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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 7 september 2019 

Verschijningsdatum 19 september 2019 
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De laatste Baanbreker van 2019 verschijnt op 12 december.  

Sluitingsdatum kopij: zaterdag 30 november. 

 

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 

2. Activiteitenkalender 

3. Van de voorzitter 

4. Oplaadplek / AED kasten 

5. Steunpunt Ens 

6. De Schilderschuur / klaverjassen / 50 jaar getrouwd 

7. De Hummel / Nieuws van de huisartsenpraktijk 

8. Basisscholen 

9. Rugzakken van Stichting HOE 

10. Omloop Ens 

11. Zaalvoetbal / rondreizend gezelschap 

12. Ensyfair 2019 

13. Ensyfair 2019 

14. Vrouwen van Nu 

15. Werken bij KONAG aanhangwagens / div. persberichten 

16. Div. persberichten 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

  5 juli   afscheid directeur RKBS “De Horizon” vanaf 15.30 – 17.00 uur 

  9 augustus  18e prestatieloop Omloop Ens starttijd 19.15 uur 

  6 september  klaverjassen in ’t Gebouwtje om 19.30 uur 

27 september  dorpsmaaltijd (meer info in de Baanbreker van september) 

  4 oktober  klaverjassen in ’t Gebouwtje om 19.30 uur 

  1 nov   klaverjassen in ’t Gebouwtje om 19.30 uur 

  6 dec   klaverjassen in ’t Gebouwtje om 19.30 uur 

 

 

 

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

De zomervakantie staat voor de deur. Alle activiteiten komen op een laag pitje, maar dorpsbelang 

staat ook in de zomervakantie niet stil. Regelmatig krijg ik de vraag wat wij eigenlijk doen. Daarom 

hieronder een kleine greep uit de onderwerpen waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.  

Mocht u zich afvragen waar de houten plantenbakken gebleven zijn, deze waren helaas door de 

jaren heen te slecht geworden om nog te behouden. De mozaïeken zijn er vanaf gehaald waarna 

de bakken opgeruimd zijn. Daarvoor in de plaats heeft Wouters schitterende bloembakken 

neergezet. Deze zijn echter maar een tijdelijke oplossing. We gaan op zoek naar een permanente 

oplossing, waar ook de mozaïekstukken weer een plek op kunnen krijgen. 

Bij de kinderboerderij is ook wat veranderd. De speeltoestellen die er stonden waren dermate 

slecht geworden dat ze weggehaald moesten worden. We zijn voornemens om het stuk waar de 

toestellen stonden bij de kinderboerderij te trekken. Hier moeten we natuurlijk wel eerst fondsen 

voor vinden, maar daar zijn we druk mee bezig. Door het weghalen van deze toestellen rijst de 

vraag wat we met de rest van de speeltuintjes in Ens willen. Laten we het zo, gaan we kijken of 

één of twee grotere speelplekken misschien leuker is, of wellicht zijn er andere ideeën en 

mogelijkheden. Daar hoeven we gelukkig niet meteen een antwoord op, maar het is wel iets waar 

we samen met u in de toekomst over na willen denken. In ieder geval is de kabelbaan vervangen 

en zijn de snippers in het speeltuintje bij de Kruisstraat aangevuld.  

De nieuwbouw ligt ogenschijnlijk stil, maar achter de schermen gaan de plannen gewoon door.   

In samenwerking met dorpsbelang, gemeente en (toekomstige) bewoners is gewerkt aan de 

ontwikkeling van de volgende fase van Ens oost. Hierbij werd onder anderen gekeken naar de 

woonbehoefte, verkaveling en inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is nu met de 

uitkomsten van het overleg aan de slag en na de zomervakantie zal er een informatie avond 

worden gepland. Het streven is om in de zomer van 2020 te kunnen bouwen in de volgende fase. 

Ook aan de Baan gaat binnenkort gestart worden met de nieuwbouw van 6 eengezinswoningen 

door Mercatus. Eind juni gaat begonnen worden met bouwen, en in november zullen de woningen 

klaar zijn om opgeleverd te worden.  

Met een flink aantal partijen waaronder de wethouder en de provincie is er een schouw geweest op 

de Kamperzandweg. De reden hiervoor was de gevaarlijke situatie met name in de nacht als de 

gebruikers van de weg verblind worden door de auto's op de N50. In het najaar gaan er boompjes 

geplaatst worden om het probleem op te lossen.  

De oproep om mee te denken over 24 uurs zorg in Ens heeft een flinke groep belangstellenden 

opgeleverd en het eerste overleg heeft al plaats gevonden. Het is nog niet zeker of het gaat 

lukken, maar elk project begint met een droom en een eerste stap. We hebben goede hoop dat we 

het voor elkaar gaan krijgen.  

En dan nog de vraag om mee te denken over een nieuwe naam voor het Steunpunt. Meer dan 

100 reacties heeft dit opgeleverd! Verderop leest u er meer over. 

 

Tot zover een kleine bloemlezing uit onze activiteiten!  

Rest mij u een hele fijne zomerperiode toe te wensen! 

Naila Tigchelaar 
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De Oplaadplek 

 

Inmiddels zijn we een paar maand verder en is er al veel tot bloei gekomen in de tuin op de hoek 

van de Arnoldus van Bockholtstraat en de Baanhoek. Gelijk na de aanplant hadden we een paar 

regenbuien maar daarna werd het gortdroog. De eerste beproeving was een feit. Naast het onkruid 

wat in de eerste weken gigantisch op kwam hadden we dus een water geef probleem. Vanuit 

dorpsbelang heeft men gelukkig de grond fiks nat gemaakt maar daarna liep ik heel wat heen en 

weer met de gieter om het jonge grut in de tuin te helpen overleven. De eerste weken “moest” ik 

van mezelf de tuin bijhouden. Dat leverde op dat ik alleen het onkruid zag en niet de mooie planten 

en de eerste bloemen. Het kostte energie. Tot er op een maandagochtend, meestal ben ik er op 

maandag wel even te vinden, twee buren aan komen lopen waarvan één met bekertjes en drinken.  

Daar zat ik dan op die geneeskrachtige bank geflankeerd door twee buren, in de zon. Ineens wist 

ik het weer waarom ik dit initiatief heb genomen. Genieten van mens en natuur voor iedereen dicht 

bij huis. Al het werk, pijnlijke spieren en frustraties waren verdwenen en ik nam me voor nu alleen 

nog maar met plezier aan de slag te gaan. En dat is gelukt. 

Maar daar zaten we dus. Hebben we net goed en wel ons bekertje leeg stopt er een auto met een 

medewerker van Mercatus. Leuk, hij komt bij ons zitten en zoals ik gelukkig vaker hoor vindt hij het 

ook erg mooi geworden. Hij kon met mooi weer wel spreekuur houden in de tuin zei hij. 

Jaaaaahaaaa dat willen de dames naast mij wel. Even later is het voor elkaar, er wordt gelijk even 

meegelopen om het euvel aan de woning te bekijken zodat er actie kan worden ondernomen. 

Helaas heb ik hem nog niet weer gezien voor het spreekuur maar al het nieuwe moet groeien. Zo 

ook bij de dieren. Twee weken terug kwam de eerste vlinder een zwaar gehavend exemplaar en hij 

zag wat bleekjes. Dat de vlinder het er fijn vindt blijkt wel uit het feit dat ik hem nu iedere keer zie. 

De tam tam heeft zijn werk gedaan want gisteren telde ik 8 vlinders en heel veel hommels en bijen 

en de eerste libel is ook gesignaleerd. Er is dus steeds meer te zien in de tuin als je er even de tijd 

voor neemt of je de tijd gunt om de natuur zo dicht bij huis in je op te nemen. Weet u welkom. 

Angèl de Kleine. 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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DE NIEUWE NAAM VAN “HET STEUNPUNT” 

Hallo bewoners van Ens. Wat heeft Ens enorm gereageerd op onze oproep voor een nieuwe naam 

voor “Het Steunpunt”. Meer dan 100 reacties kregen we binnen. Dit was buiten verwachting. De 

commissie welke zich op 6 maart spontaan heeft opgegeven zal zich de komende weken buigen 

over een spetterende naam die de lading moet dekken. Het zal niet eenvoudig zijn maar we komen 

er vast wel uit. Zodra de nieuwe naam bekend is zal dit op gepaste wijze met de nodige aandacht 

bekend gemaakt worden. 

Naast het uitkiezen van een nieuwe naam zijn we ondertussen bezig om een bestuur te formeren 

voor een nieuwe Stichting welke de belangen van het huidige “Steunpunt” zal gaan behartigen. 

Onze doelstelling is om een gezellige ontmoetingsruimte te creëren waar iedereen zich thuis voelt.  

Ook gaan wij ons er voor inzetten om de bewoners met een (WMO) indicatie een gezellige 

ontspannings- en ontmoetingsruimte aan te bieden inclusief de broodnodige zorg. 

Inwoners van Ens, bedankt voor jullie inbreng.   

Wil jij meewerken om onze doelstelling te verwezenlijken, neem dan contact op met 

ondergetekende.  We zoeken nog vrijwilligers voor diverse (nieuwe) activiteiten. 

Namens de Stichting ? IO 

Kees van Koulil (interim voorzitter) 

Mobiel: 0683083017 

Email: keesvankoulil@planet.nl 

 

 

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 
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    Theo en Marietje Koning  

   50 jaar getrouwd 

                 op 20 juni jl. 

 

       Van harte gefeliciteerd 

    namens Dorpsbelang Ens 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In september starten 
we weer met het 
klaverjassen in  

’t Gebouwtje 
 

De datums zijn: 

Vrijdag 6 september 

Vrijdag 4 oktober 

Vrijdag 1 november  

Vrijdag 6 december 

 

Aanvang: 19.30 uur 
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Peuterstartgroep De Hummel        
  
Sportweg 22    Openingstijden: 
8307 AN Ens     maandagmorgen t/m vrijdagmorgen  
Tel: 06-25205477    8.45 uur - 11.45 uur     
    
  
Een Peuterspeelzaalouder vertelt: 

Ook voor de peuters is het schooljaar bijna ten einde. Onze zoon neemt over een aantal weken 
afscheid en ging met heel veel plezier naar de speelzaal. Het was weer een reuze gezellig jaar, 
waarin veel werd gelachen, gezongen en geleerd. Als ouders hebben we weer kunnen genieten 
van knutselwerkjes en mooie verhalen rondom alle thema’s. Een van de thema’s was: ‘de 
boerderij’, waarbij we echt naar de boerderij zijn geweest. En ‘Boer Boris gaat naar zee’, ter 
voorbereiding op de grote vakantie.  

De peuterkermis is weer achter de rug. Ondanks wat regen, hebben we een gezellige ochtend 
gehad met spelletjes, lekkers en veel plezier. Via deze weg wil ik namens de Peuterspeelzaal, de 
activiteitencommissie én de ouders, alle mensen die hebben geholpen enorm bedanken en dan in 
het bijzonder al die lieve ‘hulpoma’s’. Ze staan ieder jaar weer voor de speelzaal klaar, bedankt! 

De peuters spelen nog even de laatste weken door, nemen afscheid van een aantal peuters en 
kijken uit naar het volgende schooljaar. 

Zoals onze zoon zou zeggen, ‘ik ga lekker spelen bij mijn juffies’. 

Tot volgend schooljaar! 

 

Nieuws van de Huisartsenpraktijk 
 
Apotheek 
Nu de zomer weer aangebroken is, is het ook bijna vakantietijd. We willen u vragen of u tijdig uw 
medicatie wilt bestellen voordat u met vakantie gaat. Onze apotheek is klein, en wij kunnen geen 
grote voorraad aanleggen. Daarom moeten wij de meeste herhaalrecepten bestellen bij de 
groothandel. Hier gaat meestal 1 werkdag overheen, maar soms is er meer tijd nodig. Voorkom dat 
u voor verrassingen komt te staan! 
 
Verder willen we u vragen om zoveel mogelijk na 15.15 uur uw medicijnen op te halen. We 
begrijpen dat dit soms lastig is, maar de eerste helft van de dag heeft de assistente nodig om uw 
herhaalrecepten en specialistenrecepten te verwerken en te bereiden.  
 
In de apotheek zijn in april 2 nieuwe assistenten begonnen: Nanda de Vries en Annemarie van 
Wingerden. 
 
Praktijkondersteuner 
Onlangs hebben we afscheid genomen van Caroline Eilander, onze praktijkondersteuner. De 
praktijkondersteuner begeleidt de zorg voor patiënten met diabetes, (aanleg voor) hart- en 
vaatziekten en COPD. In Nederland is de praktijkondersteuner steeds meer een onmisbare kracht 
binnen de huisartsenzorg, nu er meer en meer zorg van het ziekenhuis naar de huisarts wordt 
verplaatst. Vanaf 1 juli as zal Roelien Hospers de taken van Caroline Eilander overnemen.  
 
Waarnemend huisartsen 
In de zomerperiode zullen er weer diverse waarnemend huisartsen werkzaam zijn om de vaste 
artsen de gelegenheid te geven met vakantie te kunnen gaan. Hierdoor zult u wellicht niet altijd bij 
uw ‘vaste’ arts terecht kunnen. Ook kan het zijn dat u in minder spoedeisende gevallen niet 
meteen dezelfde dag geholpen kunt worden. We hopen hiervoor op uw begrip. 
 
Alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Ens wensen u een mooie zomer toe! 
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Afgelopen schooljaar 2018-2019 zijn er heel veel activiteiten de revue gepasseerd in 

samenwerking met alle drie de basisscholen te Ens. Terugkijkend de volgende activiteiten: 

- Een start gemaakt met het gezamenlijk project: ‘Gescheiden Afval’. 

- Tweemaandelijks overleg tussen de directeuren van de basisscholen uit Ens onderling. 

- Gezamenlijk een artikel plaatsen in elke uitgave van de Baanbreker. 

- Deelname van de drie scholen aan actie ‘Kinderpostzegels’. 

- De gezamenlijke viering met Koningsdag op de sportvelden en de sporthal. Bedankt de 

vele vrijwilligers die we hierbij altijd nodig hebben. 

- De viering in de tent tijdens Ensyfair  zondag 9 juni 10.00 uur , Pinksterzondag! Thema : 

‘Mensenwerk’. De collecte opbrengst voor de ‘Tijgers’ van het WNF was € 375,22              

Weer een geslaagde activiteit van de betreffende werkgroep.   

- Gezamenlijke voorlichting voortgezet onderwijs in groep 8 voor ouders en leerlingen. 

- Alle leerlingen groep 8  komen samen in één school t.b.v. kennismaking v.o.  

- En er zijn alweer nieuwe plannen gemaakt voor schooljaar 2019-2020 in het kader van 

Schoolplan 2019-2023, hetgeen elke school weer moet hebben voor beleid op de langere 

termijn.  

 

We zijn blij met de goede samenwerking die we in ons dorp tussen de 3 basisscholen ervaren en 

hopen daar ook in de komende jaren de vruchten van te plukken. Heeft u als ouder of lezer van de 

Baanbreker ook nog ideetjes die de moeite waard zijn om ze gezamenlijk uit te voeren, meld ze 

dan bij ons aan. Heeft u zin om als vrijwilliger bij een van onze geplande activiteiten aanwezig te 

zijn, dan bent u altijd welkom bij een van de scholen.  

Voor het nieuwe schooljaar hebben we alvast twee activiteiten staan: 

- Onze rugzakken actie! Lever uw oude rugzak in op school t.b.v. Stichting HOE tussen 26 

augustus en 6 september. Meer informatie? Elders in deze Baanbreker treft u een artikel 

aan of op de website van de stichting: https://hulpoosteuropa.nl/       

- Het voortzetten van ons gezamenlijk project ‘Gescheiden Afval’ willen we graag openen 

met een stukje cabaret van het meemaaktheater. Deze act staat gepland op donderdag 

5 september in de sporthal, tijden/ groepen zijn onder voorbehoud:                           

de eerste voorstelling   om 11.00 uur- 11.45 uur groep 1-2-3                                                         

de tweede voorstelling om 13.00 uur- 13.45 uur groep 4-5-6                                               

de derde voorstelling    om 14.30 uur- 15.00 uur groep 7-8   

zie https://meemaaktheater.nl/  

 

Vooralsnog wensen we een ieder, al moeten wij nog een paar weken naar school, een hele fijne  

zomervakantie toe. Misschien zien we u nog in Ens of elders en anders in het nieuwe schooljaar.  

Met vriendelijke groet, namens alle teams,  

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

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

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

Vanaf 01-08-2019 Mariska Baars, directeur KBS De Horizon m.baars@aves.nl  

https://hulpoosteuropa.nl/
https://meemaaktheater.nl/
mailto:p.vandijk@aves.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:f.soeter@aves.nl
http://www.obsregenboog.nl/
mailto:f.lubbers@aves.nl
http://www.horizon-ens.nl/
mailto:m.baars@aves.nl
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ENS zamelt rugzakken in voor Stichting HOE werkgroep Harderwijk 
 
Stichting HOE is een landelijke organisatie die mensen in Oost Europa helpt.  
Wij, als directeuren van de drie basisscholen in Ens, vinden het een mooi 
gebaar als de schoolkinderen in Ens hun ‘oude’ rugtas willen doneren aan 
de kinderen in Oost-Europa.  
 
De ingezamelde rugzakken zijn bestemd voor de Roma kinderen, zij mogen 
vanaf hun 7e jaar naar school als ze een rugzak met schoolspullen hebben. 
Ze krijgen 1 dagdeel les (‘s morgens of ‘s middags). Dit rouleert om de 
maand, ze moeten alle lesboeken en schoolspullen meenemen naar huis 
(vandaar de grote rugzak) omdat het volgende dagdeel de overige groepen 
naar school gaan. Dit i.v.m. een ernstig tekort aan lokalen. 
Iemand van de werkgroep Harderwijk heeft deze “rugzakkenactie” bedacht 
omdat ze toch 1x per jaar naar Servië gaan en deze net zo goed dus 
kunnen meenemen, het geld wat hiermee bespaard wordt (i.p.v. nieuwe 
rugzakken te kopen) gebruiken ze voor schoolspullen. De organisatie zelf 
zorgt ervoor dat de ingeleverde rugzakken gewassen worden.  
 
Doe jij ook mee? De rugzakken mag je inleveren bij één van de drie basisscholen in Ens. De 
rugzakken worden in de tweede week van september opgehaald (vrijdag 6 september).  
Waarom dan nu al een oproep? Meestal krijgen kinderen in de vakantie een nieuwe rugzak, nu 
hebben we een mooie bestemming voor je oude rugzak!  
Meer informatie? De website van de stichting is: https://hulpoosteuropa.nl/ 
 
Alvast bedankt namens de kinderen in Oost-Europa!  
 
Francien Soeter (Obs de Regenboog), Fred Lubbers (Kbs de Horizon) en Pietronella van Dijk (Cbs 
Het Lichtschip) 
 
Afgelopen december zijn de rugzakken die in 2018 zijn ingezameld, uitgedeeld. Hieronder foto’s daarvan:  
 

       
    

Doe jij ook mee?  

 

Lever dan je ‘oude’ rugzak in bij één van de drie 
basisscholen in ENS! 

 

Inleveren kan vanaf maandag 26 augustus  
t/m vrijdag 6 september 2019! 

https://hulpoosteuropa.nl/
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18e Prestatieloop Omloop Ens 
Onderdeel van de dorpenloop competitie AV nop. 

 

Waar:                    Kantine  " de Seidelhorst " 
                           E.P. Seidelstraat 4a te Ens 
 
Wanneer:             Vrijdag 9 augustus 2019                                
 Inschrijving vanaf 18.15 uur. 

                       

 

              Inlichtingen:   Jopie van Berkum   Tel: 0527251734 
                  Harry Spekschate   Tel: 0527251918 
 
Starttijd:              19.15 uur 
                            Loopafstand maximaal 10 km                 
                            Lengte van de ronde 2545 meter 
 
Inschrijfgeld:       tot 12 jaar            € 1,50 
                           12 jaar en ouder  € 3,00  
 

Kleedruimte aanwezig 
 

Beloning:             Badhanddoek 
 

De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid. 
 

Sponsering door: 
PBsound en tv                               P. Bruijnes             Baan 31                     0527253044 
Bouwbedrijf van Egmondbouw      K. van Egmond     Het Noord 10     0527256236           
Zuidberg Frontline                         J. Zuidberg        Buitenveld 5        0527253550         
Seidelhorst                                                                  E.P.Seidelstraat 4a       0527253100 
Flevo – Calc                                   E. Leene             Drietorensweg 17-1   0527253470 
Loopgroep Ens  

Wij zien u graag op vrijdag 9 augustus 2019 om te lopen of om te kijken 

Wil je een keer meelopen, dat kan elke dinsdag en donderdagavond vanaf de sportkantine. Met 
elke loopsnelheid wordt rekening gehouden. Dus ook de sporters die pas begonnen zijn met lopen. 
Interval en duurloop. Samenlopen is veel leuker. 
 

Kijk ook eens op    http://www.xs4all.nl/~spekscha     voor uitslagen en info of Google "omloop ens" 
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Zaalvoetbal 
 
Veel veldvoetbalverenigingen hebben een zaalvoetbaltak, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook 

specifieke zaalvoetbalverenigingen. Ongeveer 4000 teams, verspreid over het hele land spelen in 

de KNVB competities. Zo ook Ens, onderdeel van onze OMNI vereniging. 

 

Op 1 augustus 1974 werd zaalvoetbal Ens van de grond getild. Het begon met een vriendenclub 

die iedere vrijdagavond een balletje schopte in de Prins Willem Alexanderhal in Emmeloord. 

 

Al snel werd er deelgenomen aan de competitie welke voor Ens begon in 1977. In een snel tempo 

sprintte de ploeg uit Ens naar de top in de afdeling Zwolle. Vijf kampioenschappen en een 

gewonnen beslissingswedstrijd om promotie naar de hoogste klasse vielen Ens ten deel. Tien keer 

werd het tiendorpentoernooi gewonnen. De populariteit van de zaalvoetbal nam zienderogen toe. 

Over publieke belangstelling mocht men ook niet klagen. Zeker bij het jaarlijkse tiendorpentoernooi 

is het Ens die met veel supporters van de partij is. In die jaren heeft de zaalvoetbal veel financiële 

steun gehad van de ondernemers uit Ens, wat nu nog steeds het geval is. In de beginjaren namen 

zes teams deel aan de competitie. De laatste jaren is het aantal teams sterk verminderd, maar het 

plezier is er nog steeds. 

 

Thans wordt er met 2 teams gespeeld. Ook beschikt Ens over een damesteam, wat uitkomt in de 

hoofdklasse en het daar uitstekend doet. 

 

Volgend seizoen hoopt Ens weer met 3 teams van de partij te zijn. Een ieder die zin in zaalvoetbal 

heeft kan zich uiteraard aanmelden en is welkom. 

 

Vz. Bernard Dudink 

 
 

 

Hallo Ens, heeft u al kennis met ons gemaakt? 

 
Wij zijn een rondreizend gezelschap dat sinds oktober 2018 in de polder toert met een 

Amerikaanse schoolbus. Wij zijn overtuigd van de waarde van een ontmoeting. Gastvrijheid is 

belangrijk voor ons. Iedereen is welkom voor een kopje koffie, thee of limonade. Elke dinsdag en 

vrijdag staan we in een ander dorp binnen de NOP zodat wij in twee weken tijd in alle dorpen de 

bewoners van de NOP kunnen ontmoeten.  

De zomervakantie staat voor de deur, maar de bus gaat niet met vakantie. Wij blijven onze route 

rijden en willen jong en oud ontmoeten bij de bus.  

 

Waar & wanneer kun je de BUS vinden 

In de oneven weken op de vrijdagochtend van 10.00-11.50u, aan de Baan (bij de supermarkt). 

 

Wie weet mogen wij je treffen als we bij je in de buurt zijn!  

 

Op de hoogte blijven?  
Vraag onze nieuwsbrief aan via info@rondreizendgezelschap.nl  
Volg ons op facebook.com/busnoordoostpolder  
http://www.rondreizendgezelschap.nl/ de site is nog in ontwikkeling 
Voor meer informatie bel naar Trista Hanssens  06-21710551 of Mirjam Krouwel 06-15335189 
 

mailto:info@rondreizendgezelschap.nl
http://www.rondreizendgezelschap.nl/
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Ensyfair 2019 
“Typisch Ensyfair” 

 
 

We hebben weer een bomvolle en fantastische Ensyfairweek achter de rug. Misschien ben je ook 
een beetje vergeten wat er allemaal gebeurd is. Om je een handje te helpen, hierbij een terugblik 
op een geweldige feestweek!  
 
Zaterdag 
Regen en wind, dat is lang geleden. We waren toch wel gewend geraakt aan een zonovergoten 
Ensyfairweek. Maar het weer mocht de pret niet drukken. In een volle Ensyfairtent ging de Ensyfair 
volgens traditie van start met een heerlijk verzorgde brunch, aangeboden door de CVE.  
Na de brunch werd de Ensyfair officieel geopend met het presenteren van de teams van de 
buurtcompetitie. Wegens de harde wind is er besloten om het Waterspektakel te verplaatsen naar 
de maandag. ’s Avonds de feestavond! Met een muzikaal swingende NOAH werd het een 
fantastische start van Ensyfair 2019! 
 
Zondag 
Na een gezellige 1e zaterdag mochten we zondag weer van start met een volle tent. De tent zat vol 
met basisschoolkinderen en kerk(tent)gangers. Ds Gerwin Timmer en pastor Magda Schilder 
zorgden voor een prachtige dienst. Ondertussen werden op het Ensyfairterrein de volleybalvelden 
klaargemaakt. Met 25 teams was het weer gezellig druk op de velden. Deze sportieve middag 
werd uiteindelijk gewonnen door de fanatieke Grashappers!   
 
Maandag  
Op de Pinkstermaandag ook geen tijd om bij te komen van het weekend want eindelijk was het 
dan zo ver: het Waterspektakel kon van start. Middels een schans en een roeiboot moesten 
deelnemers zo snel mogelijk bij de brug komen, om in het net te klimmen en de bel te luiden. 
Aansluitend kregen we een leuke demonstratie van de Brandweer, Ensyfair bestuurslid René van 
Koulil zat opgesloten in een auto en werd vakkundig door de heren van de brandweer eruit 

geknipt.  
 
De Dikke Banden Race; terug van weggeweest. 
Wat hebben we een plezier gehad met de race. 
Kinderen van alle leeftijden hadden hun fiets van 
stal gehaald om op de waterkant te strijden om het 
kampioenschap! Vervolgens mochten deelnemers 
van de buurtcompetitie in actie komen om met hun 
hobbelfietsen de punten binnen te slepen. 
 
Na maandenlang oefenen, schrijven, zingen en 
vooral lachen en hard werken met elkaar was het 

dan eindelijk zover; Cabaret 2019! Met enkele nieuwe gezichten, ervaren spelers en 
koor/bandleden mochten regisseurs Marloes Neefjes en Jarco van Koulil hun regisseurdebuut 
maken. IG Makelaardij kwam voorbij, evenals een uiterst bijzondere speeddate avond in Café 
René Café ’t Wapentje. Bloemenman Thom Slootman werd in de bloemetjes gezet en de hele 
avond kwamen weer heerlijke woordgrappen en aanstekelijke meezingers voorbij. Een speciaal 
compliment voor het spectaculaire decor; geverfd door de pENSelen en in elkaar gezet door het 
handige decorteam van het Cabaret.  
 
Dinsdag  
Feest voor de allerkleinste Ensenaren: De Peuterkermis. Schminken, paard en wagen, vuur 
blussen en een springkussen zorgden ervoor dat De Peuterkermis één groot feest was! ’s Avonds 
een onderdeel dat zeker voor herhaling vatbaar is: De Doldwaze Enser Dorpstocht. Teams konden 
vanuit de door hun gekozen locatie vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren. Van het 
bestellen van kroketten, de Enser geschiedenis induiken tot ingewikkelde rekensommen oplossen, 
teamwork was hierbij essentieel. De antwoorden zijn te vinden op de website van Ensyfair.   
 



13 
 

Woensdag 
Op woensdag mochten de basisschoolkinderen weer naar de tent. Met een leuk optreden van de 
Crazy Jeugdshow en allerlei spellen hebben de kinderen zich weer een dag heerlijk vermaakt.  
 

Woensdagavond was het tijd voor een beroemde activiteit, verzorgd door de Kleiduikers; De 
Bingo! De tent was vol enthousiastelingen en op het podium stonden mooie, leuke, grote en kleine 
prijzen. Met diverse rondes, enkele valse bingo’s EN de daarbij horende (vals) gezongen liedjes 
maar vooral veel blije prijswinnaars was de bingo ook zeker weer een geslaagde avond.  
 

Donderdag 
Traditioneel is de donderdagavond voor de doeners in de Ensyfair week, een avond waarbij alle 
creativiteit en handigheid tevoorschijn gehaald moest worden. Dit jaar helemaal, want de opdracht 
was natuurlijk geheim. De opdracht? Maak een vogelverschrikker gebaseerd op jouw typetje!   
De grootste creatievelingen deze avond waren de deelnemers van de Brandweer met hun mooie 
brandweerman. Aansluitend is ieders kennis getest met de Quiz. Grootste slimmerik? Heleen 
Oomen namens de Buitenbeentjes. Buiten de buurtcompetitie om was het ook een oergezellige 
´Doe-avond’ met allerlei leuke spelletjes en lekkere hapjes voor de kinderen.   
 

Vrijdag 
De grootste vrijdagmiddagborrel van de polder!  
Met optredens van Lange Frans (en Willem van 
Tilburg jr., Eric de Roode, Stef Slootman) en Enser 
bandje D’Ens Event was de grootste vrijmibo een 
fantastisch gezellige middag. Nou middag, er is tot in 
de late uurtjes doorgefeest met bedrijven, buurten en 
vriendengroepen.  
 

Zaterdag  
De laatste zaterdag van Ensyfair begon met de 

Jaarmarkt en rommelmarkt. Iedereen kon hier de mooiste spullen kopen en verkopen. Tegen de 
middag mochten de deelnemende buurten van start met DTGZ. Teams namen het tegen elkaar op 
in een brandweer selectie oefening. Er werd een (Schokker)dansje gewaad boven een grote 
waterbak en met het darten met hooivorken. Het was een fantastisch, sportieve en zonnige 
middag!  
 

In de avond ging het dak van de feesttent eraf tijdens de spectaculaire Playbackshow! Er kwamen 
weer geweldige shows voorbij. Winnaar van deze show; De Rukbunker 2.0 (het begint ook bijna 
traditie te worden).  
 

Tot slot, en als dank voor alle fantastische bezoekers van de Ensyfair hebben we genoten van een 
geweldige vuurwerkshow!  
 

De uiteindelijke winnaars van de buurtcompetitie; De Rukbunker 2.0. Gefeliciteerd met jullie 
overwinning.  
 

Wij als bestuur van Ensyfair kijken terug 
op een geweldige feestweek! We willen 
onze commissies bedanken voor alle 
werk die zij verrichten voor Ensyfair. En 
onze oud-bestuurslid René van Koulil. 
Maar wij willen vooral jou bedanken, als 
bezoeker. Dat je er ook dit jaar weer voor 
gezorgd hebt dat het een geweldige 
Ensyfair is geweest. Op naar Ensyfair 
2020!  
 

Foto’s en video’s kun je bekijken op onze 
website; www.ensyfair.nl of op onze 
Facebook pagina.  
 

Bestuur Stichting Ensyfair 

http://www.ensyfair.nl/
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Vrouwen van Nu  Afdeling Ens 
 
 
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 6 augustus 
Organisatie: Wij Actief 
Informatie: Lucie Schilder  25 31 91 
 
…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                           Gezamenlijke 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  of in de Baanbreker. 
 

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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Werken bij Konag Aanhangwagens! 

 

Gezocht: zaterdag- vakantiehulp (jongen en / of meisje) 

Heb jij zin om op zaterdag en in de vakanties je handen uit de mouwen te steken?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor onze werkplaats zijn wij op zoek naar een zaterdag-/vakantiehulp.  

Lijkt het jou wat om ons te helpen? Stuur dan een mail naar info@konag.nl of neem contact op 

met Peter van der Kooi 0527-652190. 

Konag Aanhangwagens 

Hakstraat 11 

8308 AH Nagele 

 

 

Bloeiende bermen NOP nu op z’n mooist 
 
Van heinde en ver op zoek naar orchideeën in de NOP 

De bermen in de oostrand van de Noordoostpolder staan 

volop in bloei. Mooi om te zien, en ook interessant 

vanwege de bijzondere soorten die hier groeien. De 

bermen kleuren bijna paars van de duizenden 

rietorchissen en er staan meer dan honderd exemplaren 

van de zeldzame bijenorchis. Reden voor 

plantenliefhebbers uit heel Nederland om naar de 

Noordoostpolder te komen. 

Ook andere zeldzame soorten voelen zich hier uitstekend thuis. Soorten als stijve ogentroost, 

geelhartje, krielparnassia en kleine ratelaar vallen wat minder op, maar zijn ook de moeite waard, 

zeker voor de liefhebber. Ook de vlinders en insecten worden niet vergeten. Begin juli wordt een 

deel van de berm gemaaid. De groeiplaatsen van de orchideeën en andere bijzondere planten 

worden dan niet gemaaid. Dit is ook goed voor vlinders en insecten die daar nectar kunnen vinden. 

De argusvlinder gaat achteruit in Nederland maar neemt toe in de oostrand van de 

Noordoostpolder. Dit jaar vliegen er ook veel distelvlinders in de berm. 

Bij de berm van de Uiterdijkenweg, Blankenhammerweg, Hopweg en Schoterweg staan borden 

van Landschapsbeheer Flevoland om passanten het verhaal te vertellen over het succes van het 

plaggen van deze bermen eind jaren negentig. De bijzondere grondsoort van dit gebied kwam 

weer aan de oppervlakte. Vroeger was hier immers het kustgebied van de voormalige Zuiderzee 

met zeer fijn kalkrijk en voedselarm zand. Sinds het plaggen zijn veel bijzondere soorten spontaan 

teruggekeerd en zorgen voor een ecologisch waardevolle begroeiing waarin ook insecten zich 

goed thuis voelen. Benieuwd welke soorten er nog meer groeien? Gebruik dan de zoekkaart, 

speciaal gemaakt voor de bermen in de NOP. Kijk daarvoor op landschapsbeheerflevoland.nl. 

 

 

  
 

 

 

 
Schokland is deze zomer dé locatie voor een cultureel festival. Van 23 juni tot en 

met 22 september wordt er een internationale kunstroute ingericht, genaamd ‘Dichter 

op het Land’. In de weekenden zullen er diverse live optredens zijn, allemaal in het 

overkoepelende thema ‘poëzie’. 

 

mailto:info@konag.nl


16 
 

HONDEN AAN DE LIJN IN HET VOORSTERBOS 

De laatste tijd zien we helaas weer veel loslopende honden in en rondom het Waterloopbos. 
Loslopende honden vormen vooral in deze periode een gevaar voor broedende vogels en 
reekalfjes. Natuurmonumenten zal hier strenger op gaan controleren. “Honden moeten in het 
Waterloopbos worden aangelijnd, dit staat overal op de borden”, vertelt boswachter Wilfred Sollie. 
“Wie dat niet doet, riskeert een boete.”  
 
Honden vormen een grote bedreiging voor vogels die laag bij de grond broeden en voor jonge 
reekalfjes die zich schuil houden in het gras. Wandelaars denken vaak dat hun eigen hond geen 
kwaad doet, maar een dier hoeft niet perse te bijten om leed te veroorzaken. Sollie legt uit: “De 
schrik die de loslopende hond veroorzaakt, is vaak al voldoende voor een reekalf om van zijn 
moeder verwijderd te raken.”  
 
Ook andere bezoekers stellen loslopende honden niet altijd op prijs. Om iedereen de gelegenheid 
te geven om van het Voorsterbos te genieten, wordt in dit natuurgebied de regel ‘honden aan de 
lijn’ gehanteerd. Om ook in de behoefte van hondenbezitters te voorzien, heeft Natuurmonumenten 
bij Kraggenburg een losloopgebied ingericht waar honden wel los mogen lopen.  
 
Voor meer informatie over de aanlijnregels, kijk op: 
www.natuurmonumenten.nl/standpunten/honden-aan-de-lijn.  
 

 


