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COLOFON         
 
Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april - juni - september - december 
Oplage  : 1325 
Bezorging  : Gratis huis aan huis                                
Informatie  : 251260                                     
E-mail adres  : debaanbreker@hotmail.com  
Redactie  : Jannie de Lange  
Drukwerk  : Multicopy, Emmeloord 
Aanleveren  : per email, in Word, lettertype Arial 11 pt 
 

 
 

BESTUURSLEDEN DORPSBELANG: 
 
Naila Tigchelaar -  voorzitter     tel. 06-36566330 
Manfred van ’t Erve  -  vicevoorzitter    tel. 06-53755426 
Antoinet Haagsma-van Tilburg - secretaris   tel. 06-15357857 
Judith van Wieren - penningmeester    tel. 06-14023992 
Harnita Jansen      tel. 0527-253506 
Edwin Kolk       tel. 06-24855518 
Arno Rops       tel. 06-22602532 
Herman Goes - ledenadministratie    tel. 0527-251758 
Eveline van Hees 
 
E-mail Dorpsbelang : dorpsbelangens@hotmail.com 
 
Website Ens : www.ens-nop.nl 
Contact website : redactie@ens-nop.nl 
 

 

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’ 
 

 
 
 
 
 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: zaterdag 13 april 2019 

Verschijningsdatum 25 april 2019 
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Overige data 2019: 
 
Sluitingsdatum kopij   verschijningsdatum Baanbreker 
Zaterdag 22 juni      4 juli 
Zaterdag  7 september   19 september 
Zaterdag 30 november   12 december 
 
De vaste advertentiebladen zijn in februari voor het hele jaar gedrukt. Wilt u dit jaar nog een 
advertentie plaatsen, dan is dat mogelijk op de kopijbladen. Kan alleen in zwart/wit. 
Tarief éénmalige advertentie: kwart pagina € 25,00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de redactie. 

 

 
FOTO’S 
In ons dorp worden regelmatig foto’s gemaakt van activiteiten die daarna gepubliceerd worden in 
b.v. de Baanbreker, website of facebook. Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u dit 
schriftelijk te melden bij het secretariaat van Dorpsbelang. 
 
ONDERNEMERS IN ENS OPGELET! 
Alle ondernemers in Ens kunnen een artikel aanleveren over hun eigen onderneming, winkel, 
bedrijf etc. Dit om zichzelf voor te stellen aan de dorpsgenoten. Ens heeft namelijk heel veel te 
bieden! Dus schrijf een artikel en mail dit door evt. met foto en/of advertentie naar de redactie. 
Een artikel is éénmalig gratis. 
 
INHOUDSOPGAVE 
 

1. Colofon 17. Activiteiten Steunpunt / Vrouwen van Nu 
2. Activiteitenkalender 18. Wij Actief / De Kleiduikers / De Hummel 
3. Van de voorzitter 19. Tulpenmozaïek / 40 jaar Enser blaaskapel  
4. Uitnodiging over voortbestaan Steunpunt 20. Ensyfair 
5. Uitnodiging alg. ledenvergadering DB Ens 21. Gezocht kostadressen-kamers / De Tocht 
6. Jaarverslag DB 2018 22. Voorhuys 12-dorpenloop 
10. Notulen alg. ledenvergadering DB 2018 23. SVEns - voetbal 
12. Dorpsmaaltijd 24. JOEK autocross 
13. Uitwisselen 25. Avondvierdaagse / SVEns - gym 
14. Mercatus / rondreizend gezelschap 26. SVEns - volleybal 
15. Zomerkledingbeurs / disco / AED kasten 27.  TCEns  
16. Oplaadplek 28.  Toneelgroep Ens 
  
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 

 1 maart  uitwisselen in het Roefje 
 1 maart  klaverjassen in ‘t Gebouwtje 
 1 t/m 4 maart  carnaval 
 6 maart  meedenken over steunpunt, 16.30 uur in het Wapen van Ens 
 9 maart  kinderdisco in het Roefje 
15 en 16 maart toneeluitvoering in het Wapen van Ens 
27 maart  ledenvergadering dorpsbelang Ens 
29 maart  zomerkledingbeurs 
  5 april  uitwisselen in het Roefje 
  5 april  klaverjassen in ‘t Gebouwtje 
  8 april  jaarvergadering IJsclub De Tocht 
12 april  dorpsmaaltijd in ’t Gebouwtje 
13 april  12-dorpenloop 
27 april  JOEK autocross 
  3 mei   klaverjassen in ’t Gebouwtje 
14 t/m 17 mei  avondvierdaagse 
  8 t/m 15 juni  Ensyfair   

Kopij tijdig aanleveren. Te laat aangeleverde kopij kan niet geplaatst worden. 
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Van de voorzitter 

 

Wat gebeurt er allemaal in Ens? 

Heeft u de gele bus gezien op het bloemenplein op 9 februari? En bent u misschien ook even 

binnen gelopen om met de burgemeester een praatje te maken? Een aantal Ensenaren hebben in 

ieder geval wel van de gelegenheid gebruik gemaakt en zo heeft de burgemeester een goed idee 

gekregen van ons dorp.  

Ook de middag waarin de wijkagent, de buurtwerker, en de gemeente zich kwam voorstellen was 

druk bezocht. Vele vragen werden gesteld en beantwoord. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Hou 

de Baanbreker dus goed in de gaten. 

Voor het nu nog lege hoekje bij de Baanhoek tegenover ‘t Gebouwtje zijn ook mooie plannen 

ontwikkeld voor een soort mini-parkje met een plekje om te zitten. Dat allemaal op initiatief van 

buurtbewoners! Binnenkort zullen daar de eerste werkzaamheden gaan beginnen. 

En dan was er natuurlijk nog de dorpsmaaltijd en het uitwisselen. De blaaskapel die 40 jaar 

bestaat, de gezellige bingo, de avonden van de vrouwenverenigingen, en nog veel meer. Er is al 

heel veel te doen in Ens. Heeft u nog ideeën wat er nog meer leuk zou zijn in Ens komt u dan 

meedenken op 6 maart? Verderop in de Baanbreker leest u er meer over. 

Dan ook nog nieuws op het nieuwbouwfront. Niet alleen Mercatus is druk bezig met het laatste 

stukje van de Baan op te knappen, maar er is ook nieuws over de nieuwbouw buiten het dorp. 

Nu fase 1 van de nieuwbouw zo goed als afgerond is wil de gemeente beginnen met het 

ontwikkelen van fase 2. En dorpsbelang is gevraagd of wij daarover mee willen denken. 

Half februari hadden we daarom een inloop georganiseerd om te inventariseren waar de behoeften 

liggen onder de Ensenaren. Er kwam veel uit, zoals de vraag om appartementen, mogelijkheden 

om beneden te slapen en een speeltuin. We gaan het allemaal meenemen naar het volgende 

gesprek met de gemeente en hopelijk kunnen we binnenkort de plannen presenteren. 

De jaarvergadering staat bijna weer voor de deur. Met na het officiële gedeelte een mooie 

presentatie over wat er van ons verwacht wordt en wat wij als inwoners kunnen doen om 

energieneutraal te worden. Moeten we denken aan zonnepanelen, warmtepompen, windmolens, 

of iets anders? Een aantal sprekers komen toelichting geven en er is ruimte om vragen te stellen. 

Komt u ook? 

Naila Tigchelaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep! 

Tijdens de kerstmarkt hebben we van Dorpsbelang gestaan met een kraam met 

lidmaatschapsformulieren en de vraag of u mee wilt helpen of denken met alles wat er in Ens 

gebeurt. Tot er een enorme windvlaag kwam en de kraam omver blies, met alle chocomelk 

over de elektra en de papieren. Helaas zijn door de wind ook best wat formulieren 

weggewaaid. Dus heeft u een formulier ingevuld en nog niets van ons gehoord, zou u 

dan contact op willen nemen? 

 

 

Uitnodiging meedenken voortbestaan Steunpunt 
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Uitnodiging meedenken voortbestaan Steunpunt 

 

Eind 2017 heeft de gemeente aangegeven te zullen stoppen met het verzorgen van een plek in het 

Steunpunt voor mensen met een indicatie, het zogenaamde Samen de Dag Door. Rondom Samen 

de Dag Door zijn er een hoop activiteiten, geleid door vrijwilligers, waarbij ook andere mensen 

welkom zijn. 

Met het Stoppen van Samen de Dag Door zou het Steunpunt dicht moeten, aangezien de huur 

hiervan ook daaruit betaald wordt, waardoor ook alle andere activiteiten dreigen te stoppen. 

Dit willen wij als Dorpsbelang natuurlijk niet, en wij hebben de gemeente ervan kunnen overtuigen 

dat dit ook niet wenselijk is. Nu hebben wij de gemeente bereid gevonden om het Steunpunt te 

blijven financieren mits er ook meer gebruik van gemaakt gaat worden. 

Onze insteek is dat wij het Steunpunt een plek willen laten zijn waar alle Ensenaren, dus ook als 

het minder gaat met de gezondheid, welkom zijn en gebruik kunnen maken van activiteiten. Met 

als achterliggende gedachte dat iedereen zo lang mogelijk in Ens kan blijven wonen. Te denken 

valt aan bijvoorbeeld beweegactiviteiten, informatieve- en creatieve bijeenkomsten, en gezellige 

ontmoetingen. Dit kunnen we niet alleen bereiken, daar hebben we uw hulp bij nodig! Daarom 

onze vraag of u bereid bent om met ons mee te denken, of om in de uitvoering iets te willen 

betekenen. 

Hiervoor hebben wij vanuit Dorpsbelang in samenwerking met Carrefour een middag/avond 

gepland waarin we hier met ons allen over na kunnen denken. Namelijk op woensdag 6 maart om 

16.30 in Het Wapen van Ens.  

Na een korte inleiding gaan we in groepjes uit elkaar om na te denken over de vraag wat er nodig 

is om het Steunpunt om te toveren in een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor iedere Ensenaar. 

Wilt u hierbij ook aanwezig zijn, u bent van harte welkom! Wel is het wenselijk dat u zich hiervoor 

telefonisch even aanmeldt bij Atalja 06-83529025 of Berry 06-83528487. Graag voor 4 maart 

opgeven.  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANG ENS 
 
 

*** Uitnodiging *** 

 

 

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de 

algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang Ens. 

 

Datum:  Woensdag 27 maart 2019 

Locatie:  Wapen van Ens 

 

Ontvangst vanaf 19.45 

     

20.00 Opening en vaststelling agenda 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

2. Notulen jaarvergadering 28 maart 2018 (verslag in Baanbreker) 

3. Jaarverslag over 2018 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de voorzitter. 

Vooruitblik 2019. 

4. Rekening en verantwoording van de penningmeester. 

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. 

5. Bestuursverkiezing: 

                 Verkiesbaar als algemeen bestuurslid: Ina Mijnheer 

6. Ensyfair 2019. Presentatie door Bert Meyer. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting jaarvergadering 

  

20.45 Pauze 

 

  

21.00  Hoe worden we energieneutraal voor 2030 

 

 

 Gemeente Noordoostpolder wil voor 2030 energieneutraal zijn.  

 Wat betekent dat voor ons als inwoners van Ens en wat kunnen we hier zelf aan doen. 

  

 

21.30 Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting. 

 

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 

Antoinet Haagsma - van Tilburg  

Waterkant 45 

8307 AB Ens 

dorpsbelangens@hotmail.com 
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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Ens 2018 
  
Woensdag 28 maart 2018 werd in het ‘Wapen van Ens’ de jaarvergadering van 
Dorpsbelang Ens georganiseerd. Tijdens de vergadering kwamen er een aantal 
bestuurswisselingen aan bod. Amy Blaauw en Joost Kreulen namen afscheid 
en werden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.   

 
Na de bestuurswisselingen werd het thema van ‘Ensyfair 2018’ gepresenteerd 
door Johan Koomen. Na de pauze presenteerde Carrefour de uitkomsten van 

het POP-H onderzoek (Programma Onafhankelijk Preventief Huisbezoek). Doel van dit onderzoek 
was het in kaart brengen van de situatie van senioren (75+) in Ens op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. De avond werd afgesloten met een informatieve presentatie over de Balgstuw.  

 
De bestuurssamenstelling zag er het afgelopen jaar als volgt uit: 

Voorzitter:   Naila Tigchelaar:    
Vicevoorzitter:  Manfred van ‘t Erve  
Penningmeester: Judith van Wieren    
Secretaris:  Antoinet Haagsma- van Tilburg   
Ledenadministratie: Herman Goes 
Algemene leden:        Harnita Jansen, Edwin Kolk, Arno Rops, Eveline van Hees 
Ina Mijnheer sluit vanaf april 2018 aan bij vergaderingen van dorpsbelang 

 
In het kalenderjaar 2018 is er elf keer een bestuursvergadering belegd, waarvan één samen met 
de partijen van het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). In het IGW zijn de volgende partijen 
vertegenwoordigd; de Gemeente Noordoostpolder, de politie, Woningbouwvereniging Mercatus en 
Stichting Carrefour. Ook is er door Dorpsbelang deelgenomen aan het 10-dorpenoverleg om over 
onderwerpen mee te praten die de gezamenlijke dorpen betreffen. 
 

Dorpsaangelegenheden & activiteiten 

01  JANUARI 
Voor het bestuur begon het jaar met de jaarwisseling 2017/2018. Op 

initiatief van Dorpsbelang en het IGW werd er op Oudejaarsdag een 

tent opgezet voor de jeugd van Ens. Het carbid schieten begon pas 

rond 11:30 om de zondagsrust te bewaren. Hierna is er ’s middags 

carbid geschoten op het grasveld van de Ensyfair en was er ruimte 

voor een hapje en een drankje. De jaarwisseling 2017/2018 is zonder 

incidenten verlopen, waar we iedereen zeer dankbaar voor zijn.  

 

De Dorpsborrel op 14 januari werd georganiseerd in samenwerking 

met: ‘Het Wapen van Ens’, Commerciële Vereniging Ens (CVE), 

Carnavalsvereniging de Kleiduikers, S.V. Ens (Omnivereniging) en de 

Stichting Ensyfair.   

‘De Duim’ voor vrijwilliger van het jaar ging naar Frans Pol voor zijn 

inzet in het dorp met zijn filmprestaties. Vervolgens was het woord 

aan de Stichting Ensyfair, die het thema voor de Ensyfair 

presenteerden; ‘Back to the future’, waarbij er verschillende tijdperken 

werden uitgelegd. Na diverse presentaties van verschillende 

verenigingen konden de aanwezigen ten slotte genieten van 

‘Thomasvaer en Pieternel’. De borrel werd traditioneel afgesloten met 

een stamppotbuffet.  
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02/03 FEBRUARI/MAART 
In februari en maart is Dorpsbelang aan de slag gegaan met diverse activiteiten. Onder andere het 

‘elkaar ontmoeten’ in Ens is onderzoek naar gedaan. Diverse verenigingen zijn uitgenodigd om na 

te denken over de manier waarop we dit zouden kunnen vormgeven. Ideeën die zijn aangedragen 

zijn onder andere het houden van een dorpsmaaltijd. Daarnaast is er in de maand maart de 

jaarvergadering gehouden en hebben we ook de jaarvergaderingen van onze buurtdorpen 

Kraggenburg en Nagele bezocht. Ook is de dorpsvoorzitster mee geweest met de wethouder om 

te spreken over het vliegveld Lelystad.  

 

Begin maart 2018 was het zover; ijsbaanvereniging ‘de 

Tocht’ deelde mee dat er geschaatst kon worden op de 

ijsbaan. Vele Ensenaren hebben gebruik gemaakt van 

deze uitnodiging en genoten van twee dagen ijspret.  

 

 

Zaterdag 10 maart is door Dorpsbelang Ens en 

enkele vrijwilligers uit het dorp gewerkt aan de 

leefbaarheid in het dorp in het kader van NL 

DOET. Activiteiten van deze dag waren onder 

andere; het opnieuw bestraten van het 

Mekkerhofje, het wandelpad Ens onderhouden; de 

bordjes en bankjes zijn schoongemaakt, nieuwe 

kabouterpalen zijn langs het kabouterpad 

geplaatst en enkele vernieuwingen zijn verwijderd. 

De wandelpaden in de groenstrook op de Baan 

zijn verwijderd aangezien ze niet naar een 

zebrapad lopen en de verkeersveiligheid in gevaar 

brachten. Vanuit het Steunpunt waren er 

schitterende mozaïeken gemaakt die zijn 

aangebracht op diverse bloembakken in het dorp. 

Daarnaast werd straatafval verwijderd uit het dorp. 

.   

04 APRIL 
Dorpsbelang Ens is aangesloten bij de bijeenkomsten voor de klankbordgroep van de 

arbeidsmigrantenhuisvesting Enserweg. Vanuit het dorpsbelang wordt meegedacht met de 

klankbordgroep. Ook is er met de gemeente gesproken over het hondenpoepbeleid, wat bij vele 

dorpsbewoners een doorn in het oog is. De gemeente is bij ons op bezoek geweest om te bepalen 

waar de speciale prullenbakken moeten komen te staan . 

 

26 april 2018 vierden we Koningsdag met een aubade op het plein 

bij ‘het Gebouwtje’ van de Katholieke Kerk. Veel inwoners 

verzamelden zich hier en onder begeleiding van ‘Con Brio’ werd het 

Wilhelmus en het Flevolands volkslied gezongen. Daarna brachten 

we een toost uit op de Koning met oranjebitter, ranja en oranjekoek. 

Aansluitend was er voor iedereen gelegenheid om op het terras iets 

te drinken. De kinderen konden zich vermaken met de spelletjes. 

 

Helaas deed Ens deed jaar niet mee met het tulpenmozaïek. Voor komend jaar willen we als 

dorpsbelang ons best doen om hier vrijwilligers voor te werven zodat we in 2019 weer een gooi 

naar de prijzen kunnen doen en ons dorp kunnen versieren met een mooi mozaïek. 
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05 MEI 
4 mei werd er tijdens de Dodenherdenking een stille fakkeloptocht 

georganiseerd. De tocht door het dorp startte op ‘het Bloemenplein’ 

en leidde ons langs de kerken van Ens waarnaar de tocht eindigde in 

‘het Hofje’. Hier werden de twee minuten stilte gehouden waarna 

Naila Tigchelaar de bijeenkomst inleidde en Gerhard Grijsen een 

passend gedicht voordroeg. Ter afsluiting van de herdenking speelde 

de blaaskapel enkele liederen. 

 

Ook is in mei het fietsers/landbouwverkeer bruggetje aan de Waterkant opgeknapt. Helaas heeft 

het enige tijd geduurd voordat het bruggetje weer opengesteld werd voor fietsers en 

landbouwverkeer.   

 

30 mei is de belevingsvlucht van vliegveld Lelystad gehouden. In de avond vloog een Boeing 737-

800 over ons dorp om een indruk te geven van de geluidsintensiteit van vliegveld Lelystad. Vele 

dorpsgenoten hebben vanuit de achtertuin geluisterd en konden hun indrukken terugkoppelen. 

Ook de wethouder bezocht hiervoor ons dorp.   

 

06 JUNI  
Begin juni was het zover; de eerste echte dorpsmaaltijd is 

gehouden om mensen in het dorp Ens bijeen te brengen en 

elkaar te ontmoeten. De Spar heeft een grote rol gespeeld in 

het verzorgen van de maaltijden en de avond was een groot 

succes. Deze avond smaakt naar meer ontmoetingen tussen 

dorpsbewoners van Ens.  

 

 

De Ensyfair 2018 stond in het teken van verschillende tijdstippen uit het verleden; ‘Back to the 

Future’. De wandelpuzzeltocht op de maandagavond werd dit jaar georganiseerd door Herman 

Goes en leidde ons dit jaar door o.a. de nieuwe nieuwbouw en een deel van het wandelpad. Op de 

route door het dorp moesten er diverse vragen worden beantwoord en de route eindigde op het 

Ensyfair terrein waar de kinderen enkele opdrachten moesten uitvoeren. Op de 2e zaterdag van de 

Ensyfair verzorgde Dorpsbelang ‘de Quiz’ voor de buurtcompetitie. Vele vragen over het dorp Ens 

en het thema werden voorgelegd aan de deelnemers.  

07/08 JULI/AUGUSTUS  
 

In juli mochten we als dorpsbelang op ‘speeddate’ bij de nieuwe wethouders van de gemeente 

Noordoostpolder in de top van de poldertoren. Vanuit het bestuur is een afvaardiging deze 

speeddate aangegaan.  

 

09 SEPTEMBER  
Na het succes van de Dorpsmaaltijd zijn er meerdere 

activiteiten georganiseerd onder de naam ‘Uitwisselen’. 

Woningbouwcoöperatie Mercatus heeft informatie 

gegeven over woningaanpassingen, Senior Web is 

geweest om mensen te ondersteunen bij ICT vragen en 

een imker heeft een informatieve bijeenkomst 

georganiseerd.  
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10 OKTOBER 
In oktober is de 2e dorpsmaaltijd gehouden in ‘het Gebouwtje’ en deze bijeenkomst was wederom 

een daverend succes. Dit maal hebben vele vrijwilligers zich ingezet om een heerlijke maaltijd te 

bereiden. Er was een mooie opkomst van Ensenaren die in gezamenlijkheid willen dineren.   

11 NOVEMBER 
November is de maand van de intocht van Sinterklaas en 

de Goedheiligman sloeg ook dit jaar ons dorp niet over. De 

Sinterklaascommissie heeft zich ingezet om een mooie 

intocht te organiseren. Enkele Pieten kwamen in een  

stoere ‘truck’ aan, gevolgd door Sinterklaas op de koets 

met paarden. Op het parkeerterrein van het ‘Wapen van 

Ens’ hebben we hen mogen binnenhalen, waarna er nog 

een programma volgde in het Wapen. Uiteraard was er voor elk kind weer een mooi cadeautje.  

12 DECEMBER  
De kerstmarktcommissie organiseerde dit jaar de kerstmarkt op het 

kerkplein. Naast vele mooie kraampjes, ‘livemuziek’ en eten & drinken, 

was er ook de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de voormalige 

kerk op dit plein. 

Vele kraampjes vulden het plein en vanuit Dorpsbelang stond er een 

kraam voor geïnteresseerden om bij te praten over de activiteiten van 

Dorpsbelang en het werven van nieuwe leden en het zoeken van 

vrijwilligers om ons dorp leefbaar te houden. 

 

Tot slot  
In 2018 verscheen Dorpskrant ‘De Baanbreker’ vijf keer huis-aan-huis bij alle bewoners van Ens. 

Vele vrijwilligers hebben zich hier voor ingezet om de Baanbreker te vullen/rapen/nieten en 

rondbrengen. In het nieuwe jaar zal de Baanbreker gedrukt gaan worden bij een drukkerij.  

Naast de Baanbreker is er veel informatie te vinden op de website www.ens-nop.nl en de 

Facebookpagina van Dorpsbelang Ens. Als u iets wilt melden, een nieuwtje heeft, of een activiteit 

wilt organiseren, geef het gerust door aan Dorpsbelang.  

 

Dorpsbelang kijkt terug op een prettige samenwerking met 

vele verenigingen en vrijwilligers in het dorp Ens. 

Daarnaast ervaren wij goede contacten met de gemeente 

Noordoostpolder, de provincie Flevoland en 

Rijkswaterstaat. Zonder de hulp van deze partijen was het 

niet mogelijk de bovengenoemde punten te realiseren en 

te organiseren. Bedankt allemaal voor afgelopen jaar en 

tot ziens in ons mooie dorp Ens! 

 

Namens Dorpsbelang Ens, 

Antoinet Haagsma- van Tilburg 

Secretariaat Dorpsbelang 
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Notulen algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Ens 28 maart 2018  

Aanwezig: 11 bestuursleden, 69 leden en genodigden. 

Opening en vaststelling agenda. De voorzitter heet iedereen van harte welkom: dorpsbewoners, 
afvaardiging van de IGW en bestuursleden Dorpsbelang omliggende dorpen. De bestuursleden 
worden voorgesteld.  

De agenda wordt vastgesteld (geen wijzigingen). 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn via de email een aantal afmeldingen binnengekomen; o.a. de politiek i.v.m. installatie van de 
Raad.  

Ingekomen stukken;  

- Urnenmuur; is een vraag over binnengekomen. Aantal dorpen hebben een urnenmuur op de 
begraafplaats om urnen te plaatsen. Vorig jaar zijn we als Dorpsbelang met de gemeente in 
gesprek geweest hierover. De gemeente stond er niet onwelwillend tegenover. Het staat in de 
planning om hier in Ens te realiseren. Tijdsbestek is onbekend  
- Wandelen over Drietorensweg. Vanaf de Gillotstraat lopen mensen via Drietorensweg over de 
weg naar het fietspad bij de rotonde. Dit levert (met name in de avonduren en regenachtige dagen) 
gevaarlijke situaties op. De vraag is of hier wat aan gedaan kan worden ivm veiligheid. Het idee is 
om een brug te maken bij het Hoefijzer; we weten niet of dit haalbaar is, maar gaan hier wel naar 
kijken. Vanuit de zaal wordt gereageerd dat dit op het oorspronkelijke bouwplan van de nieuwbouw 
wel getekend wordt. Dorpsbelang gaat dit uitzoeken. 
- Oproep tulpen mozaïek; Mirjam Leene gaat hier mee stoppen. Zij deed altijd de coördinatie van 
het tulpenmozaïek. Er ligt een draaiboek voor. Er is een mw. die zich aanmeldt.  
 
2. Notulen jaarvergadering 29 maart 2017 (verslag in Baanbreker)  

Geen bijzonderheden, dus de notulen van de vorige jaarvergadering zijn vastgesteld.  

3. Jaarverslag over 2017 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de voorzitter  

- De eerste woningen zijn opgeleverd. Bijna alle kavels zijn verkocht/verzegd. 
- Het Mekkerhofje is afgelopen jaar opgeknapt. 
- Armaturen boven de zebrapaden op de Baan.  

Vooruitblik 2018:  

- Hondenpoepbeleid; de gemeente heeft ons hierover benaderd. De gemeente wil een pilot doen 
voor het plaatsen van afvalbakken voor hondenpoep.  
- Samen eten en drinken en ontmoeten organiseren. Deze actie komt voort uit het feit dat Samen 
de Dag Door gaat stoppen in het Steunpunt.  
- Zonnepanelen weides; in de polder is men bezig met zonnepanelen weides. Fossiele energie 
raakt op, dus we moeten kijken naar groene energie.  

4. Rekening en verantwoording van de penningmeester  

Judith van Wieren vertelt over de financiële situatie. Willem van Tilburg en Klaas Jan Loosman 
hebben de kascontrole gedaan. Zij geven aan dat het financieel overzicht er keurig uitziet en geeft 
complimenten aan Judith. Steekproeven zijn gedaan en er zijn geen vreemde dingen gevonden.  

Kascommissie; Willem van Tilburg & Klaas Jan Loosman worden bedankt voor de controle van 
afgelopen jaar; ze krijgen beiden een bedankje. Willem heeft het nu 2 jaar gedaan, dus treedt af. Er 
wordt een nieuw lid gezocht. Twee mensen uit de zaal steken hun hand op; Fokko-Aldert Omta & 
dhr. Ad Kragtwijk. Dhr. Ad Kragtwijk wordt voor komend jaar uitgenodigd voor de kascontrole.  
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5. Bestuursverkiezing  

- Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. Amy Blaauw; 25 maart 2015 officieel aangetreden. 
Daarvoor stage gelopen. Diverse taken binnen Dorpsbelang gedaan vol enthousiasme. 
 - Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. Joost Kreulen; 6 maart 2014 aangetreden, treedt nu 
af. Wordt bedankt voor al zijn taken en inbreng. Beiden krijgen een bedankje mee. 
 - Eveline van Hees komt als nieuw lid erbij en stelt zichzelf voor.  
 
6. Ensyfair 2018 
 
Presentatie door Johan Koomen. Het thema voor de 45e Ensyfair wordt uitgelicht. Ens is het enige 
dorp in de NOP wat een week lang feest viert. BACK TO THE FUTURE is het thema.  

7. Rondvraag  

- Vliegveld Lelystad; wordt weer jaar uitgesteld. Kan er in de Baanbreker uitleg komen over 
aanvliegroutes bij Ens. Reactie DB: Naila is met Andries Poppe mee geweest naar bijeenkomst 
met minister van Nieuwenhoven. Standpunt van Ens; niemand is tegen het vliegveld alleen het 
laagvliegen over zo’n lange periode over onze dorpskern zijn wij tegen. Herindeling van het 
luchtruim gaat niet voor 2023 plaatsvinden. Tot die tijd zal er een beperking zijn in aantal 
vliegbewegingen. Reactie DB: Als mensen iets willen laten horen; doe dit bij de gemeente. 

 - Opmerking/vraag; verlichting boven zebrapaden. Mensen drukken niet op het knopje. Is het 
mogelijk dat er informatie gegeven wordt naar scholen dat knop gebruikt moet worden. DB gaat 
deze informatie naar scholen sturen om kinderen/ouders hierover te informeren  
- Vraag; dokter Wester; geldbedrag gehad toen hij vertrok. Het idee is om hier bankje voor te  
plaatsen bij het Mekkerhofje. Zodat ouders met hun kinderen daar kunnen gaan zitten. 
 - Zonnepanelen weide. Bij CVE bijeenkomst is hier ook over gesproken. De polder is eigenlijk 
ongeschikt omdat we de beste landbouwgrond hebben. Reactie van DB: denk aan dijken, stukken 
land waar geen landbouw gebruikt kan worden. Niet rendabele grond. Dorpsbelang zal alle info 
t.a.v. dit onderwerp en bijeenkomsten delen met het dorp - Commissie energie neutraal. 1 
werkgroep is bezig met opwekking van energie. Reactie DB: Idee is om bij dijken met windmolens 
panelen te plaatsen. De verwachting is dat energiebehoefte gaat stijgen. En dat er meer grond 
nodig is. 
 - Suggestie; ontbrekend stukje bij Drietorensweg. Er was een bruggetje getekend bij de rotonde 
de nieuwbouw in. Is dit een idee. Vanaf Hoefijzer het bruggetje over en dan via rotonde, 
schelpenpaadje via derde veld, dan hoeft niemand meer over de Drietorensweg.  

8. Sluiting jaarvergadering 

20.55 Pauze 

21.15 Presentatie van de uitkomsten uit het POP-H onderzoek (Programma Onafhankelijk 
Preventief Huisbezoek) door Carrefour. Doel van het onderzoek is om de situatie van de senioren 
(75+) in Ens op het gebied van wonen, welzijn en zorg en hoe die ervaren wordt in kaart te 
brengen.  

21.40 Informatie over de Stormvloedkering de Balgstuw bij Ramspol Ben Maas; informatief 
verhaal over Deltawerken, Maaslandkering en Balgstuw. 

Afsluiting jaarvergadering om 22.10 uur 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 

Notulist Antoinet Haagsma- van Tilburg  
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   Samen  Eten, Drinken en Ontmoeten       

 
 

DORPSMAALTIJD ENS 

Na het succes van de 3e dorpsmaaltijd is de 4e dorpsmaaltijd op 

vrijdagmiddag  

 12 april in ‘t Gebouwtje  

KOMT U OOK ? 

Vanaf 17:45 uur gaat de zaal open. 
De maaltijd begint om 18:00 uur. 
De dorpsmaaltijd is voor iedere Ensenaar die het leuk en gezellig vindt om 
samen een eenvoudige warme maaltijd te eten. Dit keer staat er een heerlijke 
rijsttafel op het menu gemaakt door dorpsgenoten! 
De kosten zijn € 5,- pp. Exclusief drankjes 
 
Aanmelden : voor 5 april via 
 

  dorpsmaaltijdens@gmail.com 

 06-29421182 (Marijke Hollewand)  

            06-36566330 (Naila Tigchelaar dorpsbelang) 
*       via onderstaand antwoordstrookje 

        inleveren bij drogisterij Sylvia 
 

===================================================== 
Ik meld mij aan voor de dorpsmaaltijd op 12 april 2019 
Naam: ……………………………………………………………. 
Naam: ……………………………………………………………                                  

 
 
 

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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Uitwisselen.....!? 

Uitwisselen.....!? is er voor inwoners van Ens. Het woord zegt het al, een plek om 

informatie uit te wisselen. 

Je kunt er iets aan de weet komen over interessante onderwerpen. En ook als je zelf 

iets wilt vertellen ben je welkom. Zo passen kennis delen en informatie opdoen als 

puzzelstukjes in elkaar.  

Zo heeft John Peters ons onlangs verteld over het maken van wijn. Een zeer 

informatieve ochtend met ruimte ook voor anekdotes over wat er allemaal mis kan 

gaan bij het proces. 

Programma:  

 

1 maart Bij ons op ‘t Erf 

Hier vertelt Evert de Boer over het reilen en 

zeilen op het boeren erf 

 

5 april Liefde en verdriet in de trouwzaal 

Op deze ochtend vertelt Hester Kuper over haar 

belevenissen als trouwambtenaar. 

Locatie: Het Roefje 

Tijd: 10.00 - 11.30 

Entree is gratis, koffie en thee € 1,00 

 

Entree is gratis, koffie en thee €1.00 
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Beleid toewijzen woningen bij Mercatus 
 
Bij Mercatus krijgen wij vanuit de dorpen steeds vaker vragen over het toewijzingsbeleid van 
Mercatus en dan met name voor ouderen. 
 

Woningen met het label alle leeftijden 
Veel ouderen zouden graag in de toekomst willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning en dan 
het liefst in het dorp waar zij al jaren wonen. In de praktijk ervaren zij dat dit niet zo makkelijk gaat. 
Een deel van de woningen is namelijk aangemerkt voor ‘’alle leeftijden’’. Dat betekent dat iedereen 
op deze woningen mag reageren en de ouderen uit het dorp dus niet automatisch bovenaan staan. 
De reden dat deze woningen zijn aangemerkt voor ‘’alle leeftijden’’ is dat de woning vaak op een 
moment beschikbaar komt dat de ouderen nog niet toe zijn aan verhuizing. Op het moment dat de 
oudere juist wel wil of moet verhuizen, blijkt de gewenste woning niet beschikbaar. Er zit dus een 
verschil tussen tijd en beschikbaarheid. Om verschillende redenen vindt Mercatus leegstand 
onwenselijk en kiest er dus voor de woning beschikbaar te stellen aan een andere kandidaat. 
Natuurlijk vindt Mercatus dat ouderen een gelijkvloerse woning in hun eigen dorp moeten kunnen 
vinden.  
 

Op tijd inschrijven als woningzoekende 
Het belangrijkste is dat ouderen zich op tijd inschrijven als woningzoekende. Zo kunnen zij genoeg 
inschrijftijd opbouwen. En wanneer zij echt een gelijkvloerse woning nodig hebben ook snel voor in 
aanmerking komen en niet nog jaren hoeven te wachten. Wij merken dat het inschrijven een 
drempel is. Sommigen vinden het te confronterend of staan er niet bij stil, anderen weten niet dat 
ze zich in moeten schrijven. Voor de volledigheid lichten we hieronder de inschrijvingsprocedure 
toe. 
 

Procedure inschrijven 
Bewoners schrijven zich in via de website of een formulier bij Mercatus. De kosten voor het 
inschrijven bedragen eenmalig € 25, - en daarna jaarlijks € 15, - voor de verlenging van de 
inschrijving. Als je je inschrijft als woningzoekende betekent niet dat je wekelijks moet reageren. 
Het is als het ware een verzekering voor de toekomst. Als je namelijk ingeschreven staat, dan 
bouw je zonder er iets voor te hoeven doen alvast inschrijfduur op. Dit zorgt ervoor dat tegen de 
tijd dat het nodig is, je al een zeer hoge positie hebt. Wel moet je op dat moment zelf reageren op 
de gewenste woning.  
Als je hulp nodig hebt bij het inschrijven als woningzoekende, dan kan een medewerker 
woonservice je helpen. 
Heeft u nog vragen over de inschrijfprocedure, dan kunt u contact opnemen met Eugenie de Boer, 
06-11168955 of e.deboer@mercatus.nl. 
 

 

Hallo Ens, komen jullie kennis met ons maken? 
 
Misschien is het jullie al opgevallen dat elke twee weken(oneven weken) op vrijdagochtend van 
10.00 tot 11.50 uur een gele Amerikaanse bus een aantal uren Ens bezoekt. Standplaats: de 
Baan, bij de SPAR. We willen ons aan jullie voorstellen. Wij noemen ons het Rondreizend 
gezelschap.  
Wij toeren met een Amerikaanse schoolbus door de 
Noordoostpolder en creëren koffietafels en pop-up  
terrassen rondom de bus om zo GASTVRIJHEID te 
organiseren en ontmoetingen met bewoners aan te gaan. 
Wij zijn overtuigd van de waarde van ONTMOETING.  
Ontmoetingen die van BETEKENIS zijn. Deze ontmoetingen 
worden aangegaan door ons RONDREIZEND 
GEZELSCHAP. Een gezelschap gevormd door mensen met 
levenservaring in de breedste zin van het woord. Zij willen 
deze kennis inzetten in de ontmoeting. 
 

Contact: Facebook.com/busnoordoostpolder 
t.hanssens@kwintes.nl / 06-21710551 

mailto:e.deboer@mercatus.nl
mailto:t.hanssens@kwintes.nl
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Overzicht 
AED kasten: 

 
 

- Sporthal 
Seidelstraat 2a 
 

-  van Marle 
 Hoefijzer 1 
 
- Booijink V.o.f. 

Sloefweg 8 
 
 

Dit zijn vaste buiten-
kasten en 24 uur per 

dag te bereiken. 
 

 

 

 

 

 

Kinderdisco 

in het Roefje 
 

Voor alle 

basisschoolkinderen 

in Ens!! 

 

Op zaterdag 9 maart 

van 19.00 tot 21.00 uur 

 

Entree en ranja gratis. 

 

Meer info: 

Anja Veijer tel. 251318 
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Oplaadplek 
 

In de vorige Baanbreker heeft u kunnen lezen over het initiatief om een “oplaadplek” te creëren op 
het stukje grond op de hoek van de Arnoldus van Bockholtstraat en de Baanhoek. Inmiddels zijn 
we weer een tijdje verder en de doener in mij riep regelmatig: “Niet praten! Maar planten erin, bank 
plaatsen en klaar.” Dat is natuurlijk wat kort door de bocht voor een plan wat SAMEN moet worden 
gedaan, omdat we er ook gezamenlijk gebruik van gaan maken. 
 

Op een koude zaterdagmorgen werd ik, de enthousiaste, maar niet in de morgen, eruit getrommeld 
door de enthousiaste, maar ook in de morgen, Mariëtte. De buurtbewoners, van aangrenzende 
straten, werden door ons persoonlijk op de hoogte gesteld dat er een bijeenkomst gepland was op 
4 februari. Bij afwezigheid kreeg men de uitnodiging in de brievenbus. Wat een leuke gesprekken 
kregen wij. Hierdoor hadden we voor de bijeenkomst die in het Steunpunt mocht worden 
gehouden, al wat meer een beeld waar de buurt behoefte aan heeft. 
 

Op de bewuste maandagmiddag kwamen tot onze vreugde enkele buurtbewoners, en o.a. 
Dorpsbelang, CVE, gemeente en wijkbeheer. Ook de directeur van de basisschool had tijd 
vrijgemaakt om onze overdagburen te vertegenwoordigen. Vooraf had ik nog een leuk 
telefoongesprek met een vrolijke bewoonster uit de van Bockholtstraat die zich bij voorbaat al 
verheugde op al het moois waar ze straks tussen kan gaan zitten. Eigenlijk waren we dus met heel 
veel bewoners daar bijna iedereen uit het dorp wel door iemand werd vertegenwoordigd.   
 

Mariëtte heeft laten zien hoe het ontwerp er uit kan komen te zien en wat er nodig is om dit voor 
elkaar te krijgen op het bewuste stukje grond. Ze heeft beeldend verteld over de tuin waar het hele 
jaar wat in bloeit en in de winter ook mooie silhouetten te zien zijn. Solitaire heesters voor de 
hoogte en een Engels hekwerk als omlijsting.  
 
 

 
 

Hoera! De aanwezigen werden ook blij van het ontwerp. En toen ging het ineens snel. Een eerste 
aanzet van de wijkbeheerder dat we van de gemeente een mankracht mogen inzetten werd 
gevolgd door allerlei andere fijne en zeer welkome aanbiedingen. Waaronder een plek om de 
grond die afgegraven moet worden te storten, een prullenbak en een bank. Over de bank lees je in 
de volgende Baanbreker meer want daar zit een mooi verhaal aan vast.  
 

Over grond gesproken. De grond waar Mariëtte het tijdens de bijeenkomst over had spreekt nog 
steeds tot mijn verbeelding. Wormenmest. Grond wat door de wormen liefdevol is omgewoeld en 
dat komt op de grond waar de planten komen. Niet erg natuurlijk maar het wordt door de grond 
gespit. Daar kreeg ik me toch een malle beelden van. De oplaadplek vol vissers met gele 
zuidwesters die wormen kwamen zoeken was daar dan de leukste van. De griezeligste beelden 
die ik erbij kreeg laat ik maar achterwege. 
 

Nu de handen uit de mouwen en schouders er onder. Wie ons kan en wil ondersteunen is van 
harte welkom.  
 

Angèl de Kleine 0527852449 of Mariëtte van Hees 0622393694 
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WAT IS ER TE DOEN IN HET STEUNPUNT  

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  12u     Samen eten 

    elke 2e maandag v/d maand een 3 gangen diner voor € 9,50  

    voor alle 65+ ( opgave 2 wkn vooraf ) 

  15u  Zingen : elke 2e maandag v/d maand om 15 uur 
 

Dinsdag 10-11u   Koffie drinken voor iedereen  

  9.30-10.30u Wandelen start bij Steunpunt. 

  14.30u  de ene week is er breien, andere week is er breien en crea. 
 

Woensdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  9.30-11.30u  Spelletjes (kaarten en rummikub) 

  14u  Koersballen  
 

Donderdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  11-11.45u       Gezond in beweging ( bewegen voor senioren ) 

  14-16u  Mozaïeken in de even weken 

  

Vrijdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  13.30u  Koersballen 
 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met : 

Het Steunpunt Ens, Baanhoek 21, 8307 BJ Ens, Tel : 0527-253900 
 
 

 
 
 
Dinsdag 5 maart Gezamenlijke avond                                                
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief.  
Locatie: Het gebouwtje   Aanvang: 20.00 uur 
Thema: Stichting Veluwse Wens Ambulance 
 
Dinsdag 12 maart Lezing: Operatie Steenbreek 
Samen de verstening van de stad tegengaan door tuinen, pleinen en straten groener te maken. 
“Tegel eruit, plant erin”. Aanvang: 20.00 uur.  
 
Dinsdag 9 april Zeiltocht met de Elger, naar de Lofoten aan de westkust van Noorwegen 
We gaan deze avond op reis met Ellen en Gerrit Wolkorte op hun zeilboot “de Elger”.  
Aanvang 20.00 uur. Deze avond zijn ook de mannen uitgenodigd. 
 
Dinsdag 14 Mei Jaarlijks reisje. 
We gaan een dagje naar Staphorst, voor een museumbezoek, een lunch, een workshop en er is 
tijd om Staphorst te verkennen. 
 
Fietsen in de zomer 
We fietsen in de zomermaanden elke 1e dinsdag van de maand samen met Passage en Wij Actief. 
We vertrekken om 19.00 uur vanaf het Bloemenplein. 
Dinsdag 4 juni  Organisatie: Vrouwen van Nu Informatie: Alie Kornelis  25 18 79 
Dinsdag 2 juli  Organisatie: Passage Informatie: Wil Ritsema  25 33 33 
Dinsdag 6 augustus Organisatie: Wij Actief Informatie: Lucie Schilder  25 31 91 

 
Zie voor uitgebreide informatie op: http://vrouwenvannu.nl/ens of neem contact op met Jenny 
Paulus tel.nr 251394. Locatie het Roefje te Ens (tenzij anders staat aangegeven). 
Kom vrijblijvend een keer een afdelingsavond bezoeken. U bent van harte welkom. 

http://vrouwenvannu.nl/ens
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Activiteiten voor de komende periode    
 

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. 
Ook in 2019 gaan wij voor gezellig samenzijn. 
  

Aanvang van alle avonden is 20.00 uur. Ze zijn in ’t Gebouwtje. 
 

16 april. Eéndagsbestuur 
We beginnen de avond om 20.00 uur met koffie.  
Het is altijd weer een verrassing wat het avondprogramma is. Deze avonden worden  
elk jaar verzorgd door één van de wijken. 
 

Donderdag 16 mei: Fietsdag 
Deze dag gaan we een mooie route fietsen van ± 45 km en sluiten we af met een diner. 
 

Fietsavonden: vanaf het Bloemenplein om 19 uur (zie programma Vrouwen van Nu) 
 

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine Takken telefoonnr. 0621666500    
                                            
 

Boeren, burgers en buitenlui,  
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen, wij als Kleiduikers hebben 
nog niet stil gezeten. We hebben op 20 januari natuurlijk de 
gezellige dorpsborrel gehad, de dag daarvoor hebben we met 
alle buurtraden een gezellige avond gehad in Kraggenburg. 

In februari en wel op de tweede dag daarvan hebben wij onze oud ijzer actie voor 2019 gehouden. 
De hele dag zijn we in de weer geweest om oud ijzer op te halen. We kunnen u melden dat we 
zeer veel aanmeldingen hebben gekregen, en dat we daardoor de week erna de laatste restjes 
hebben opgeruimd. Namens ons allen BEDANKT voor het steunen van onze vereniging. 
Inmiddels maken we ons langzaam op voor carnaval. Nu kunnen wij alles gaan vertellen over het 
programma, maar dat kunnen jullie lezen in de krant die reeds op de mat gevallen is!! 
Wij zien jullie allemaal graag tijdens ons carnavalsweekend die start op 1 maart en eindigt op 
maandagavond 4 maart. 
 
Een grote carnavals groet, Prins Sebas zijn Adjudant Wilco en de raad van Elf 
 

 

Peuterstartgroep De Hummel        
  
Sportweg 22    Openingstijden: 
8307 AN Ens     maandagmorgen t/m vrijdagmorgen  
Tel: 06-25205477    8.45 uur - 11.45 uur     
    
  

 
Van de leidsters: 
 

Na de kerstvakantie zijn we volop bezig geweest met het 
thema; ‘ Harry zoekt zijn huis’. 
Dit boek was het prentenboek van het jaar en in het kader 
van de nationale voorleesdagen wordt er over dat boek elk 
jaar een voorstelling gegeven voor de peuters in de 
bibliotheek in Emmeloord. Alle peuters hebben weer, samen 
met hun vader/moeder of opa/oma, kunnen genieten van 
een prachtige voorstelling.  
Ook in de klas hebben we met poes Harry en vlinder Vera 
het verhaal uitgespeeld, tikkertje gespeeld en verstoppertje. 
Zo hebben we veel plezier gehad, mooie poezen gemaakt 
en veel verschillende huizen gebouwd en geknutseld. 
  
Een vriendelijke groet van alle peuters en juffen! 
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Tulpenmozaïek 2019 
 
Het duurt nog best een tijdje maar 
alvast een bericht over het 
tulpenmozaïek van ons dorp. Mirjam 
Leene heeft als coördinator te kennen 
gegeven dat het tijd is om te stoppen. 
Ze is al jarenlang betrokken bij het 
maken van de mozaïek. Eerst bij de uitvoering en later heeft ze de organisatie ervan op zich 
genomen. Ook Marga van Kuyk heeft een grote rol gespeeld door het ontwerp te maken. Vele 
eerste prijzen hebben ze samen in ontvangst mogen nemen. Ook Marga heeft aangegeven dat ze 
een stapje terug wil doen. Zo is dorpsbelang op zoek gegaan naar vervanging, door middel van 
een oproepje in de Baanbreker. Het heeft geresulteerd in een nieuwe ontwerper Anje Doorn en 
een nieuwe coördinator. Dat ben ik geworden. De lat ligt hoog realiseren wij ons, maar gelukkig 
zijn Mirjam en Marga niet ver uit de buurt. Er bestaat een lijst met mensen die al een aantal jaren 
hebben “tulpen geprikt”. Ik hoop dat die dit jaar weer beschikbaar zijn. We kunnen altijd meer 
mensen gebruiken. Het is altijd een verrassing wat de natuur in petto heeft. Dus het kan in het 
weekend van 19 april zijn en het weekend later 26 april. (op vrijdag wordt de mozaïek gemaakt) Er 
zijn verschillende werkzaamheden, donderdagavond tulpen koppen, vrijdag prikken, zaterdag het 
geheel bij de Baanbreker zetten. Jeugd vanaf 11 jaar kunnen we goed gebruiken bij het koppen, 
maar ook chauffeurs met auto. Op vrijdag is er werk voor veel mensen, ook catering zou een taak 
kunnen zijn. Op zaterdag kunnen we vooral sterke mensen met apparatuur gebruiken en die de 
laatste hand willen leggen. Wil je betrokken worden bij dit creatieve proces stuur mij dan een 
mailtje, dan hou ik je op de hoogte.  
 
Loes Wink, wink.loes@gmail.com 
 

40 jaar Enser Blaaskapel 
 

Zaterdag 9 februari hebben wij met onze leden, oud-leden en oud-dirigenten het 40-jarig jubileum 
van de Enser blaaskapel mogen vieren in het Wapen van Ens. 
De blaaskapel werd in 1979 opgericht door een aantal enthousiaste muzikanten nadat er voor een 
jeugdfanfare te weinig leden overbleven. Met de steun van de carnavalsvereniging in Ens werd de 
kapel opgericht om tijdens carnaval de muzikale feestvreugde te verhogen. Al snel werden wij ook 
gevraagd voor andere festiviteiten zoals Koninginnedag, (huwelijks)jubilea en een kerkdienst. 
Nog steeds spelen wij bij allerlei gelegenheden en hebben wij een uitgebreid repertoire met gouwe 
ouwe en nieuwe hits. Helaas dunt ons ledenbestand wel wat uit en zijn wij op zoek naar nieuwe 
muzikanten. Iedereen is welkom op onze repetitieavond. 
Daarnaast zijn wij in gesprek met blaaskapel CanBesso met als doel om elkaar aan te vullen, te 
versterken of misschien wel in de toekomst samen verder te gaan als één blaaskapel. 

mailto:wink.loes@gmail.com
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“Typisch” Ensyfair” 
Wat echt Typisch Ensyfair is, verschilt natuurlijk voor iedereen maar wij kunnen al heel wat dingen 
noemen; brunchen met het hele dorp, een flinke duik in de Enservaart nemen (of toch liever niet?), 
lachen om de gebeurtenissen uit het dorp tijdens Cabaret, balen dat iemand nèt iets eerder BINGO 
roept, de week afsluiten tijdens de VRIJMIBO en de hele week strijden tegen én met vrienden en 
buurtgenoten, om vervolgens samen een drankje te nemen op de overwinning en de gezelligheid.  
 
Maar wat echt Typisch Ensyfair is? Alle typische Ensenaren die de week weer druk en gezellig 
maken. Je bent er één van en waarschijnlijk zie je ze ook wel gedurende de hele feestweek om je 
heen; de ware kroegtijgers, boomknuffelaars, tokkies, koorballen, maar ook de muurbloempjes tot 
ware Ensyfair Hooligans en achter-de-tent-handelaren… Dat maakt onze feestweek zo leuk en 
veelzijdig! 
 
Wellicht kun je uit bovenstaande al halen wat het thema voor Ensyfair is, maar om het toch te 
bevestigen.. 
Het thema voor Ensyfair 2019 is:  

Typisch Ensyfair (typetjes). 
 
Ensyfair start op zaterdag 8 juni en duurt t/m zaterdag 15 juni.  
 
Typetje – Zelfstandig naamwoord 
1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord type 
Een typetje is een fictief, komisch personage met sterk uitgesproken eigenschappen en 
karaktertrekjes die meestal karikaturaal worden uitvergroot. Veel typetjes zijn dan ook stereotypen 
die clichés bevestigen.  
 
Buurtcompetitie 
Ben jij een typische winnaar of vind je het gewoon leuk om mee te strijden tegen én met je 
vrienden en buurtgenoten, dan zijn we op zoek naar jou!!!! Elk jaar barst de strijd weer los om de 
felbegeerde eer en zich een jaar lang winnaar van de buurtcompetitie te mogen noemen. Dit jaar 
geen typische competitie maar er zijn leuke nieuwe veranderingen: zo wordt onder andere de 
puzzeltocht en de quiz in een nieuw jasje gestoken en we hebben dit jaar een nieuw onderdeel. 
Lijkt het je leuk om samen met je vriendengroep of buurt mee te doen? Geef je dan vóór 9 maart 
2019 op via info@ensyfair.nl.  
 
Rommel- en jaarmarkt Ensyfair 
Tijdens de Ensyfair 2019 is er op zaterdag 15 juni weer de gezellige rommel- en jaarmarkt. Om de 
jaarmarkt wat meer vulling te geven zijn we opzoek naar particulieren of ondernemers die met hun 
spullen op de markt willen staan. Lijkt het je leuk om tijdens de markt over een echte marktkraam 
te beschikken? Neem dan vrijblijvend contact op via: info@ensyfair.nl. 
 
Pimp je wijk!  
Elk jaar doen alle straten hun uiterste best om hun wijk er weer op het mooist uit te laten zien. De 
hele straat aangekleed geheel in het thema van de feestweek. Niet alleen leuk voor de 
feeststemming, maar alle deelnemende straten maken ook nog eens kans op een leuke prijs! Wil jij 
met je buurt/ wijk/team ook meedoen met Pimp je Wijk, maar heb je geen straat om te versieren? 
Ensyfair zorgt dat je een mooi plekje in het dorp krijgt toegewezen om in het thema van de 
feestweek te steken! Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar info@ensyfair.nl. 

 

https://www.ensie.nl/wiktionary/verkleinwoord
https://www.ensie.nl/wiktionary/enkelvoud
https://www.ensie.nl/wiktionary/zelfstandig-naamwoord
https://www.ensie.nl/wiktionary/type
mailto:info@ensyfair.nl
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Gezocht: Kostadressen / kamers gezocht  
 
Studenten van Aeres MBO in Emmeloord (voorheen Groenhorst) komen uit het hele land voor het 
groene – agrarische onderwijs in Emmeloord. Elk jaar ontvangt de school weer méér studenten die 
te ver weg wonen om elke dag terug naar huis te rijden. Daarom zoeken wij KOSTADRESSEN! 
Adressen waar we de studenten gedurende de week kunnen onderbrengen. De leeftijd van de 
student is tussen de 16 en 20 jaar. 
 
Wat houdt het precies in? 

 De student zoekt voor vaak 3/4 nachten onderdak 

 Inclusief ontbijt en avondeten 

 U bent vrij om een financiële vergoeding te vragen 

 Het vervoer naar school en terug regelt de student zelf  
 

Heeft u ruimte genoeg? Zijn uw kinderen het huis net uit? Of heeft u nog een extra kamer vrij? 
Bent u op zoek naar gezelligheid? Heeft u een tweede woning? Dan komen wij graag in contact 
met u.  
 
Voor eventuele vragen of aanmeldingen kunt u 
mailen naar: j.boonen@aeres.nl of 
v.elshof@aeres.nl 

 
  

 

Uitnodiging jaarvergadering IJSCLUB De TOCHT. 
 
 
Datum: Maandag 8 april 2019 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  IJsclubgebouwtje 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester 
7. Bestuursaangelegenheden 
9. Nog te ondernemen activiteiten 
 - Techniek  
 - Terrein  

- Overige 
10. W.v.t.t.k. 
11. Afsluiting 
 

Voorzitter: 

Marien van der Slikke 

Drietorensweg 15-I 

 

Penningmeester: 

Hans de Kroon 

Drietorensweg 4c 

 

Secretaris: 

Peter Bruijnes 

Baan 31 

 

IJsmeester:  

Philip Tichelaar 

Noorderbocht 96 

 

Terreinmeester: 

Paul Steenbergen 

Zwartemeerweg 20 

 

Huismeester 

Jenny Houter 

Drietorensweg 14-B 

  
Technische dienst:  

Maurice Oedzes  

Noorderbocht 94 

Bestuurslid:  

John Heijen 

Lichtwachter 11 

Bestuurslid: 

Vacature 

mailto:j.boonen@aeres.nl
mailto:v.elshof@aeres.nl
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VOORHUYS 12-DORPENLOOP 
 

 

Zaterdag  13 april  2019  

 

 

 

 

 

Etappe                            afstandmax.       Duur      Starttijd  Startplaats              Aankomst (max) 

Emmeloord-Luttelgeest    11,3 1:09  8:15 Bosbaan       9:24 

Luttelgeest-Marknesse 4,7 0:29  9:24 Langebrink  9:53 

Marknesse-

Kraggenburg 

5,7 0:36  9:55 Markehof 10:31 

Kraggenburg-Ens 6,3 0:40 10:33 Saaze 11:13 

Ens-Nagele 7,7 0:48 11:15 Waterkant 12:03 

Nagele-Tollebeek 5,2 0:33 12:05 Centrum 12:38 

Tollebeek-Urk 4,6 0:29 12:40 De Ark 13:09 

Urk-Espel 7,8 0:48 13:11 Centrum 13:59 

Espel-Creil 4,6 0:29 14:01 Centrum 14:30 

Creil-Rutten 5,4 0:34 14:32 Tankstation Tiems 15:06 

Rutten-Bant 7,0 0:44 15:08 Centrum 15:52 

Bant-Emmeloord 

 

Bant-Emmeloord 

 

5,9 0:37 15:54 Centrum Het Midden 16:31 

 

 

 

 

De 25e editie van de `t Voorhuys 12-dorpenloop. We starten nu om 8.15 uur vanaf de atletiekbaan 
van AVNOP met meteen langste etappe naar Luttelgeest. Dan gaan we met de wijzers van de klok 
mee alle dorpen langs. De loopgroep Ens staat ook weer ingeschreven. De loper(sters)komen 
rond 11.00 uur aan in Ens, komt allen naar de Waterkant om de atleten te begroeten. Het geeft 
een betrokken gevoel met veel mensen bij de finish en de start naar het volgende dorp. Het is er 
gezellig druk met het brengen van de nieuwe loper(sters) en het ophalen van de moegestreden 
atleten, die er net ruim 6 kilometer hebben gelopen.  Na de laatste etappe vanuit Bant komen we 
rond 16.30 uur terug op de atletiekbaan van AVNOP. Een fijne en sportieve dag. 

Ben Maas 
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Beste leden/vrijwilligers/sportvrienden/bewoners, 

Het is al weer een tijdje rustig geweest als het gaat om aanleveren stukje voor de Baanbreker, 
excuses daarvoor. We hebben binnen het OMNI bestuur afgesproken dat er vanuit de afdelingen 
met regelmaat een stuk wordt aangeleverd. De voetbal en gym zullen in deze editie “de pen” 
verzorgen. 

SJO Ens-Kraggenburg 

SV Ens en FC Kraggenburg zijn vanaf begin dit seizoen 2018-2019 volledige samenwerking 
aangegaan met alle jeugd elftallen. Dit heet een Samenwerking Jeugd Opleiding (SJO) met als 
doel alle jongens en meisjes uit beide dorpen te kunnen laten voetballen. In het opzetten van deze 
samenwerking zijn wij ondersteund vanuit de KNVB, dank daarvoor. Een aantal teams zullen in 
Ens dan wel Kraggenburg voetballen en trainen. Na de winterstop hebben deze teams gewisseld 
van dorp. In het begin was dit even wennen maar gaandeweg het seizoen gaat dit beter. 
Samenwerken betekent ook aanpassen en elkaar helpen. 

TC/JC: 

De technische commissie en jeugdcommissie zijn mn bij het opzetten van de samenwerking van 
de SJO heel druk geweest. Oa het organiseren/indelen van alle teams (spelers/leiders/trainers) 
binnen Ens en Kraggenburg. Iedere keer een hele klus wat niet altijd wordt gezien/gewaardeerd. Ik 
weet uit ervaring dat de JC/TC erg hun best doen om al onze leden op categorie/leeftijd en spel 
niveau in te delen. De technische en jeugd commissie bestaan uit mensen van zowel Ens als 
Kraggenburg. Heeft u vragen over technisch beleid (trainingen en trainers) dan kunt u contact 
opnemen met voorzitter Sjaak de Steur sdesteur@hetnet.nl Heeft u vragen over jeugd/teams, dan 
kunt u contact leggen met Wim Sikma van de JC wimsikma@flevoplant.nl 

Ledenadministratie: 

Wilt u uw kinderen laten voetballen kunt u op de site van SV Ens aanmelden www.svensvoetbal.nl 
(onder kopje ledenadministratie) Ook voor volgend seizoen 2019-2020 is de SJO weer op zoek 
naar nieuwe leden zowel jongens als meisjes. Je kunt altijd een paar keer meetrainen om te 
ervaren hoe leuk voetballen is.  

Kampioenen: 

Binnen onze vereniging zijn we dit najaar ook weer een aantal kampioenen rijker. De ST 
Ens/Kraggenburg JO19 is kampioen geworden en heeft de finale van de KNVB beker gevoetbald. 
Dit team is ook uitgeroepen tot sportploeg van 2018.  

Nieuwe hoofdtrainer Richard Nijboer 

Vanaf start seizoen heeft het 1e elftal SV Ens een nieuwe hoofdtrainer Richard Nijboer. Richard is 
een “kind” van SV Ens. Hij heeft er altijd gevoetbald en na een blessure is hij zich gaan toeleggen 
op het trainen van jeugdelftallen. De laatste paar jaar heeft Richard de JO19 getraind met veel 
sportieve hoogtepunten. Toen er een vacature voor hoofdtrainer kwam hoefde Richard ook niet 
lang na te denken om deze kans te pakken. Als bestuur zijn wij heel blij met de aanstelling van 
Richard. Het is mooi om te zien dat we goede trainers in de vereniging hebben lopen die zich 
verder willen ontwikkelen bij SV Ens. Richard en zijn technische staf (Daniel Nijboer, Andre Koster 
en Piet Schlepers) hebben met de selectie een goede 1e seizoenshelft gedraaid. Ze staan 
momenteel 2e op de ranglijst en het belooft een mooie 2e seizoenshelft te worden, succes mannen.  

mailto:sdesteur@hetnet.nl
mailto:wimsikma@flevoplant.nl
http://www.svensvoetbal.nl/
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Bestuurswisselingen: 

Tijdens de Algemene ledenvergadering in november 2018 hebben wij afscheid genomen van Harm 
Ziel. Harm nogmaals dank voor al het werk wat jij hebt gedaan voor onze vereniging. Gelukkig blijft 
Harm wel als vrijwilliger betrokken bij het onderhoud van de velden. Als vervanger voor Harm 
hebben wij Andre Willemsen bereid gevonden deze taak over te nemen. Andre heel veel succes in 
je nieuwe functie binnen SV Ens. 

Sponsoren: 

Al een aantal jaren houden wij onze Algemene ledenvergadering op locatie bij een van onze 
sponsoren. Dit jaar waren wij te gast bij Rik van Hees in zijn mooie bedrijf. (VHM) Rik heeft na de 
pauze wat verteld over zijn bedrijf en heeft een rondleiding verzorgd, dank daarvoor. SV Ens wil zo 
ook wat terug doen richting sponsoren om ze ook voor haar leden beter zichtbaar te maken. 
Sponsoren zijn belangrijk voor SV Ens, met hun steun kunnen we alle elftallen laten voetballen, 
nogmaals dank ALLE sponsoren voor jullie steun. Wilt u als sponsor in november 2019 uw bedrijf 
ter beschikking stellen voor onze ALV laat het dan even weten, wij komen graag. Wilt u uw 
bedrijfsnaam op een shirt, bord langs het veld, of kleedkamerdeur kan dat natuurlijk. U kunt 
hiervoor contact opnemen met Johan Fuite, voorzitter sponsorcommissie johan-
yvonne@hotmail.com  

Vrijwilligers: 

SV Ens draait op vele vrijwilligers, ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om 
iedereen te bedanken voor zijn/haar inzet binnen de club. Zonder vrijwilligers geen activiteiten, het 
gaat te ver om alle vrijwilligers (meer dan 100) bij naam te noemen maar bij deze: BEDANKT. (er 
is nooit iemand geblesseerd geraakt van een schouderklopje) Als u benaderd wordt voor 
welke functie dan ook, zeg niet gelijk nee, er is vast een taak/functie die wel bij u past. Samen 
houden wij de vereniging draaiende, van jong tot oud. 

Met vriendelijke sportieve groeten,  

Klaas Jan Loosman 

Voorzitter SV Ens  

 

 

JOEK Autocross op zoek naar parkeerwachters 

 
Op zaterdag 27 april zal Joek voor de 36ste keer de autocross in Ens organiseren, dit jaar wederom 
op de harde kleibaan van Zuidberg Group of Companies aan het Oogstveld in Ens. De 
inschrijvingen zijn inmiddels open op de website van Joek. De verwachting is dat er ongeveer 100 
deelnemers gaan strijden voor de eretitel. Dit jaar in drie klassen: de polderklasse, juniorenklasse 
en de nieuwe 1800CC-klasse. Maar dit evenement, wat jaarlijks 1200 bezoekers trekt, is op zoek 
naar mensen die willen helpen om de cross tot een succes te brengen. 

Elk jaar is het lastig om mensen te vinden 
die het verkeer in goede banen willen 
leiden als parkeerwachter. De 
crosscommissie biedt een korte cursus 
aan waarin de vrijwilliger met alle 
benodigde kennis het verkeer kan regelen. 
  
Mocht u interesse hebben om een dag het 
verkeer te regelen rondom Ens, laat het 
dan weten aan Antoon Ziel 
(antoonziel@hotmail.nl). 
Voor meer informatie over de cross, 
inschrijvingen of sponsoring, bezoek de 
website www.joekautocross.nl 

mailto:johan-yvonne@hotmail.com
mailto:johan-yvonne@hotmail.com
mailto:antoonziel@hotmail.nl
http://www.joekautocross.nl/
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Avondvierdaagse  

Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van de avondvierdaagse!   
Deze vindt plaats van dinsdag 14 mei tot en met vrijdag 17 mei. 
Wij hopen dat het weer een mooie, gezellige, bijzondere week wordt voor 
alle wandelaars, en alle mensen die ons helpen. En natuurlijk alle 
toeschouwers. 
 

Wij zijn wel op zoek naar mensen die ons willen helpen met het verkeer te 
regelen. Of andere 'klussen' die die week gedaan moeten worden. 
Je mag dan thuis een online cursus volgen van de Politieacademie. Je krijgt 
dan te zijner tijd een mail met de toegangscodes. 

 

Zou je ons willen helpen, mail dan naar avond4daagseens@gmail.nl. 
 

Wij hopen op veel hulp!! 
 

Wandelgroet avond4daagse Ens  
 
 

Nieuws vanuit SV Ens Gym: 

De laatste tijd hebben we een hoop positieve ontwikkelingen gehad. Eind 2018 is onze trainster 
Mireille gestopt om zich te kunnen concentreren op haar eigen sportbedrijf in Lelystad.  

We hebben in december het jaar afgesloten en afscheid genomen van Mireille door een leuke 
sportochtend voor de recreatiegroepen en een training voor de selectie in de turnhal te 
Emmeloord.  

Vanaf januari is juf Hannah begonnen als trainster voor de jongste kinderen. Daarnaast begint eind 
februari juf Janine als trainster voor de selectie en wedstrijdbegeleidster. Vanaf volgend seizoen 
kunnen we met de selectie vanuit Ens weer KNGU-wedstrijden gaan doen. 

In januari is meester Nick begonnen als trainer voor de oudere kinderen en het tweede 
selectietrainingsmoment. Ook gaat meester Nick vanaf eind februari starten met Freerun training.  

Ook is op donderdagavond voor volwassenen Bodyfit training met trainster Lies.  

We zijn als bestuur blij dat we op alle onderdelen weer invulling kunnen geven.  

Wanneer je een keer wilt komen kijken of meedoen met één van de onderstaande lessen dan kun 
je je opgeven via ledenadministratie@svens-gym.nl  

Ook zijn we nog op zoek naar ouders die ons willen helpen in het bestuur. Hier help je tijdens een 
maandelijkse vergadering mee in het organiseren van uitvoeringen, onderlinge wedstrijden en 
acties. Daarnaast pak je een taak die bij je past voor de algemene zaken die horen bij een 
vereniging.  

Wanneer je wilt komen helpen dan graag een berichtje naar voorzitter@svens-gym.nl 

Dag Les Tijd Train(st)er 

Maandag Recreatiegroep gym basisschool tm groep 4 15.30-16.30 Hannah 

Dinsdag Selectietraining 16.00-17.30 Janine 

Donderdag 
Recreatiegroep gym basisschool vanaf 
groep 5 15.30-16.30 Nick 

Donderdag Selectietraining 16.30-18.00 Nick 

Donderdag Freerun 18.00-19.00 Nick 

Donderdag Bodyfit 19.00-20.00 Lies 

Tijdens reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen. 

mailto:avond4daagseens@gmail.nl
mailto:ledenadministratie@svens-gym.nl
mailto:voorzitter@svens-gym.nl
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S.V. Ens Volleybal  

 

 

Inmiddels is het volleybalseizoen over de helft en nadert het einde. Met vier damesteams zijn we goed 

vertegenwoordigd in de competities. Dames 1, dames 2  en dames 4 staan keurig in de middenmoot en 

dames 3 speelt nog mee om het kampioenschap in de 4e klasse.  

Afgelopen week hebben alle damesteams een trainingsjas ontvangen. Hoofdsponsor Zuidberg, was met het 

wegvallen van het herenteam niet meer zichtbaar binnen de vereniging. Nu lopen de dames er voor en na 

de wedstrijd netjes bij.  

 

 

 

 

 

Ook de jeugdteams draaien goed mee. De B jongens spelen 1e klasse en staan momenteel op een 

keurige 2e plaats in de competitie.  

De CMV-meiden zijn verdeeld in twee teams. Het niveau 5 

team zijn meiden tussen 10 en 13 jaar. Zij spelen op een 

klein veld, maar al wel volgens de volleybalregels. Met 

deze meiden willen we volgend jaar een C-team 

oprichten, maar daarvoor hebben we nog enkele meiden 

nodig! 

Het niveau 2 team, is het jongste jeugdteam met meisjes 

van 7 en 8 jaar. Het volleybal dat zij spelen, bestaat uit 

gooien en vangen. De meiden oefenen hard om 

onderhands te leren spelen. Volgend seizoen stromen ze 

door naar niveau 3. Er is dan weer ruimte voor een nieuw 

niveau 2 team, dus ben je tussen de 6 en de 8 jaar en lijkt 

volleyballen je leuk? Kom dan gerust op donderdag eens 

langs om een training te bekijken! 
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Tennisseizoen staat voor de deur, doe mee!  
 
Bij Tennisclub Ens staat het nieuwe seizoen weer voor de deur. Hét ideale moment om je als lid 
aan te melden. Heb je zin in een buitensport die je zo fanatiek kunt beoefenen als je zelf wilt? Wil 
je eens een balletje slaan op het park aan de E.P. Seidelstraat? Meld je dan aan. Als lid kun je 
meedoen aan alle activiteiten en toernooien. Ook is er wekelijks een tossavond waar je tegen 
anderen kunt spelen en waarna het op het terras goed toeven is. Voor de liefhebbers worden er 
tennislessen georganiseerd. Bovendien kun je, met je eigen sleutel, op ieder moment van de dag 
(of de nacht) gebruik maken van de banen.  
 
Lessen zonder lidmaatschap 
Heb je interesse maar weet je nog niet of 
je tennis wel leuk vindt? Geen probleem, 
in april starten de eerste serie 
tennislessen. Je betaalt alleen de lessen. 
Pas na de lessen hoef je te beslissen of 
je lid wilt worden van de 
tennisvereniging.   
Ook kun je een keer met een huidig lid 
de baan op, om een balletje te slaan. Zo 
kun je gelijk kijken of je het leuk vindt.  
 
Meer informatie en een aanmeldformulier 
vind je op www.tcens.nl. Heb je nog 
vragen?  
Mail even naar voorzitter@tcens.nl of bel 
met 06-30656366. 
 

 
 

2
de

 PAASDAG IS DE 
PAASHAAS WEER OP 

BEZOEK IN HET 
KUINDERBOS 

  
Traditiegetrouw organiseert Staatsbosbeheer 

samen met Lionsclub Noordoostpolder op Tweede 

Paasdag de 8ste editie van de ‘Noordoostpolder 

Buitendag’.  

De dag vind plaats op 22 april, in het Kuinderbos bij 

Natuurkampeerterrein de Veenkuil aan de Hopweg 

21 in Bant. Iedereen is welkom van 10.00 uur tot 

16.00 uur.  

Ook dit jaar is het weer een echte familiedag, 

waarbij van alles te zien en te beleven is, voor jong 

en oud. De toegangsprijs voor kinderen tot en met 

12 jaar is € 2,50 en voor volwassenen € 4,50  
 

Check www.buitendagnop.nl 

http://www.buitendagnop.nl/
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TONEELGROEP – ENS - UITVOERING 
 

De klucht: “DEZE VROUW …. IS UW MAN” 

vrijdag 15 en zaterdag 16 maart a.s. 

aanvang 19.30 uur. Zaal, open 19.00 uur. 

Locatie: Het Wapen van Ens. Entree € 7,50 

 

De jaarlijkse uitvoering van Toneelgroep-Ens is dit jaar een klucht in vier bedrijven. 
Annie Zuiderhorn, die jarenlang alleen met haar dochter Amanda heeft gewoond, is 
verliefd geworden op Pierre Reijnders. Zij heeft hem ontmoet tijdens haar vakantie op 
een camping in Drenthe. 
Al heel gauw is Pierre bij Annie ingetrokken en woont nu al weer drie maanden bij 
haar thuis. Haar dochter Amanda wil niets van Pierre weten. Een bijkomend probleem 
is dat de sociale dienst niets van Pierre mag weten! Anders lopen de uitkeringen van 
zowel Annie als Amanda in gevaar. Dus kunnen de buren, Miep en Arie, het ook maar 
beter niet weten..... Tegen hen is gezegd dat Pierre de broer van Annie is. 
Voor de tweede keer deze week komt de controleur van de sociale dienst. Is Pierre al 
getrouwd, wie is verliefd op wie, en hoe zit het met de uitkeringen van moeder en 
dochter? Wie controleert de controleur? 
 
Liefde, lust en list hangen in de lucht ...  
 

 
 
Annie Zuiderhorn – Jantiena van den Hul  Arie Zoetelief – Henry van der Gaast  
Amanda, dochter van Annie – Dorien Baks  Miep Zoetelief – Daphne Mijland 
Pierre Reijnders, vriend van Annie – Dick Bakker Jaap Brekeveld, controleur – Chris van den Hul 
Henriette Reijnders  – Jenny Houter   Gonda Brekeveld  – Katinka Holtrop 
 
Regisseurs: Herman Pastoors en Rianne Sikma Souffleur: Tinie Broersen 
 

Zaterdagavond na afloop gezellig samenzijn met live muziek  
Van ‘t  Bendje uit de Achterhoek 

 


