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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 
Ina Mijnheer       tel. 0527-253397 
 
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 22 juni 2019 

Verschijningsdatum 4 juli 2019 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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Overige data 2019: 
Sluitingsdatum kopij   verschijningsdatum Baanbreker 
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 12. Afscheid directeur RKBS 
2. Activiteitenkalender 13. Wijziging fysiotherapiepraktijk Kleijn  
3. Van de voorzitter / EV Ina Mijnheer / Oproep 14. Wij Actief / Vrouwen van Nu 
4. Kleinschalig wonen in Ens? / 15. Typisch Ensyfair 
 Beste keet van de NOP  16. Ensyfair / De Hummel 
5. Programma Koningsdag / autocross 17. 12 dorpenloop 
6. 4 mei herdenking / steptocht 18. Avondvierdaagse 
7. Steunpunt Ens  19. Financiële tegemoetkoming voor sporten 
8. Verslag IGW / duofiets 20. TC Ens 
9. Oplaadplek / AED kasten 21. Tennistoernooi / VSB fonds 
10. Kofferbak verkoop / dagreis JVV 22. Sportparcours  
11. Basisscholen 24. Ontwerp tulpenmozaïek 
  
ACTIVITEITENKALENDER 
 

27 april  Koningsdag 
27 april  Autocross 
29 april  IGW is bij de koffieochtend in het Steunpunt van 10 tot 11 uur aanwezig voor  
  vragen (politie, gemeente, Mercatus en wijkverpleegkundige).  
29 april  Bingo in het Roefje voor iedereen vanaf 50 jaar, aanvang 14.00 uur 
  € 5,00 voor de bingo, € 1,00 voor koffie/thee 
30 april  Tennismiddag voor alle basisschooljeugd 
  3 mei  Klaverjassen in ’t Gebouwtje om 19.30 uur 
  3 mei  Bedrijven- en buurtentoernooi tennis 
  4 mei  4 mei herdenking 
  5 mei  Steptocht 
14 t/m 17 mei  Avondvierdaagse 
27 mei  Bingo in het Roefje voor iedereen vanaf 50 jaar, aanvang 14.00 uur 
  € 5,00 voor de bingo, € 1,00 voor koffie/thee 
  8 t/m 15 juni  Ensyfair 
29 juni  Kofferbak verkoop 
  3 juli  Dagreis JVV 
  5 juli  Afscheid directeur RKBS “De Horizon”   

 

Kopij tijdig aanleveren. Te laat aangeleverde kopij kan niet geplaatst worden. 
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Van de voorzitter  
 
Het voorjaar zit weer in de lucht, alles begint weer te groeien en te bloeien. Zo ook bij het hoekje 
van de Baanhoek tegenover 't Gebouwtje. Het parkje dat op initiatief van de bewoners daar wordt 
aangelegd begint al aardig vorm te krijgen. Binnenkort zullen er ook bankjes geplaatst worden, 
deze worden geschonken door dr. Wester. We gaan nog een moment plannen om het geheel te 
onthullen. Het gaat een mooi plekje worden om even te zitten of doorheen te wandelen.  
De klusgroep is alweer druk bezig geweest met de plantjes en de bloemen rondom het 
Bloemenplein, het tulpenfestival staat weer voor de deur, Kom in de Kas was dit jaar in Ens wat 
vele mensen bezocht hebben, in Ens groeit en bloeit heel wat!  
 
En er gaat nog meer uit de grond komen in Ens, en dan heb ik het niet over plantjes en 
bloemetjes. U heeft vast wel gezien dat op de Baan het laatste blok woningen is gesloopt. 
Mercatus gaat binnenkort beginnen met nieuwbouw aldaar. Daarnaast zijn we vanuit Dorpsbelang 
samen met een aantal inwoners, de gemeente en een stedenbouwkundige bezig geweest om 
plannen te maken voor de nieuwbouw in fase II, vlak buiten het dorp. De gemeente gaat deze 
plannen verder uitwerken en dan is het de bedoeling om eind van het jaar de grond bouwrijp te 
maken voor de nieuwbouw volgend jaar.  
 
Dat is nog niet alles. Degenen die op de jaarvergadering waren hebben het al gehoord, er gaat iets 
gebeuren met de leegstaande winkelpanden tegenover de Spar. Er zijn plannen om deze te slopen 
om er appartementen neer te zetten. De plannen liggen op dit moment ter goedkeuring bij de 
gemeente en als alles goed gaat kan ook daar eind van het jaar een start gemaakt worden met de 
sloop en nieuwbouw.  
 
Over het Steunpunt wordt nog volop mee gedacht en gedaan. De bijeenkomst in maart was druk 
bezocht. Duidelijk is dat wij Ensenaren niet willen dat het Steunpunt verdwijnt. Er is een 
opstartcommissie opgestaan die zich hiervoor gaat inzetten. De stemronde voor Help Nederland 
Vooruit waarbij u kon stemmen op het Steunpunt heeft het mooie bedrag van € 2000 opgeleverd. 
Iedereen die meegestemd heeft hartelijk dank hiervoor. En er is een prijsvraag uitgeschreven om 
een nieuwe naam te verzinnen. Verderop in deze Baanbreker leest u hier meer over. 
 
Met de lente en de zomer op komst staan Koningsdag, 4 en 5 mei, de avondvierdaagse, de 
Ensyfair en nog vele andere momenten om elkaar te ontmoeten in het verschiet. Op deze 
momenten is het mooi om te zien hoe groot de saamhorigheid en betrokkenheid in Ens is. Niet 
voor niets noem ik Ens altijd het leukste dorp van de Noordoostpolder!  
 
Naila Tigchelaar 
 
 

Even voorstellen…. 
 

Mijn naam is Ina Mijnheer. 
Ik ben getrouwd en we hebben twee dochters en twee zonen. 
Ik woon aan de Schokkerringweg, waar we samen een landbouwbedrijf runnen. 
Sinds maart zit ik in het bestuur van Dorpsbelang Ens. 
Hier hoop ik samen met de andere bestuursleden een geslaagde tijd te hebben met en voor het 
dorp. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

OPROEP: 
 

Op vrijdag 22 maart j.l. rond 20:00 uur kwam er bij de politie een melding binnen betreffende 
een houten ladder die op de openbare weg nabij de Baanhoek was aangetroffen. 
De vraag is nu, wie mist er een houten ladder van ongeveer drie meter lengte. 
Mogelijk gaat het om baldadigheid. Tot op heden heeft de eigenaar zich nog niet gemeld. 
De rechtmatige eigenaar kan zich in verbinding stellen met de politie via 0900-8844 en 
vragen naar de wijkagent, J. Huizingh. 
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KLEINSCHALIG WONEN IN ENS ?? 

Door een kleine werkgroep wordt op dit moment de mogelijkheid onderzocht 

of kleinschalig wonen in Ens mogelijk is. 

Kleinschalig wonen, is een vorm van wonen waarbij 24 uur per dag en 7 

dagen per week verzorging aanwezig is. 

Kleinschalig wonen is o.a. bestemd voor dementerende ouderen of ouderen 

die om welke redenen dan ook meer zorg nodig zijn.  

In Ens denken we aan ca 20 appartementen. 

Hoe mooi zou het zijn als je partner, je vader/moeder in Ens kan blijven 

wonen als ze veel meer zorg nodig hebben. 

Niet meer ver te hoeven reizen als je bij elkaar wilt zijn, maar zo maar even 

“aanlopen” en gezellig een kopje koffie meedrinken. 

Hoe kijkt u hier tegen aan ??? 

Wij willen graag uw mening horen ! 

En wilt u meedenken over dit project ?? 

Uw reacties graag naar : dorpsbelangens@hotmail.com 

 

Heb jij ‘De beste keet van de NOP’ 2019?  

 

Win € 350,- of € 150,- voor jouw keet!  
 
Ons jongerenteam van keetadviseurs reist 
door de gemeente Noordoostpolder op zoek 
naar De beste keet van de NOP. Zij komen 
dan ook graag langs om een leuke avond te 
verzorgen in jouw keet.  
 
Plattelandsjongeren.nl is van mening dat 
jongeren prima zelf in staat zijn alles rondom 
hun keet op een verantwoorde manier te 
regelen. Met ‘De beste keet van de NOP’ 
willen we keethouders en bezoekers tips en 
tricks geven voor het actief en veilig runnen 
van hun keet.  
 
Aan het eind van de avond ontvangt iedere 
keet een goodiebag met toffe gadgets! 
 
Doe mee en meld je aan door te mailen naar: 
lisanne@plattelandsjongeren.nl, 
stuur een bericht via onze Facebookpagina 
‘De beste keet van de NOP’ 
óf check onze website: 
www.debestekeetvannederland.nl.  
 
# alles anoniem 

mailto:lisanne@plattelandsjongeren.nl
http://www.debestekeetvannederland.nl/
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VEEL PAARDENKRACHTEN OP DE KONINGSCROSS! 

“De winter heeft lang genoeg geduurd, tijd om de gebundelde paarden weer van stal te halen. “ 
- Een deelnemer 
 

Zaterdag 27 april is het weer zover. De crossauto’s hebben weer lang genoeg in de schuur 
gestaan. Tijd om het stof er weer af te scheuren! Dit jaar zal dit wederom plaatsvinden op het 
Zuidberg Parcours aan het Oogstveld.  
 

Ruim 100 coureurs nemen deel, verspreid over 4 verschillende klassen: De Top Fresh 
juniorenklasse, de nieuwe 1800cc-klasse, de Goossens techniek driewielerklasse en de beruchte 
polderklasse. 
 

De deelnemers zijn de hele winter druk geweest met het opbouwen of verbeteren van hun auto’s 
en op deze dag mogen de paardjes op wielen voor het eerst laten zien wat ze kunnen.  
 

Om dit jaarlijkse evenement te kunnen organiseren zijn vele sponsoren en vrijwilligers nodig. De 
organisatie wil alle partijen bedanken die geholpen hebben om ook dit jaar weer een spektakel 
neer te zetten.  
 

Carnavalsverenigingsvereniging De Kleiduikers zorgen voor een natje, een droogje en een 
sfeertje. Zien we jullie daar?  
 

27 April 2019 | aanvang 11.30   | Entree € 5,-  Kinderen onder 12 jaar zijn gratis | 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programma Koningsdag 27 april op het kerkplein 
voor de Katholieke kerk en ‘t Gebouwtje’ 
 
 
     9:45  Welkomstwoordje van de voorzitster Naila Tigchelaar 

   10:00  Aubade o.l.v. Con Brio 

              Aansluitend toasten op de Koning 

              en gezellige spelletjes voor de kinderen 

   10:30  Start koersbal in ’t Hofje 

± 11:30  Afsluiting kinderspelen 

   12:00  Prijsuitreiking van het koersbal 
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Steptocht 2019! 
 

Ook dit jaar is Ens weer fanatiek aan het oefenen voor de jaarlijkse Level-One Steptocht die op 
zondag 5 mei zal plaatsvinden. De coördinatie is onder leiding van Jasper ziel, Max Sturm en 
Jildou Snoek. De steppers zullen dit jaar starten in Creil. Tussen 13:00 en 13:30 zullen de steppers 
weer finishen in Ens vanuit Nagele. Het zou te gek zijn als het plein lekker vol zou staan om de 
steppers binnen te halen! Ook de start zal plaatsvinden op het Bloemenplein. Door sponsoring van 
Sportcafé Time Out, P&B Sound en als hoofdsponsor Kwekerij Baas is het mogelijk dat we dit jaar 
weer met een cabriobus vol supporters de steppers aan te moedigen.  
Het beloofd een geslaagde dag te worden! 
 

Dit zijn onze toppers: 

 Start Starttijd Finish Finishtijd Steppers 

1. Creil (D) 10.30 Espel 10.50 Indra Groothuis 

2. Espel 11.10 Tollebeek 11.25 Gijs Sturm 

3. Tollebeek  11.45 Emmeloord 12.00 Jeroen Bijman 

4. Emmeloord 12.20 Nagele 12.40 Jurre Tromp 

5. Nagele 13.00 Ens 13.20 Jeroen Bijman -  Sven 
Snoek 

6. Ens 13.40 Kraggenburg 13.55 Kirsten Boschma 

7. Kraggenburg (D) 14.15 Marknesse 14.35 Jildou Snoek 

8. Marknesse(40+)  14.55 Luttelgeest 15.10 Loes Wink 

9. Luttelgeest  15.30 Bant 15.45 Bas Wouters 

10. Bant 16.05 Rutten 16.25 Swen Rops 

11. Rutten 16.45 Creil 17.00 Yari Goossens 
 

 

 

 
 
      Tot 5 mei! 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programma 4 Mei Herdenking 

 

19.15    Uitdelen van de fakkels 

19.40   Fakkeloptocht ± 10 minuten 

             Start bij de vlaggenmasten en muurtje op het Bloemenplein 

  Route: Dorenweerdstraat, Kerkplein, Schoolstraat, oversteken 

  bij de sporthal, naar Stallijnstraat, via Gillotstraat naar ’t Hofje 

19.55   Enkele koralen o.l.v. Enser Blaaskapel en ConBeso 

19.59    Taptoe 

20.00   2 minuten stilte 

20.02    Wilhelmus 

             Woordje van de voorzitster en een voordracht  

             Na een enkel koraal einde en afsluiting van deze herdenking 
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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 

 

 

Prijsvraag voor nieuwe naam Steunpunt!  
 
Zoals u al heeft kunnen lezen willen we van het Steunpunt een mooie ontmoetingsplek maken voor 
alle Ensenaren. Tijdens de bijeenkomst om mee te denken over de toekomst van het Steunpunt 
hebben we toestemming gekregen van de zorggroep om de naam van het Steunpunt te 
veranderen! 
Nu weten we dat er een hele hoop creatieve mensen in Ens wonen die daar vast hele leuke ideeën 
over hebben. Dus denk mee, wat is een leuke, uitnodigende naam voor een dergelijk 
ontmoetingscentrum?  
Voor de winnaar hebben we een Enserbon van € 15,00, te besteden bij diverse winkels in Ens. 
Lever de verzonnen nieuwe naam voor 1 juni in bij de speciale bus die in het Steunpunt en in de 
Spar staat. Of stuur deze op naar dorpsbelangens@hotmail.com onder vermelding van "nieuwe 
naam Steunpunt". 
Vermeld natuurlijk wel even uw naam en telefoonnummer zodat we contact op kunnen nemen als 
u de gelukkige winnaar bent. 
De winnaar maken wij in de loop van juli bekend. 

 

 

Notulen bijeenkomst Steunpunt 
 
Op 6 maart hebben wij met een grote groep Ensenaren nagedacht over het Steunpunt, hoe 
kunnen we zorgen dat het open blijft, wat is daar voor nodig en willen we wel dat het open blijft? 
De notulen van deze bijeenkomst staan op de website van www.ens-nop.nl. 
Mocht u de notulen digitaal of op papier willen hebben kunt u dit vragen aan Atalja: 06-83529025 
of Atalja.Visser@carrefour.nu. 
Inmiddels is de opstartcommissie een aantal keren bijeen geweest en wordt er druk nagedacht 
over de toekomst. Wij houden u op de hoogte! 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:Atalja.Visser@carrefour.nu
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Ens maakt kennis met..  

4 februari 2019 in het Steunpunt 

Wat kijken we terug op een leuke, gezellige, informatieve middag in het Steunpunt. Henk Bakker 

(wijkbeheer), Klaas Jan Loosman (gebiedsregisseur), Bea ten Voorde (wijkverpleegkundige), Jan 

Huizingh (wijkagent) en Atalja Visser (buurtwerkster) maakten kennis met Ens en Ens maakte 

natuurlijk kennis met ons. We begonnen met een kort voorstelrondje en hoe moeilijk het ook was 

(vooral voor de mannen ;-)) om het kort te houden, het is toch gelukt. Na een kopje koffie of thee, 

wat ingeschonken werd door een aantal topvrijwilligsters, mengden we ons tussen de bezoekers. 

Er was ruimte voor gesprek en het stellen van vragen. Een aantal vragen zijn in de groep 

behandeld en vragen die persoonlijk waren werden op een wat rustigere plek beantwoord in de 

ruimte.  

Een uitgebreid verslag staat op de website van Ens www.ens-nop.nl. Onder het kopje ‘nieuws’.  

In het najaar willen we een informatieavond omtrent een thema houden in het dorp. Er werd 

benoemd dat het tijdstip overdag niet voor iedereen uitkomt, vandaar ook een keer op een avond. 

Hierover later meer.  

Op 29 april drinken we gezellig een kopje koffie mee op de koffieochtend van 10-11 uur en zullen 

daarna verder vergaderen in het Steunpunt. Kom gerust en stel uw vragen! 

Bedankt allen voor jullie komst en tot een volgende keer. 

Klaas Jan Loosman: 06 20667904  

Henk Bakker: 06 48134629 

Atalja Visser: atalja.visser@carrefour.nu of 06 83529025  

Francien Vriend: 06 15014488 

Bea ten Voorde: teamnummer 0527-206414  

Jan Huizingh: jan.huizingh@politie.nl 

 

ZON = FIETSEN 

ZON = DUOFIETS ! 

Nu het voorjaar weer aanbreekt  

heeft u vast zin om er eens lekker  

op uit te trekken. 

Fietsen hoeft dan geen probleem  

te zijn want eigenlijk kan iedereen 

fietsen op de duofiets. 

Nog nooit op de duofiets gefietst? 

Wij geven u graag uitleg.     

                                   

Voor info en/of instructie  

Jolien    : 06-28310139 

Marijke  : 06-29421182 

€ 2,- per keer  

http://www.ens-nop.nl/
mailto:atalja.visser@carrefour.nu
mailto:jan.huizingh@politie.nl
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Oplaadplek 
 

In de vorige Baanbrekers kon u lezen over het initiatief om op de hoek van de Arnoldus van 
Bockholtstraat en de Baanhoek een “oplaadplek” te maken . De afgelopen weken heeft u 
ongetwijfeld gezien dat er is gewerkt, heel hard gewerkt!  Zelfs de storm deerde sommigen niet om 
gestaag door te gaan. We hebben ons door de tegenvallers heen geworsteld en de meevallers 
omarmd.   
 

Bij het puin wat men tegenkwam bij het afgraven van de grond vroeg de heer Bakker zich af of er 
soms ooit een parkeerplaats was geweest. Dat zou op zich wel een grappige link zijn naar de 
situatie van nu.  Eerst auto`s in de rust en nu een plek voor de mens om te genieten en even tot 
rust te komen. De buurt heeft associaties bij de naam ” De Oplaadplek” die hier dan weer op aan 
sluiten. Ze willen stekkeren!  Tja de naam is spontaan ontstaan maar dat kan echt nog alle kanten 
op. Dus wie een idee heeft kan het bij mij of Mariëtte melden.  
 

Parkeren, stekkeren, opladen, genieten, wat het ook wordt je kan straks zitten op de banken die 
geschonken zijn door dokter Wester, onze vorige huisarts. Bij zijn afscheid heeft hij geld in beheer 
bij Dorpsbelang gegeven voor een bank in het dorp. Ongetwijfeld een geneeskrachtige bank. Een 
bank van hout, dus ook hier zit jarenlang ervaring van mee waaien met de wind, gegrond blijven en 
de zonnekracht opnemen in. Hoe mooi is het dat deze bank in de straat komt te staan waar de 
huisartsenpraktijk is gevestigd. 
 

Mariëtte, die heel erg druk is geweest met de tuin, is gek op het maken van filmpjes. Ze noemt dat 
zelf geinig! Nou ik ben niet zo van de filmpjes waar ik op kom te staan maar een mens moet wel 
eens wat. Maar eerlijk is eerlijk wat hebben we nu een leuk filmpje waarop vrijwilligers uit de straat  
hard aan het werk zijn om de compost en grond te verdelen en o.a. het hekwerk plaatsen. Toch 
wel erg “geinig” zeker met het leuke muziekje op de achtergrond. 
 

Begin april  zijn de planten geplant door een rijtje buurvrouwen, Mariette en Ria, een bevlogen 
tuinvrouw uit Ens. Toevallig waren de schoolkinderen ook aan de slag in de schooltuin wat een 
gevoel gaf van Samen Doen! Prachtig weer erbij, ranja en thee en mensen die eens even een 
praatje kwamen maken, ons kwamen aanmoedigen of kwamen kijken wat we allemaal deden. 
Nadat alles was geplant kwamen de regenbuien. Goed geregeld dus. 
 

Wie mee wil helpen om de tuin te laten floreren is van harte welkom. Schroom niet. 
 

Angèl de Kleine     0527852449                        Mariëtte van Hees     0622393694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Kofferbak verkoop 
 
Kom jutten in de schatkamer en struin je rijk. 
Zaterdag 29 juni van 10.00-17.00 uur 
Verkoop van hip spul zo vanuit de kofferbak 
Aan de rand van de polder in de wei! 
Koffie .. Lekkers .. Muziek..               
Daar wil jij toch ook bij zijn?! 

 

Wil je meedoen en heb je nog spulletjes voor een tweede ronde? 
Geef je dan op via: info@weiblij.nl 
 

Locatie: De Zuiderkrib, Zwartemeerweg 62, Kraggenburg 
 

Volg ons op:    

# WEIblij                    Entree: 2,-- pp, kinderen t/m 12 gratis 
 

 
Woensdag 3 juli 2019 met de JVV naar den Haag en Scheveningen.  
Gaat u ook weer mee? 
 
De JVV heeft ook dit jaar weer een dagreis georganiseerd voor de 55 plussers uit Kraggenburg en 
Ens.  
 

Via een mooie route rijden we om 9.45 uur met een luxe touringcar richting Den Haag en 
Scheveningen. Onderweg in de buurt van Almere staat voor u de koffie of thee klaar met vers 
gebak. Na de koffie gaan we richting Scheveningen. Hier kunt u rond 12.45 uur een uitgebreide 
lunch verwachten. 
Na de lunch kan men even uitwaaien op het strand en de boulevard of genieten van de leuke 
winkeltjes in de overdekte promenade. Vervolgens is het tijd voor een mooie koninklijke rondrit 
o.l.v. een deskundige gids langs allerlei koninklijke bezienswaardigheden in Den Haag. Op de 
terugweg staat een goed verzorgd diner voor u klaar. 
Om ca. 20.45 uur zijn wij via Ens weer terug in Kraggenburg.  
 

De kosten voor deze reis bedragen € 70,00 p.p., dit is inclusief luxe keurmerk touringcar, koffie of 
thee met gebak, lunch, een  rondrit o.l.v. een deskundige gids en een diner. 
 
Vertrek om:  9.45 uur bij van Saaze in Kraggenburg,  
 9.50 uur vanaf het Bloemenplein in Ens 
 

Aanmelden graag uiterlijk 21 juni 2019 bij: 
Piet Koster, tel. 252565 of Sietske Huizing 252851. 
  
U kunt uw betaling over maken naar rek.nr. NL48 RABO 0346 5927 04 t.n.v. 
JVV Kraggenburg 
 
De aanmeldingsstrook kunt u (ook) inleveren tijdens de soosmiddag. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding voor dagtocht JVV op woensdag 3 juli 2019. 
 
Naam:…………………………….         

Adres:…………………………………………………………      Woonplaats:……………………………. 

Met rollator.  Ja/neen. Met …….. personen. Bij calamiteiten tel.nr. ……………………………………. 

Ik/wij stappen in om 9.45 uur in Kraggenburg of in Ens.  
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Woensdag 20 maart hebben we open dag gehad op de scholen. De scholen stonden open voor 

belangstellenden, leuk dat we veel bezoek hadden die ochtend. Voor nieuwe ouders een mooie 

gelegenheid om onze scholen te gaan bekijken. Naast deze open dag kunnen nieuwe ouders ten 

allen tijden (vrijblijvend) een kennismakingsgesprek en rondleiding plannen met de directeur. Het is 

goed om op alle drie de scholen te gaan kijken, zodat u een goede weloverwogen keuze voor uw 

zoon/ dochter kan maken. Het zou fijn zijn dat de kinderen die na 1 oktober 2019 en voor 1 oktober 

2020 vier jaar worden, worden aangemeld vóór 1 oktober 2019. Zo hebben wij als basisschool op 

tijd in beeld hoeveel nieuwe leerlingen we kunnen verwachten. Dit is belangrijk i.v.m. onze 

begroting. 

De afgelopen periode zijn er weer een aantal activiteiten geweest waar wij met de drie scholen 

samen zijn opgetrokken. Voor de jongens en meisjes van de bovenbouw was er het schoolvoetbal 

toernooi. De jongens en meisjes hebben samen dapper gestreden voor de winst.  

Op vrijdag 12 april hebben we de Koningsspelen samen gevierd. We begonnen al om 8.00 uur met 

een lekker en gezond ontbijtje op de scholen. Voor de groepen 1 en 2 werden er spellen 

georganiseerd in de sporthal. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 was er een sportdag op de 

sportvelden georganiseerd. Het was weer een gezellige en sportieve dag met elkaar. 

Zondag 9 juni, Pinksterzondag, is er weer een Ensyfair viering in de feesttent. Deze viering is door 

vrijwilligers samengesteld en de scholen dragen daar hun steentje bij. Dit jaar zal de band ook 

weer aanwezig zijn. Thema van de viering is gelijk aan de Ensyfair week; ‘Typisch Ensyfair!’ , wij 

hopen natuurlijk dat heel veel kinderen met hun ouders aan deze viering deelnemen.                                                                     

Aangezien Pinkstermaandag vrij is, heeft de werkgroep Ensyfair toch nog een activiteit bedacht 

voor alle basisschoolleerlingen op woensdagmorgen. Het belooft weer een hele leuke ochtend te 

worden!  

Op het moment van verschijnen van deze Baanbreker zijn alle leerlingen en leerkrachten lekker 

aan het genieten van een welverdiende vakantie. Op maandag 6 mei gaan alle leerlingen weer 

naar school en gaan we alweer beginnen aan de laatste weken van dit schooljaar.  

Met vriendelijke groet, namens alle teams,  

Pietronella van Dijk, directeur CBS Het Lichtschip p.vandijk@aves.nl, www.hetlichtschip.nl 

Fred Lübbers, directeur RKBS De Horizon f.lubbers@aves.nl, www.horizon-ens.nl 

Francien Soeter, directeur OBS De Regenboog f.soeter@aves.nl www.obsregenboog.nl 

 

 

 

 

 

mailto:p.vandijk@aves.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:f.lubbers@aves.nl
http://www.horizon-ens.nl/
mailto:f.soeter@aves.nl
http://www.obsregenboog.nl/
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Afscheid  van huidige directeur RKBS De Horizon. 

 

Vanaf 1 januari 2015 ben ik werkzaam als directeur op basisschool De 

Horizon. Ik mocht toen het stokje van Frans Dopmeijer, die meer dan 

30 jaren leiding gaf aan deze school, overnemen. Ik heb nu bijna 4,5 

jaar op De Horizon gewerkt en heb inmiddels al heel wat Ensenaren 

leren kennen: natuurlijk onze oud-leerlingen, huidige leerlingen, ouders, buren, parochianen, leden 

van verschillende verenigingen, verschillende eigenaren van bedrijven en beide teams van de 

collega scholen in Ens. 

Ik kijk terug op een fantastisch dorp waarbij de betrokkenheid van de bewoners onderling groot is 

en de sfeer gewoon geweldig is. De samenwerking tussen school en Ens mag uniek genoemd 

worden. Met hulp van menig bedrijf uit Ens en/of de Noordoostpolder heb ik De Horizon een beetje 

mogen verbouwen en daarnaast ook de schoolomgeving mogen aanpakken. Carnaval past ook 

helemaal in mijn straatje, daar weet Ens ook wel raad mee. Het onderwijs is in deze korte tijd op 

De Horizon al wel iets veranderd, dit heb ik samen met het team mogen uitvoeren.  

Aan het einde van het schooljaar ga ik met pensioen, mijn tijd op De Horizon en daarmee ook in 

Ens, zit er dan helaas op. De pensioengerechtigde leeftijd heb ik bereikt en ik ga plaats maken 

voor een nieuwe directeur. De procedure is inmiddels al gestart, ik verwacht dat begin mei bekend 

zal zijn wie mijn opvolger zal worden. Hem of haar wens ik eenzelfde mooie tijd tegemoet. 

In de toekomst wil ik nog wel iets voor het onderwijs blijven betekenen, de invulling daarvan weet 

ik nog niet. Gelukkig heb ik daarnaast genoeg andere ‘bezigheden’ waar ik straks alle tijd voor heb.  

Mijn afscheid wil ik graag eenvoudig houden. Op vrijdag 5 juli zal ik afscheid nemen van de 

school. In de ochtend vieren we dit met alle leerlingen van de school, vanaf 15.30 – 17.00 uur is 

er op school een ‘kleine’ receptie voor belangstellenden.  

Mocht u iets willen geven dan geef ik de voorkeur aan een (kleine) donatie voor het goede doel 

Alpe d’Huzes in plaats van een cadeau of iets dergelijks. Mijn zoon Eugène en zijn vrouw Ilse 

fietsen dit jaar ook mee; een geweldige prestatie! Tijdens de receptie zal er ook een collectebus 

komen te staan. Middels uw donatie steunen we deze verschrikkelijke ziekte waarbij meer 

onderzoek noodzakelijk is.  Alvast bedankt!  

Mocht ik u niet meer zien dan wil ik u toch middels deze brief bedanken voor de prettige 

samenwerking!                                                                                                                                         

 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                   

Fred Lübbers,                                                                                                                                                              

directeur KBS De Horizon   

(t/m 31 juli 2019)       
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Praktijkverandering bij Fysiotherapie Kleijn in Nagele per 3 mei 2019. 

Erwin en Ria Kleijn zijn in 1981 de praktijk voor fysiotherapie in Nagele gestart. Eerst aan de 

Klaverhof, later en tot op heden aan De Klamp 85. 

De praktijk heeft een nevenvestiging in Emmeloord aan De Griend 7, waar Ria de 

kinderfysiotherapie geeft. 

 

Allereerst: waarom hierover een artikel in De Baanbreker voor Ens? 

Welnu: ik, Erwin Kleijn, heb vanaf 1979 tot 1982 gewerkt in de praktijk voor fysiotherapie in Ens, 

destijds nog de praktijk van Marianne van Dalfsen. 

In 1981 ben ik samen met mijn vrouw Ria, kinderfysiotherapeut, de praktijk voor fysiotherapie in 

Nagele gestart en zijn er altijd patiënten uit Ens naar Nagele blijven komen, tot op de dag van 

vandaag. Wegens onze specialisaties zijn dat de laatste jaren vooral voor mensen met 

schouderklachten of klachten na een schouderoperatie. Daarnaast ook voor Shockwave therapie 

waarmee pees aandoeningen maar ook bijvoorbeeld hielspoorklachten snel en effectief behandeld 

kunnen worden. 

 

Er is een moment om een praktijk te starten, maar ook een moment om te stoppen. Ik ben bijna 65 

jaar en vind dit een goed moment om mijn praktijkdeel over te dragen aan Wilma Stoker-Borger en 

mij uit de maatschap terug te trekken. De maatschap voor fysiotherapie wordt dan gevormd door 

Ria en Wilma. Om dit mogelijk te maken is Wilma een paar jaar geleden toegetreden tot de 

maatschap en daarom kent zij nu alle aspecten van de praktijk. Omdat zij tot nu toe woensdag en 

vrijdag in de praktijk werkt (vanaf 3 mei alle dagen in de week) en tijdens vakantie ook waarneming 

heeft gedaan voor Erwin, kennen veel patiënten haar inmiddels ook.   

 

Het is fijn dat het voortbestaan van de praktijk met zoals altijd dezelfde één op één aandacht, is 

geborgd en dat dit gedaan wordt door Wilma. Zij is ook bij het Schoudernetwerk aangesloten en 

een fysiotherapeut met dezelfde visie en gedrevenheid als ikzelf. 

Ik zal dit jaar en wellicht ook volgend jaar nog wel waarnemen voor Wilma, dus in die zin is er nog 

geen absolute stop. 

Voor alle duidelijkheid, Ria stopt voorlopig niet en zet haar werkzaamheden als 

kinderfysiotherapeut aan De Griend in Emmeloord onverminderd voort!    

 

De fysiotherapie in Nagele blijft voorlopig op dezelfde locatie, De Klamp 85. 

In de praktijk kunt u ook zonder verwijzing terecht, als het nodig is dan komt de fysiotherapeut ook 

bij u aan huis. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Het telefoonnummer is 

0527-652931. 

 

U kunt in de praktijk terecht voor allerlei klachten.  

Wij maken deel uit van het Schoudernetwerk. 

Andere specialisaties zijn, naast schouderklachten en kinderfysiotherapie, o.a. Shockwave, 

medical taping, bekkenbodemklachten en pols-handklachten.  

Wilma is naast fysiotherapeut ook CranioSacraal therapeut. 

Voor meer informatie kunt u onze websites bezoeken,  

www.fysiotherapiekleijn.nl  en www.cranio-indepolder.nl 

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die onze praktijk heeft bezocht/bezoekt en mij het vertrouwen 

heeft gegeven om samen een klacht of aandoening aan te pakken. 

Ria en ik blijven voorlopig in Nagele wonen en wij komen met regelmaat in Ens, daarom zeg ik 

gewoon: tot ziens! 

http://www.fysiotherapiekleijn.nl/
http://www.cranio-indepolder.nl/
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Activiteiten voor de komende periode    

 
Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. wij gaan voor gezellig samenzijn. 
  
Aanvang van alle avonden is 20.00 uur in ’t Gebouwtje. 
 
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 
4 juni            Organisatie: Vrouwen van Nu, informatie: Alie Kornelis tel. 251879 
2 juli             Organisatie: Passage, informatie: Wil Ritsema tel. 253333 
6 augustus     Organisatie: Wij Actief, informatie: Lucie Schilder tel. 253191 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe. 
 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine Takken telefoonnr. 0621666500                                                 
 

 
Fietsen in de zomer. We fietsen in de zomermaanden 
elke 1e dinsdag van de maand samen met Passage en 
Wij Actief. Zie programma Wij Actief. 
 
 
…september                                     Jaarlijkse fietsdag 
Alle informatie hierover hoor je t.z.t. 
 

Dinsdag 10 september             Conference: Vorst aan tafel 
Het is een lezing / komische conference over vorsten, hun gewoonten en de invloeden op andere 
mensen. Aanvang 19.30 uur. 
 

Dinsdag 8 oktober           Lezing: Geboren in het verkeerde lichaam 
Mevr. Francine Bensdorp uit IJlst gaat ons haar levensverhaal vertellen, maar ook over hoe gaan 
we om met mensen die anders zijn dan we gewend zijn.  Het zal je maar gebeuren dat je ontdekt 
dat je geboren bent in het verkeerde lichaam . Aanvang: 19.30 uur. 
 

Dinsdag … oktober                      Paddenstoelenwandeling in het Waterloopbos 
Op een later te bepalen datum gaan we een paddenstoelenwandeling maken. 
 

Dinsdag 12 november                  Lezing: Amish 
De heer Jouk Huisman uit Rouveen neemt ons vanavond mee naar de Amish. 
Aanvang: 20.00 uur. 
 

Dinsdag 19 November                     Gezamenlijk avond                                   
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief 
Locatie: Het Wapen van Ens.  
Aanvang 20.00 uur. Introducés zijn welkom, zij betalen € 3,00 entree. 
Verhalen uit de koffer. 
Een gevarieerd en vrolijk programma met sketches, poppenspel, verhalen en muziek. 
 

Dinsdag 17 december Kerstavond 
Let op: dit is de 3e dinsdag van de maand.! 
Aanvang 20.00 uur 
 

Zie voor uitgebreide informatie op: http://vrouwenvannu.nl/ens.  
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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 “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. 
Veel teams hebben al een van de typetjes gekozen; nerds, studenten, surf dudes, toiletjuffrouwen, 
je zult ze allemaal voorbij zien komen tijdens de feestweek. Wil jij jouw team nog opgeven? Doe dit 
dan nog snel door een mail te sturen naar; info@ensyfair.nl. 
 
Het (concept) programma 
 
Zaterdag 8 juni  
10:00 Brunch 
11:30 Opening Ensyfair teams buurtcompetitie 
14:00 Waterspektakel (BC) 
21:00 Feestavond met NOAH en Radio Rave 
 
Zondag 9 juni 
10:00 Interkerkelijke dienst 
14:00 Volleybaltoernooi 
 
Maandag 10 juni 
14:00 Dikke bandenrace (BC)  
20:00 Cabaret  
 
Dinsdag 11 juni 
09:30 Peuterkermis 
18:30 De Dwaze Enser Dorpstocht (BC) 
 
Woensdag 12 juni 
09:00 Kinderactiviteiten 
20:00 Bingo 
 
Donderdag 13 juni 
18:30 Doe Avond (BC) 
 
Vrijdag 14 juni 
16:00 De Grootste Vrijdagmiddagborrel!  
 
Zaterdag 15 juni  
10:00 Rommelmarkt/Jaarmarkt, rondom de tent  
11:00 Quiz (BC) 
13:00 De Te Gekke Zaterdag (BC) 
19:00 Playback (BC) 
 
Samen met u gaan we er weer een fantastische week van maken! Wij wensen jullie alvast een 
geweldige Ensyfair!   
 
Bestuur Stichting Ensyfair 
Volg Ensyfair via:  www.ensyfair.nl  Twitter: @ensyfair   Facebook 

 

mailto:info@ensyfair.nl
http://www.ensyfair.nl/
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EHBO-ers gevraagd 
De veiligheid van de sportieve onderdelen staat hoog in het vaandel van alle commissies. 
Voorkomen van een verwonding kan echter niet altijd en daarom is bij verschillende onderdelen 
EHBO aanwezig. Al jaren zijn er vrijwilligers die bij het waterspektakel, de volleybal en 
DeTeGekkeZaterdag een oogje in het zeil houden en waar nodig is in actie komen. Bij het nieuwe 
onderdeel op de maandagmiddag, de gekke fietsen race, kunnen ook fietsers net even te strak 
een bochtje nemen waardoor er pleisters geplakt moeten worden. Ook daar is dus een EHBO-post  
nodig. 
Heb je een EHBO-diploma, wil je Ensyfair helpen en ben je nog niet benaderd, stuur dan een 
berichtje naar info@ensyfair.nl of zoek contact met een van de bestuursleden. We zijn heel blij met 
jullie ondersteuning! 
 

Dikke Banden Race 
Een geliefd onderdeel van Ensyfair is terug van weggeweest; De Dikke Banden Race!  
Op Pinkstermaandag tijdens Ensyfair mogen de fietsen weer van stal worden gehaald.  
De Dikke Banden Race is een race van ongeveer 10 minuten op eigen gewone fiets (geen 
racefiets) per leeftijdscategorie voor kinderen van groep 3 t/m 8. 
Aansluitend aan de Dikke Banden Race starten de deelnemers voor de buurtcompetitie met een 
eigen versie van deze wielerwedstrijd. Wat zij precies gaan doen, houden we nog even geheim 
maar het wordt een leuk onderdeel om te strijden om de felbegeerde punten!    
 

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 op zoek 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. 
 

 

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: 

 

We hebben met alle peuters een bezoek gebracht aan de Spar 
om boodschappen te doen. Dit als start van ons thema 
‘boodschappen doen’.  
De kleine boodschappenkarretjes mochten we meenemen naar 
ons lokaal zodat we die in onze eigen winkel konden gebruiken. 
De peuters vinden boodschappen doen echt geweldig. 
Boodschappenbriefje maken, tas en portemonnee mee en dan 
het liefst de hele winkel leeg kopen. Wel eerst langs de kassa 
natuurlijk. 
De peuters namen zelf veel lege verpakkingen mee van huis 
zodat de winkel steeds goed gevuld was. We hebben ook zelf 
taartjes, plakjes kaas, tomaatjes en geld gemaakt, wat gelijk bij 
het spel in de winkel gebruikt kon worden. 
Het liedje ‘samen gaan we naar de winkel toe’ wordt niet alleen 
vaak gezongen, maar ook in praktijk gebracht. 

 
 Een vriendelijke groet van alle peuters en juffen! 

mailto:info@ensyfair.nl
mailto:info@ensyfair.nl
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12-dorpenloop  2019   Loopgroep  Ens 

 
 
De 25e `t Voorhuys 12 dorpenloop ging op 13 april van start, het was fris, zeg maar koud 
en zeker zo om 8.15 uur vanaf de atletiekbaan van AVNOP. Op naar Luttelgeest de 
langste etappe van de estafetteloop langs al onze dorpen en Urk. Voor de loop hadden 71 
ploegen zich ingeschreven. Zo rond 11.00 uur kwamen de loper(sters) in Ens aan. Veel 
publiek aan de Waterkant, altijd prettig voor de atleten om met applaus na een pittige 
afstand te begroeten. Voor iedereen was er een flesje drinken, dit werd aangeboden door 
het dorpsbelang. De volgende etappe begint al direct met de beklimming van het viaduct 
over de N50 richting Nagele. Dit jaar mochten geen begeleidende fietsers meer met de 
lopers mee, dat hield wel in dat er veel meer auto`s op de weg waren. De Loopgroep Ens 
is op de 34e plaats geëindigd, in een veld van 71 ploegen een prima prestatie. 
Deelnemers Loopgroep Ens bedankt voor jullie inzet en sportiviteit, het was een mooie 
sportdag, tot volgend jaar. 
 
Emmeloord - Luttelgeest  Hans van Leeuwen   
Luttelgeest - Marknesse  Hetty Klavers 
Marknesse - Kraggenburg  Piet Schleper 
Kraggenburg - Ens   Guus Lohues 
Ens - Nagele    Erwin Leene 
Nagele - Tollebeek   Mirjam Leene 
Tollebeek - Urk   Edwin Spekschate 
Urk - Espel    Tialda van Ginkel 
Espel - Creil    Riekus Nijmeijer 
Creil - Rutten    Annelies van Schie 
Rutten - Bant    Frans Schleper 
Bant - Emmeloord   Philip Tichelaar 
 
 
 

           
 
 
 
Ben Maas 
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Avondvierdaagse 
 
Dit jaar zal de avondvierdaagse in Ens plaatsvinden van 14 tot en met 17 mei. De organisatie van 
de avondvierdaagse heeft er dit jaar voor gezorgd dat het wel een heel bijzonder evenement 
geworden is. De routes zijn aangepast en de betrokkenheid van het dorp en het bedrijfsleven is dit 
jaar goed te merken. 
 

Vorig jaar is met succes een uitstap naar Schokland gemaakt waar alle afstanden, de 15, 10, en 5 
kilometer, met veel plezier de ronde op het voormalige eiland liepen. Een lange stoet van kinderen 
en volwassenen trok in een lint over het eiland en dat zal dit jaar herhaald gaan worden. Maar niet 
alleen Schokland maakt deel uit van de route. Ook twee bedrijven in en buiten Ens zetten hun 
deuren open en er zal voor het eerst in de geschiedenis, van de avondvierdaagse van Ens, een 
deel overdekt worden afgelegd. 
 

Op de dinsdagavond, de eerste avond, zullen de deelnemers door de kassen van 
potplantenkwekerij Baas lopen. Door verschillende mooie bloemen zal een deel van de route 
worden opgefleurd. 
 

Op woensdagavond herhaalt zich het rondje Schokland. Vanwege het succes van vorig jaar zullen 
ook dit jaar de deelnemers een mooi lint gaan vormen. Hopelijk hebben ze net zulk mooi weer als 
afgelopen jaar. 
 

Op de donderdagavond is de bedrijvenloop door het dorp Ens. Daar zullen de deelnemers een 
ronde lopen die langs en door 1 van de grootste bedrijven van het dorp gaat. De Firma Zuidberg 
heeft hiervoor haar deuren geopend en het belooft een zeer mooie route te worden met 
spannende elementen. 
 

Het defilé vindt voor het eerst sinds lange tijd weer plaats op vrijdagavond. Hierbij worden de 
deelnemers binnengehaald met de nodige bloemen en gezonde versnaperingen. Op deze dag 
lopen de deelnemers een klein rondje om en in het dorp om te eindigen op het Ensyfairterrein. 
 

Niet alleen de bedrijven Baas en Zuidberg steunen deze editie van de avondvierdaagse maar ook 
de trouwe sponsors Spar Hoefnagel, Henri’s Kaas en Broodhuys en Fruitbedrijf Vink zullen hun 
steentje bijdragen aan deze editie. 
 

Iedereen staat het vrij om zich op te geven voor deelname. Ook al woon je niet in Ens, je bent van 
harte welkom om de rondjes mee te lopen. De organisatie nodigt bij deze ook scholen en 
verenigingen in de omgeving uit om deel te nemen aan deze editie van de avondvierdaagse. Dit  
jaar is de mogelijkheid om in te schrijven voor de 15, 10, 5 en 3 kilometer. 
 

Elke avond wordt gezorgd voor een stukje muzikaal vertier. Bij de finish zullen elke avond 
muzikanten hun opwachting maken en de deelnemers binnenhalen... 
De organisatie benadrukt dat de avondvierdaagse een evenement is voor jong en oud waarbij 
bewegen en gezond leven een belangrijk speerpunt is. We verzoeken deelnemers daarom zoveel 
mogelijk gezond te eten en te drinken tijdens dit evenement en een gezonde traktatie uit te delen 
op de laatste dag. 
 
Ook de omgeving en 
de bijzonder mooie 
natuur waardoor de 
deelnemers lopen 
houden we graag 
schoon. En daarom 
vragen we alle 
deelnemers met 
klem hun afval mee 
te nemen en dat in te 
leveren bij de 
start/finish. 
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Financiële tegemoetkoming voor sporten etc. 
 

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen, van 4 tot 18 jaar, in de 
Noordoostpolder mee kunnen doen. Ook wanneer het ouders of verzorgers 
financieel even niet voor de wind gaat. Heeft u een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm dan kunt u gebruik maken van het Meedoenpakket Jongeren. Ook 
ouderen kunnen een beroep doen op het Meedoenpakket Ouderen. Dit kan tot een 
inkomen van 110% van de bijstandsnorm.  
 

Het Meedoenpakket Jongeren bestaat uit: 

 Zwemlessen 

 Sport-, muziek- of cultuurlessen 

 Een fiets 

 Een computer of tablet 

Voor wie is het Meedoenpakket Jongeren? 

U kunt hier gebruik van maken als: 

 U en uw kind(eren) in de gemeente Noordoostpolder wonen. 

 U een netto inkomen heeft tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. In 2019 
betekent dit voor gehuwden of samenwonenden een maximum van 
€1.670,18 netto per maand. Voor alleenstaande ouders is dit een maximum 
van €1.169,13 netto per maand. Deze bedragen kunnen twee keer per jaar 
veranderen. Ook gezinnen of mensen in de schuldsanering kunnen gebruik 
maken van de regeling.  

Het Meedoenpakket Ouderen: 

Wilt u sporten, muziek- of hobbylessen volgen? Dan kunt u hiervoor 
meedoenbonnen aanvragen. Uw kunt hiermee sporten of lessen volgen ter waarde 
van €100,- per jaar. 
 
Voor wie is het Meedoenpakket Ouderen? 

U kunt hier gebruik van maken als: 

 U in de gemeente Noordoostpolder woont en de AOW-leeftijd heeft bereikt. 

 U een netto inkomen heeft tot maximaal 110% van de bijstandsnorm. 

Vraag gerust vrijblijvend om informatie bij de penningmeester van de de OMNI SV 
Ens, penningmeester@svens.eu of via de gemeente Noordoostpolder op           
0527 63 39 11.  

 

mailto:penningmeester@svens.eu
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Nieuws vanuit de tennis;  
Elke editie van de Baanbreker laat een vereniging van de OMNI zien hoe het met die vereniging 
gaat en of er nog nieuws is. In deze tijd ziet u wellicht al genoeg voorbij komen over de tennis, 
want het seizoen is weer begonnen.  
 
Competitie 
TC Ens doet elk jaar mee in de voor- en najaarscompetitie. Ook dit jaar zijn 5 teams van start 
gegaan in de voorjaarscompetitie. Komende weken speelt 1 damesteam op de vrijdagavond, 2 
damesteams en 1 mix team op de zaterdag en 1 herenteam op zondag mee in de competitie. Ook 
is er een poldercompetitie, te weten op de maandagavond en een woensdagochtend competitie, 
bij beiden wordt Ens vertegenwoordigd met 1 team.  
 
Leden 
Net als bijna alle tennisverenigingen in Nederland heeft ook TC Ens te kampen met een terugloop 
in ledenaantal. Wat daar precies de reden van is? Wellicht het grote aanbod andere sporten? 
Niemand die het weet.. Sinds een aantal jaren wordt er een zomerabonnement aangeboden aan 
OMNI leden. Zij kunnen tegen een lager tarief in de zomerstop tennissen. Dit maakt dat de banen 
gezellig druk zijn gedurende de zomer en veel sporters ook kennismaken met tennis.  
 
Kortom, er wordt veel gedaan in en rondom de tennisbanen van Ens maar we zijn vooral druk 
bezig om meer leden te krijgen, want zonder leden geen tennisbaan in Ens en dat zou zonde zijn. 
Wilt u ook een keer kennismaken met tennis? Neem gerust contact op, er is voor iedereen wel wat 
te doen op de baan. 
 
Dinsdagmiddag 30 april tennis-middag voor alle basisschooljeugd !! 
 
In de meivakantie wordt er (al weer voor het 4e seizoen op rij) door de activiteitencommissie van 
de tennisvereniging een gezellige tennismiddag georganiseerd voor alle basisschooljeugd. 
Op dinsdagmiddag 30 april kunnen alle kinderen tussen 14.00 en 16.00 uur lekker tennissen. 
Een tennisleraar verzorgt deze middag samen met vrijwilligers van de tennisvereniging. Er wordt 
o.a. les gegeven, spelletjes gedaan en andere activiteiten met een tennisracket en tennisballen.  
Uiteraard zijn er leuke prijsjes te winnen en er is voor iedereen wat lekkers!! 
Er zijn tennisrackets aanwezig en opgeven of aanmelden is niet nodig.  
De gehele middag is gratis. 
 
Dus hopelijk tot dinsdagmiddag 30 april en………..………neem zoveel mogelijk vriendjes en 
vriendinnetjes mee!! 
 
Groeten namens de activiteitencommissie; 
Gitta Montanus;  06-4912 0132      
Chris van Elk;  06-5263 4012      
Arno Meijer;         06-5156 4302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Zomer Tennisabonnement OMNI Leden! 

Zomerstop? Even geen voetbal, volleybal, gym, badminton?? Van 15 mei tot 15 augustus 

kunnen leden van alle OMNI afdelingen voor dertig euro (twintig euro voor jongeren tot 17 

jaar) onbeperkt gebruik maken van de banen op ons tenniscomplex. Met een borg van € 3,50 

krijg je een sleutel van het park en bovendien kun je meedoen aan alle zomeractiviteiten van 

TC Ens! Geef je snel op via het aanmeldingsformulier op onze website www.tcens.nl. 

 

http://www.tcens.nl/
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Tennistoernooi voor bedrijven en buurten 

Talent of niet geef je op! 

Tennisclub Ens houdt op vrijdag 3 mei het traditionele bedrijven- en buurtentoernooi tennis. Wel of 

geen tenniservaring? Wel of geen talent of conditie? Het maakt niet uit. De gezelligheid staat 

voorop! 

Teams van vier of vijf personen (man of vrouw, dat maakt niet uit) kunnen zich aanmelden. Vorig 

jaar was kwekerij Baas de grote winnaar bij de bedrijven. Bij de buurten was de Smederij de beste. 

Heb jij dit jaar het beste tennisbedrijf of de beste buurt? Of breng je het meeste plezier mee naar 

ons tennispark? 

Voor de kosten hoef je het niet te laten. 

Het inschrijfgeld bedraagt twintig euro 

per team en daar zit ook een 

eenvoudige doch voedzame maaltijd bij 

inbegrepen. Doe je mee met een of 

meer teams? Of wil je met je straat of je 

buurt meedoen? 

Aanmelden kan tot en met 28 april bij 

wedstrijdcie@tcens.nl. Heb je vragen of 

wil je meer informatie? Bel dan met Gitta 

Montanus, telefoon 0649120132. 

 

 

Donatie op Locatie geeft geld aan Flevolandse initiatieven 

LELYSTAD – Flevolandse initiatieven voor sociale of culturele activiteiten kunnen geld 
krijgen van het VSBfonds. Het fonds start met Donatie op Locatie in Flevoland. Wie vóór 10 
mei een idee voor een activiteit indient kan, bij goedkeuring, tot maximaal tienduizend euro 
ontvangen.  

Medewerkers van VSBfonds zijn op 30 mei aanwezig, om in samenwerking met onder meer CMO 
Flevoland, te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. 
Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot tienduizend euro. Binnen twee 
weken na het gesprek horen aanvragers of ze van VSBfonds een donatie krijgen.   

Ideeën aanmelden 

Wie een mooi idee heeft waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele 
activiteit kan zich melden. Het gaat om initiatieven waardoor mensen anderen ontmoeten of 
inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap.  

De aanvraag moet vóór 10 mei binnen zijn bij het VSBfonds. Aanmelden kan via www.vsbfonds.nl. 
Op die website is ook alle informatie te vinden. Het VSBfonds nodigt kanshebbers uit op 30 mei bij 
CMO Flevoland in Lelystad voor een persoonlijk gesprek. Binnen twee weken krijgen indieners 
daarna bericht of ze wel of niet een donatie krijgen. 

Over VSBFonds 

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat 
sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de 
kwaliteit van de Nederlandse samenleving. 

mailto:wedstrijdcie@tcens.nl
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Sportparcours Ens  

  1. Beenzwaaien 

2. Buikspieroefeningen 

3. Bokspringen-

slalomloop 

4. Hekjes-springen 

5. Klauteren 

6. Beenzwaaien 

7. Evenwicht 

8. Optrekken 

9. Over-onder  

 
Bij het sportparcours in het bos stonden 

allemaal mooie uitlegborden. Helaas zijn er 

hier een paar van gesneuveld en het zijn erg 

prijzige borden om te vervangen.  

 

Vandaar dat alle oefeningen/attributen en 

locaties in deze Baanbreker vermeld staan. 
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Instructies 
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