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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 30 november 2019 

Verschijningsdatum 12 december 2019 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
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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 11. Oktoberfest 
2.  activiteitenkalender                12. yogapraktijk Puur / ledenvereniging ONL 
3.  van de voorzitter       13. de Hummel / bingo 
4.  feest in het steunpunt      14. basisscholen / kinderdisco 
5.  dorpsmaaltijd     15. Enser kampioenschap legpuzzelen 
6. infoavond nieuwbouw / columbarium      16. omloop Ens 
7.    winterkledingbeurs 17. Dorcas / AED kasten 
8.   bazar & brocantemarkt / toneelgroep Ens 18. oplaadplek 
9. intocht sint / vogelshow 19. activiteiten steunpunt / Wij Actief 
10.  kerkproeverij / inloopavond TTH       20. Passage / Vrouwen van Nu 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 

21 september inbrengen spullen brocantemarkt  
26 september ledenvereniging Oude en Nieuwe Land: twee activiteiten 
27 september dorpsmaaltijd in PKN gebouw De Zaaier  
27 september kinderkledingbeurs in de Seidelhorst 
28 september appelverkoop De Hummel  
28 september bazar en brocantemarkt aan Drietorensweg 23 
29 september kerkproeverij in de RK kerk  
30 september bingo in het Roefje  
  4 oktober klaverjassen in ’t Gebouwtje om 19.30 uur 
  5 oktober feest in het Steunpunt  
  5 oktober kinderdisco in het Roefje 
16 oktober infoavond nieuwbouw Ens in het Wapen van Ens  
19 oktober Oktoberfest 
24 oktober kledingverkoop in het Steunpunt 
28 oktober bingo in het Roefje  
29 oktober inloopavond Terminale Thuishulp in het Roefje  
  1 november klaverjassen in ’t Gebouwtje om 19.30 uur 
  9 november Dorcas voedselactie bij de Spar  
  9 november Enser kampioenschap legpuzzelen in ’t Gebouwtje  
15 en 16 november vogelshow in het Roefje 
23 november intocht sinterklaas bij Het Wapen van Ens 
25 november bingo in het Roefje  
30 november kinderdisco in het Roefje 
  6 december klaverjassen in ’t Gebouwtje om 19.30 uur 
13 maart uitvoering toneelgroep Ens 

 

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

En zo is de zomer zomaar weer voorbij. Ik hoop dat iedereen een mooie vakantie(periode) gehad 

heeft. Zo langzamerhand gaat het gewone leven weer beginnen, de scholen zijn weer begonnen, 

en ook vanuit dorpsbelang gaan we weer aan de slag. 

Niet dat we stil hebben gezeten natuurlijk, maar in de zomervakantie gaan veel dingen toch op een 

lager pitje dan anders. Hieronder weer een kleine selectie waar Dorpsbelang mee bezig is: 

– Zo is er nieuws over de nieuwbouw in Ens Oost. De plannen rondom Fase 2 beginnen nu 

vastere vormen aan te nemen. Met een groepje inwoners en de gemeente samen zijn we een 

aantal keren bijeen geweest om onze wensen kenbaar te maken en daar is een mooi plan uit 

gekomen. De gemeente wil dat plan woensdagavond 16 oktober aan ons presenteren. Verderop in 

de Baanbreker kunt u de aankondiging lezen.  

– Mercatus is al druk bezig aan de Baan. Alles loopt nog steeds op schema, dus eind van het jaar 

kunnen de huizen opgeleverd worden. Het lijkt nu nog niet snel te gaan, maar dadelijk komen er 

complete pakketten met keukens, badkamers, et cetera, en dan staan er zomaar ineens compleet 

nieuwe huizen.  

– Wat het wonen met zorg betreft hebben we ook niet stil gezeten. Een aantal mensen heeft 

gereageerd op onze oproep om mee te denken, en daar zijn goede plannen uit voort gekomen. We 

gaan proberen of er hier in Ens 16 appartementen met zorg gerealiseerd kunnen worden. Dat is 

natuurlijk een behoorlijk ingewikkeld plan waar heel veel bij komt kijken. Gelukkig hebben we een 

aantal professionals die ons hierbij helpen. Het is nog steeds niet 100% zeker dat het allemaal 

gaat lukken, maar elke stap die we zetten is er weer één dichter bij de realisatie. We hebben 

goede hoop dat het echt tot stand gaat komen, mocht het niet lukken dan ligt dat in ieder geval niet 

aan onze inzet! 

– Het Steunpunt en alle activiteiten daar omheen blijft een aandachtspunt waar we druk mee aan 

de gang zijn. Er is in ieder geval al een nieuwe naam gekozen uit de vele inzendingen. Een hele 

leuke naam! Op 5 oktober gaat deze nieuwe naam feestelijk onthuld worden. Verderop kunt u hier 

meer over lezen. 

– De laatste tijd zijn er een aantal vragen binnen gekomen voor een urnenmuur op de 

begraafplaats. Dit is iets wat we nog niet hebben hier in Ens, maar wat we wel graag willen 

realiseren. Het zou een mooie aanvulling zijn waar duidelijk behoefte aan is. Ook om dit onderwerp 

heen heeft zich een groepje inwoners verzameld die zich hiervoor inzetten. 

– Op de Kamperzandweg en de Oud Emmeloorderweg gaat naar aanleiding van de schouw die 

plaatsgevonden heeft een natuurlijke afscheiding geplaatst worden om verblinding vanaf de N50 

tegen te gaan. Naar verwachting zal hier in november mee begonnen worden. 

– En dan nog het landbouwbruggetje. Voor velen een bron van ergernissen vanwege de auto's 

die hierover rijden. Dorpsbelang heeft al met de gemeente afgesproken om van het bruggetje een 

fietsbrug te maken en om al het andere verkeer te weren. De gemeente werkt hier graag aan mee. 

Echter is het bruggetje van Rijkswaterstaat. De afspraak is dat Rijkswaterstaat het bruggetje zou 

opknappen en daarna over zou dragen aan de gemeente. Het opknappen is gebeurd, alleen het 

overdragen laat op zich wachten. Het heeft echter onze voortdurende aandacht en we zitten er 

bovenop. 

– Tot slot de huisvesting arbeidsmigranten aan de Enserweg. Het staat al heel lang in de 

planning dat daar 300 arbeidsmigranten gehuisvest zullen moeten gaan worden. De 

klankbordgroep is nog steeds in overleg, maar veel nieuws is daar niet over te melden. Men is er 
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nog steeds niet over uit hoe de ontsluiting op de Enserweg of Enserdwarsweg er uit moet komen 

te zien. En of het aantal gelijk 300 moet zijn, of eerst maar beginnen met 150. Er is nog veel 

onduidelijk maar mochten er concretere plannen zijn dan hoort u dat uiteraard van ons.  

Dit is nog maar een klein deel van wat Dorpsbelang allemaal doet. Ondertussen zijn we ook al aan 

het denken over het 75 jarig bestaan over 2 jaar, willen we de speeltuinen eens goed onder de 

loep nemen, zo ook het Mekkerhofje, gaat er weer een klusdag georganiseerd worden om wat 

achterstallige punten in het dorp onder handen te nemen, en nog allerlei zaken meer. Het is zo fijn 

dat velen van u met ons meedenken en doen! Mocht u hiertussen ook een onderwerp zien 

waarover u wilt meedenken of mee wilt doen, laat het ons weten, samen zorgen we voor een leuk 

en leefbaar dorp!  

Naila Tigchelaar 

Dorpsvoorzitter 

 

 
 

5 oktober feest in “Het Steunpunt” 
 
In september was het 20 jaar geleden dat “Het Steunpunt” werd geopend. 
Dit heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Samen met de huidige deelnemers van de diverse activiteiten en de werkgroep die de ontwikkeling 
in “Het Steunpunt” een nieuwe impuls wil geven hebben we een leuk programma samengesteld 
voor jong en oud. 
Zo laat men zien aan welke activiteiten kan worden deelgenomen en welke activiteiten er 
binnenkort zullen plaatsvinden. 
 
In juni is een prijsvraag uitgeschreven om een nieuwe naam te bedenken voor “Het Steunpunt” . 
De nieuwe naam en de bedenker hiervan zal rond 10.00 uur bekend gemaakt worden. 
 
Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie/ thee of limonade met wat lekkers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Graag tot ziens 
 
Namens de werkgroep Steunpunt 
Kees van Koulil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 5 oktober 2019 

van 10.00 uur tot 12.00 uur 

“Het Steunpunt” aan de Baanhoek 21 
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Samen  Eten, Drinken en Ontmoeten 
 

DORPSMAALTIJD  ENS 

 vrijdagmiddag  

27 september 

in het PKN gebouw de Zaaier  

KOMT U OOK ? 

En neem gezellig uw buurman/buurvrouw mee! 

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 staan er heerlijke maaltijdsalades op het menu gemaakt door 
dorpsgenoten !! 
 
De kosten zijn € 5,- p.p. Exclusief drankjes 
Aanmelden : voor 24 september 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 27 september 2019 
Naam: ……………………………………………………………. 
Naam: ……………………………………………………………                              

 

 

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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Informatieavond ontwikkeling Nieuwbouw Ens-Oost: 
 
In de afgelopen jaren is de uitgifte van 
bouwkavels in het nieuwbouwplan van 
Ens-Oost redelijk vlot verlopen. Gemeente 
Noordoostpolder wil graag inspelen op 
verdere groei, en heeft daarom de 
uitbreiding van het bestemmingsplan in 
gang gezet. 
Afgelopen voorjaar is in samenwerking 
met dorpsbelang Ens een klankbordgroep 
Ens-Oost samengesteld. Deze 
klankbordgroep bestaat uit huidige en 
toekomstige bewoners van deze wijk, 
maar ook uit ‘Ensenaren’ van buiten de 
nieuwbouw en leden van dorpsbelang 
Ens.  
De groep is samen met gemeente 
Noordoostpolder aan de slag gegaan om de nieuwe uitbreiding zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten bij de woonbehoefte vanuit het dorp. 
Zo is er onder andere gekeken naar een divers woningaanbod, de verkaveling, de invulling van 
groenstroken, en een veilige verkeersontsluiting. 
In het nieuwe plan wordt ruimte geboden aan kavels voor levensloop bestendige woningen, 
rijwoningen, twee onder één kap en vrijstaande woningen. Er komt een ruim groen speelveld waar 
plaats is voor speeltoestellen. Verder is er ook aandacht besteed aan voldoende ruimte voor 
bomen en struiken, maar ook aan genoeg parkeerplaatsen. 
De samenwerking is voor zowel de klankbordgroep als gemeente Noordoostpolder op een hele 
prettige en constructieve manier verlopen. 
Op woensdag 16 oktober zal gemeente Noordoostpolder het plan Ens-Oost in het Wapen van Ens 
presenteren. 
 

Programma infoavond nieuwbouw Ens:  
 

woensdag 16 oktober in het Wapen van Ens 
aanvang 19.30, vanaf 19.15 staat de koffie en thee voor u klaar 

 
* presentatie van de plannen voor Ens Oost fase 2 door wethouder Wiemer Haagsma 

 
* Uitleg wat er allemaal bij het kopen en verkopen van een huis komt kijken 

 door makelaar Ingrid Goes 
 

* En uiteraard ruimte voor vragen en opmerkingen 

 
 
 

Columbarium… 

Een woord… dat wij ook nog nooit eerder hadden gehoord! En toch bleek er vraag naar in Ens! 

Columbarium is een ander woord voor ‘urnenmuur’ en uit verschillende hoeken kwam de vraag wat 

de mogelijkheden zijn om zo’n gedenkplek op onze begraafplaats in Ens te realiseren. Reden voor 

Dorpsbelang om hiervoor het initiatief te nemen. De begraafplaats is een plek waar iedere 

dorpsbewoner soms of juist regelmatiger komt. Het uitgangspunt moet daarom volgens ons zijn dat 

een urnenmuur vooral een waardevolle en toegankelijke plek is, zowel door de plaats ervan op de 

begraafplaats als door de vorm en uitstraling van de gedenkplek zelf. Heb je hier ideeën over of wil 

je graag je wensen met ons delen; wij horen het heel graag! Via de mail: 

dorpsbelangens@hotmail.com, stuur een whatsappje of bel met Eveline van Hees: 06 1222 5686 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Bazar & Brocante markt 2019 

 

 

Wat :  Inbrengen spullen  

Wanneer:  Zaterdag 21 september  

Hoe laat:   9.30 – 14.30 uur  

Waar: Drietorensweg 23 Ens  

Mobiel: 0651802613 (Ids)   

 

 

      

     Wat:  Bazar en Brocante markt 

     Wanneer:  Zaterdag 28 september  

     Hoe laat: 9.30 - 16.30 uur & 19.30 - 23.00 uur 

     Waar:   Drietorensweg 23 Ens  

     Mobiel:  0642547705 (Elisa) 

 

 

 

 

Doel:  Onderhoud bijgebouw 

Catering:  Aanwezig 

Parkeren: Aanwezig op het erf, kom vooral op de fiets 

Entree: € 1,00 

 

Heeft u nog spullen over die mogen wisselen van eigenaar breng ze dan naar ons. Er is weinig tot 

geen belangstelling voor bankstellen en grote kasten. Dit is de reden dat we deze niet meer op de 

markt zullen plaatsen. Bij twijfel stuur een foto op de app naar Ids.  

Tijdens de Bazar & Brocante markt kunnen er spelletjes gedaan worden door kinderen. Maar er 

kan bijvoorbeeld ook worden geraden wat het gewicht van een krentenwegge is.  Deze kan 

gewonnen worden als je het is geraden.  

We kunnen nog vrijwilligers gebruiken wil je weten waarvoor kijk dan op onze facebookpagina: 

Bazar en Brocante markt – Ens of bel/app naar Elisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een 

gezelligheid! 

Toneelgroep Ens 

Save the date! Op vrijdag 13 maart vindt de voorstelling plaats van Toneelgroep Ens ! Wij 

gaan binnenkort ook weer beginnen met repeteren. Het belooft weer een hilarisch stuk te 

worden volop verwikkelingen en verwarring en verrassing. Voor deze voorstelling zijn wij op 

zoek naar een enthousiaste (mannelijke) speler. Heb jij zin om mee te spelen en je 

acteerkunsten te laten zien? Neem dan contact op met Herman Pastoors. Per mail : 

hermanenanneke@xs4all.nl of telefonisch: 06-40858439.  

Wij oefenen op de woensdagavond.  

Daarnaast zijn we (altijd) op zoek naar enthousiastelingen die op een andere manier bij willen 

dragen. 

 

 

mailto:hermanenanneke@xs4all.nl
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Vogelshow Vogelvreugd Ens 

Vogelvereniging Vogelvreugd Ens houdt op 15 en 16 november weer haar jaarlijkse onderlinge 
tentoonstelling. Dit is waar onze leden al weer een jaar naar toeleven. Wij hopen op een mooi 
aantal vogels zo rond de tweehonderd, die wij aan het publiek mogen laten zien. De vogels die op 
onze tentoonstelling te zien zijn, zullen van verschillende soorten en kleurslagen zijn. Onder 
andere kanaries, tropen, parkieten en grondvogels. 

Ook zullen er weer een aantal vogelvitrines aanwezig zijn. Dit zijn aangeklede vitrines waar de 
vogels in losvliegen in hun oorspronkelijke leefomgeving.                                                                
De vogelshow is open voor het publiek op: 

vrijdag 15 november van 13.00 tot 22.00 uur 
zaterdag 16 november van 10.00 tot 16.00 uur 
 

De vogelshow wordt gehouden in het Roefje. 

Kom langs en geniet van deze leuke hobby en voor al uw vragen over deze hobby. 

De toegang is gratis. 

Aankondiging 
 
 

Sinterklaas komt weer naar Nederland en wil graag een bezoek 
komen brengen aan ons mooie dorp Ens.  

 
De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten zal plaatsvinden op 

zaterdag 23 november bij het ‘Wapen van Ens’. 
Noteer deze middag alvast in je agenda.  

 
Meer informatie over de definitieve tijd en locatie zal worden 

gedeeld via de website van Ens (www.ens-nop.nl) en de 
Facebookpagina van Dorpsbelang Ens.  

 
Voor vragen/opmerkingen; sinterklaas.ens@gmail.com 

 
Met vriendelijke groet, 

De Sinterklaascommissie Ens  
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UITNODIGING KERKPROEVERIJ 29 september Ens 

Op zondagmiddag 29 september is om 15.00u in de RK kerk Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand in Ens een eucharistieviering waarin zowel Nederlands als Pools wordt 
gesproken, gezongen en gebeden. Het thema is: “Huis waar de deur open staat”. 

Geloofsgemeenschap H. Ireneüs geeft daarmee voor de 3e keer gehoor aan de landelijke 
campagne Kerkproeverij. Die campagne spoort kerken aan gasten uit te nodigen in kerken.  

Iedere 2e zondagmiddag van de maand vieren Poolse mensen o.l.v. pastoor Jozef Okonek een 
eucharistieviering in de RK kerk in Marknesse. Deze viering is volledig in het Pools.  

Na twee eerdere succesvolle kerkproeverijen willen we weer een gezamenlijke viering houden. 
Een Poolse parochiaan opperde destijds het idee en vanuit de gedachte van Kerkproeverij leek het 
ons als geloofsgemeenschap H.Ireneüs een mooie uitdaging om daar op 29 september gehoor 
aan te geven.  

Elkaar uitnodigen in een gezamenlijke viering. Elkaar laten proeven van liederen, gebeden en 
teksten in eigen taal. Kennismaken met elkaar. Niet na elkaar vieren op een zondag maar samen 
vieren. Het accent bij Kerkproeverij ligt bij uitnodigen. Evenals vorig jaar krijgen allen die 
aangesloten zijn bij geloofsgemeenschap H. Ireneüs een persoonlijke kaart in de bus om daarmee 
iemand uit te nodigen voor de viering. Poolse gelovigen krijgen uitnodigingskaarten bij hun 
vieringen. Ook via posters worden mensen uitgenodigd om mee te vieren. Bij uitnodigen wordt er 
van parochianen gevraagd anderen mee te nemen naar de viering. Het vraagt om een actieve 
houding. Iemand benaderen, mee nemen naar de kerk en na afloop met je gast koffie drinken en 
iets lekkers proeven. Er zullen zowel Poolse als Hollandse versnaperingen zijn! Inmiddels is een 
gemengde groep parochianen bij elkaar geweest, Polen en Nederlanders. Zij hebben samen 
nagedacht over de viering en over de ontmoeting na de viering. Zij hopen van harte dat velen 
gehoor geven aan de uitnodiging om samen te vieren en te proeven van eigen taal en gewoonten.  

Van harte bent u, jij uitgenodigd erbij te zijn in dit “Huis waar de deur open staat”. 

Kerkproeverij. Het is een goede kans om 
gasten te laten proeven. 

 
 

STICHTING TERMINALE THUISHULP NOORDOOSTPOLDER-URK (TTH) 

Kun jij er zijn voor mensen in de laatste levensfase 

'Niemand hoeft alleen te sterven', is het uitgangspunt van Stichting Terminale Thuishulp 
Noordoostpolder-Urk. De TTH is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen in 
de laatste levensfase en aan hun mantelzorgers. De vrijwilligers zijn dankbaar voor de rijke 
momenten die zij beleven tijdens het samenzijn met mensen in de slotfase van hun leven. Het 
bestuur omarmt haar vrijwilligers, die af en toe wat van hun tijd geven aan 'waken bij stervenden' 

Wie zich aangetrokken voelt om vrijwilligerswerk binnen de TTH te doen, maar misschien schroom 
voelen, krijgen binnenkort de kans om voorzichtig 'om een hoekje te kijken'. Dinsdagavond 29 
oktober houdt de TTH namelijk een inloop in Het Roefje. Belangstellenden zijn van harte welkom 
om langs te komen en te vragen hoe het vrijwilligerswerk in elkaar steekt.  Vrijwilligers, 
coördinatoren en bestuursleden staan klaar om iedereen gastvrij te ontvangen en te woord te 
staan. 

Iedereen is van harte welkom op de inloopavond op dinsdag 29 oktober in Het Roefje, G.J. 
Gillotstraat 29, Ens vanaf half acht tot negen uur. De koffie staat klaar. Meer informatie? Bel 
telefoon 06-30100040 of mail bestuur@tthnop-urk.nl. of ga naar de website www.tthnop-urk.nl, 

Wij hopen op veel animo en nodigen ook jongvolwassenen uit!'' 

mailto:bestuur@tthnop-urk.nl
http://www.tthnop-urk.nl/
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De yogalessen zijn weer gestart! 
 

Of je nu zoekt naar ontspanning, even uit je hoofd zijn, meer souplesse of conditie…… je vindt het 
in yoga. 
 
Wanneer : Dinsdagochtend 10.30 – 11.45  of   9.00 – 10.15  
Waar       : ’t Roefje Ens  (Gillotstraat) 
                                
Niet alleen de spieren worden soepeler, ook je conditie, concentratie en evenwicht varen er wel bij! 
De lessen zijn gevarieerd en zo opgebouwd dat het hele lichaam aan bod komt.  
 
Bij Yogapraktijk PUUR vind je nuchtere en praktische yogalessen die met zorg en aandacht 
worden samengesteld zodat je op een verantwoorde manier deelneemt aan je les.  
 
 
Ervaar het zelf en geef je nu op voor 
een gratis proefles! 
 
Voor meer informatie en opgave:  
www.yogapraktijkpuur.nl 
 
Petra Bom - de Bruijn  06-57750541 
 
 
 
 

 

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land nodigt geheugentrainer Boris Konrad uit 

Emmeloord/ Blokzijl - Dr. Boris Nikolai Konrad is geheugentrainer, neurowetenschapper aan het 
Donders Instituut in Nijmegen en Wereld Record Houder voor namen onthouden. Hij staat vier 
keer in het Guinness Book of Records. Namen, feiten, cijfers of talen – de geheugenkampioen is 
zeker: Iedereen kan zijn geheugen trainen! 

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land heeft de geheugentrainer uitgenodigd voor twee 
interessante activiteiten op donderdag 26 september. In de middag, van 14.00 tot 16.00 uur, geeft 
hij een masterclass ‘Onthouden’ in de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord. Tijdens deze 
masterclass zal Boris iedereen doen verbazen over wat hij met zijn geheugen kan en laat hij de 
aanwezigen oefeningen doen, waardoor ook zij alle trucs en geheimen leren om meer uit het 
geheugen te halen. 

In de avond geeft Boris van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Ploats in Blokzijl de lezing ‘De geheimen 
van ons geheugen’. Hier vertelt hij over de werking van ons geheugen en hoe we deze beter 
kunnen gebruiken en zelf kunnen trainen. Handig voor zowel het sociale leven, je werk en studie! 
Voor de avond rijdt er een bus vanuit Steenwijk via Oldemarkt en vanuit Urk via Emmeloord.  

Beide activiteiten zijn voor leden van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land gratis toegankelijk, 
niet-leden betalen €12,50. Bezoek voor meer informatie en tickets/aanmelden de website. 

www.uwledenvereniging.nl 

http://www.yogapraktijkpuur.nl/
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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     
    
  
van de leidsters: 

 
Na een prachtige zomer zijn we weer begonnen. Er zijn een heel aantal peuters naar de 
basisschool gegaan, maar gelukkig zijn er ook weer veel nieuwe peuters bij ons in de verschillende 
groepen gestart. 
We gaan werken en spelen over het thema:  ‘Er komt een baby bij’. Dit thema spreekt tot de 
verbeelding omdat er veel peuters pas een broertje of zusje hebben gekregen of binnenkort 
krijgen. Het boekje’ Bobbi wordt grote broer’ staat centraal. 
 

Op zaterdag 28 september gaan we weer appels en veel lekkernijen, 
gemaakt van appels, verkopen op het bloemenplein. Van de opbrengst 
kunnen wij weer extra materiaal/ speelgoed kopen voor de peuters. Wij 
hopen velen van u te zien bij onze kraam tussen 9.30 en 12.00 uur. 
 
 

 

 Een vriendelijke groet van alle peuters en juffen! 

 

 
 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

BINGO IN HET ROEFJE 
 

maandag 30 september 
maandag 28 oktober 

maandag 25 november 
 

aanvang: 14.00 uur 
€ 5,00 voor de bingo 

€ 1,00 voor de koffie /thee 
u moet wel 50 jaren jong zijn 
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De scholen zijn weer begonnen! 
We zijn alweer een paar weken gestart. Ook de eerste gezamenlijke activiteit 

met de drie scholen hebben we inmiddels al achter de rug. Donderdag 5 

september werd er door het Meemaaktheater een voorstelling gegeven over 

zwerfvuil. We gaan natuurlijk dit schooljaar gewoon door met afval scheiden 

en zwerfafval in de omgeving van de scholen opruimen. De leerlingen hebben 

tijdens de voorstelling aan opruimgymnastiek gedaan, er was een echte 

zwerfvuilquiz en er werd een verhaal verteld en gespeeld over een 

rommelmonster. Het was zeer geslaagd.  

Natuurlijk staan er nog meer leuke activiteiten op het programma dit schooljaar. Handig om alvast 

te melden is dat we de Koningsspelen dit jaar op vrijdag 24 april met de drie scholen gaan vieren. 

De landelijke Koningsspelen staan op vrijdag 17 april gepland, aangezien deze datum gelijk met 

de laatste dag van de Centrale Eindtoets Cito valt hebben wij besloten de Koningsspelen een 

week later te houden.  

We willen hierbij gelijk van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor het 

inleveren van de rugzakken op de basisscholen. Vrijdag 12 september heeft iemand van Stichting 

HOE alle rugzakken opgehaald, de stichting zal de rugzakken gaan wassen en brengen naar de 

kinderen die dan straks met een rugzak naar school mogen gaan.  

Wij gaan er weer met zijn allen een gezellig, leerzaam en gezond schooljaar van maken! 

Met vriendelijke groet, namens alle teams,  

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

Mariska Baars, directeur RKBS De Horizon m.baars@aves.nl, www.horizon-ens.nl 

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

 

 

                Kinderdisco in het Roefje 

      Voor alle basisschoolkinderen in Ens!! 

    Op zaterdag 5 oktober en zaterdag 30 november 

                         van 19.00 tot 21.00 uur 
 

                               Entree en ranja gratis. 
 

                      Meer info: Anja Veijer tel. 251318 

mailto:p.vandijk@aves.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:m.baars@aves.nl
http://www.horizon-ens.nl/
mailto:f.soeter@aves.nl
http://www.obsregenboog.nl/
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18e Prestatieloop Omloop Ens 
                                        

                      

 
            

Na een flinke middagregen toch maar begonnen met het uitzetten van het parcours, 

hopen dat de waterverfpeilen toch in de loop van de avond nog zichtbaar waren en verder alles 

afgelint dan met 15 parcourswachten, alles voor de veiligheid van de lopers. De Omloop Ens 

is een onderdeel van de dorpenloop van AVNOP. Ondanks de vakanties, mogelijk 

veel regen 67 atleten aan de start bij de “Seidelhorst” aan de sportboulevard. 

Het parcours is 2500 meter en kan max 4x gelopen worden. De herinnering zoals 

vanouds een handdoek en voor de jeugd een medaille en nog een flesje water. 

Zoals altijd geen loop zonder vrijwilligers. Dank aan de EHBO, de inschrijving en de 

parcourswachten en een bijzondere dank gaat uit naar onze sponsoren. 

 

PB sound en tv   P. Bruijnes 

Bouwbedrijf van Egmond  K. van Egmond 

Zuidberg  Frontline   J. Zuidberg 

Flevo-Calc    E. Leene 

Loopgroep Ens 

Seidelhorst 

 

Na 18 jaar Omloop Ens heeft de commissie: Harry en Jet Spekschate, Ben Maas, 

Jan en Jopie van Berkum, Herman Goes en Rikus Nijmeijer besloten om te stoppen 

met het organiseren van de Omloop Ens. Mochten er enthousiaste vrijwilligers zijn 

die de dorpsloop voort willen zetten wilt u dan zo spoedig mogelijk voor inlichtingen 

contact opnemen met Harry Spekschate. 

  

 

Ben  Maas 
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Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven 

 

Ens – Van 3 tot en met 10 november 2019 wordt voor de vierentwintigste keer de Dorcas 
Voedselactie gehouden. Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een 
steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – 
zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de 
allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. 
 

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken 
en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of 
ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale 
partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.  
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van 
Dorcas. De organisatie helpt juist ook door in de omgeving van hulpbehoevenden mensen te 
zoeken die op hem kunnen letten en praktisch kunnen ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal 
vangnet en is de ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig. 
 

In Nederland zijn van 3 tot en met 10 november zo’n tienduizend vrijwilligers op de been om de 
producten in te zamelen. Meer dan zeshonderd supermarkten en vele scholen en kerken verlenen 
hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het 
winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de 
supermarkten kopen een extra product en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles 
gesorteerd. Dit gebeurt ook door vrijwilligers. Nadat het pakket met de vrachtwagen op de plaats 
van bestemming is aangekomen, geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens 
via een lokale partner bij de juiste mensen brengt. 
 

In samenwerking met SPAR Hoefnagel wordt op zaterdag 9 november tussen 0800u en 1700u 
deze actie gehouden door vrijwilligers van PKN gemeente De Zaaier. Doet u ook een boodschapje 
extra voor de allerarmsten? Het is ook mogelijk middels een waardebon ter waarde van 5 euro een 
heel voedselpakket te doneren. Tevens is er een mogelijkheid om te doneren in een collectebus, 
die bij de actie aanwezig is. Mobiel doneren kan met de GIVT-app, via een QR-code op de 
collectebus.  
 

Graag tot ziens voor uw bijdrage bij de Dorcas Voedselactie op zaterdag 9 November! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 Oplaadplek. 

Bent u er al geweest? Op de hoek van de Arnoldus van Bockholtstraat en de Baanhoek ligt “De 
oplaadplek”. Het kleinste park van Flevoland volgens het artikel in het blad van 
woningbouwvereniging Mercatus. Na een leuke fotoshoot en een gesprek met de schrijfster van 
het artikel lag ik dan opeens bij mezelf in de bus. Ik die nou niet zo houdt van letterlijk en figuurlijk 
in de picture staan moest er aan geloven en… leuk dat het was. Niet om mezelf pontificaal op de 
voorpagina van het blad te zien maar de fotoshoot was echt een prachtige ervaring. Ook omroep 
Flevoland die lucht heeft gekregen van de tuin wil in een uitzending aandacht besteden aan “De 
Oplaadplek”. Eind augustus waren de opnames. Samen met Mariëtte en enkele buurtbewoners 
hebben we een paar leuke uurtjes gehad. Ook mijn overdagburen deden mee en lieten zich onder 
het genot van een glaasje sap voorlichten door Mariëtte over de tuin. De meisjes (waar waren die 
stoere jongens nou?) liepen onder toeziend oog van meester Peter door de tuin alsof ze volleerde 
modellen waren. Wie weet krijgt dit voor hun nog een leuk vervolg. Enser schoolmeisjes model. Ik 
zie het helemaal voor me. 

Wat heb ik gezeuld met water deze zomer. Jaloers kijkend hoe de potten en planten aan de 
overzijde ruimschoots voorzien werden van water ontstond er nog net geen ruzie tussen de 
planten van de tuin en die van de potten. Het leek de politiek wel. Iedereen om de planten heen 
vond er wat van maar er gebeurde niets. Met mijn gieter in de aanslag troostte ik de planten in de 
tuin met hier en daar een overlevingsslok terwijl ik ze bemoedigend toesprak:   “ Het wordt beter!” 
Ik leek de premier wel die van alles beloofde maar niet veel kon doen zonder hulp.  

En dan toch, nadat ik mijn schroom wederom opzij had gezet en weer aan het waterzeuren was 
geslagen, kwam daar de verlossing in de vorm van de gemeente! Een toezegging voor water. 
Hoera wat was ik blij met dit bericht. En ja hoor, heel vroeg in de ochtend, op de eerste dag dat er 
fikse onweersbuien werden verwacht, werd ik wakker van trekkergeluiden. Ik kon het haast niet 
geloven. Nu? Zouden ze het nu echt doen?   

Wekenlang heeft mens en plant naar water gesnakt om hulp geroepen en gevraagd gesmeekt en 
dan terwijl de hemel mijn gebeden heeft gehoord en enorme watermassa`s klaar heeft staan om te 
lozen, guts er uit een grote slang met veel kracht liters en liters water, water waar ik zo naar 
verlangd heb over de tuin. Een paar uur later durf ik te kijken. De ravage is enorm. Alle bloemen 
liggen languit in de modder een enkeling met de wortels de lucht in, dikke geulen in het pad en de 
steentjes die op het pad behoren, liggen in de tuin. Het leek wel alsof er een begin was gemaakt 
voor het herstel van de Zuiderzee! Bij dit soort rampen in het groot worden er hulpacties op touw 
gezet. Ik wacht vol hoop af.   

Twee uur later komen de eerste dorpsbewoners aan de deur.                                                         
Of ik wel weet dat…… Jaahhaaa ik weet het. Wat ik eraan ga doen…. Euh ik???  Het was toch 
samen doen? Twee dagen later als gelukkig menig plant zich zelf heeft opgekrikt en er al twee 
dagen veel regen valt hoor ik hem weer…. de trekker.  

Angèl de Kleine. 

 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigde openingstijden: 

 Dinsdag tot 17.00 uur 

 Donderdag tot 12.30 uur 

 Vrijdag tot 17.00 uur 

 

KLEDINGVERKOOP 

Fa. Bekkema 

 
donderdag 24 oktober 

van 10.00 – 11.30 uur 

in het Steunpunt 
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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 

 

 
 
 
Activiteiten voor de komende periode  
  
Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. 
Wij gaan voor gezellig samenzijn. 
 

Aanvang van onze avonden is om 20.00 uur in ’t Gebouwtje tenzij anders vermeld. 
 

Dinsdag 17 september 
Deze avond kwam Luz Schilder iets vertellen over het vrouwencentrum te Emmeloord. 
 

Dinsdag 15 oktober 
Dhr. Frans Jansen uit Olst heeft daar een museum met o.a. oud keukengerei. Hij kan hier 
smakelijk over vertellen. 
 

Dinsdag 5 november 
Workshop chocolade maken bij Annemieke Meurs. 
 

Dinsdag 19 November 
Gezamenlijke avond in het Wapen van Ens.  
André Verhagen komt met verhalen en muziek uit de koffer. 
 

16 en 19 December 
Kerstworkshop bij Anja Snoek. 
 

17 december 
Kerstavond 

 

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine Takken telefoonnr. 06-21666500 
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Vrouwenbeweging Passage                       
 

Passage is een christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging van en voor vrouwen met; 
hart voor de samenleving 
oog voor de naaste 
gevoel voor cultuur 
 

Wij willen elkaar ontmoeten en inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. 
Het programma is gevarieerd en geeft mogelijkheden om ons te ontplooien, te leren maar  
ook te ontspannen. We hebben sprekers over allerlei onderwerpen op theologisch, medisch 
en maatschappelijk gebied. Maar ook over minder zware onderwerpen zoals reizen, een 
creatieve avond of een excursie. 
Alle vrouwen, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging zijn van harte welkom als lid van 
Passage. U ontvangt dan 4x per jaar het blad “Passage magazine”. Hierin staat veel 
verenigingsnieuws, maar ook interessante artikelen over geloof, kunst, boeken en  
vele andere onderwerpen. 
 

De ledenavonden worden gehouden in het protestantscentrum aan de Stallijnstraat. 
We beginnen om 19.45 uur. Komt u ook eens langs? 
 

Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
 

10 oktober “Op klompen door Amerika”, door Hinke Bangsma. 
 

19 november Gezamenlijke avond met Vrouwen van Nu en Wij Actief in het Wapen van Ens. 
 André Verhagen uit Ermelo komt met “Verhalen en muziek uit de koffer”. 

 Aanvang 20.00 uur. 
 

11 december Adventsviering  
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Wil Ritsema, tel 253333 of Geertje Buitenhuis, tel 251371.  
 

 

Programma najaar  2019  
 
 
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

