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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 15 februari 2020 

Verschijningsdatum 27 februari 2020 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl


2 
 

IN 2020 VERSCHIJNT DE BAANBREKER WEER 5X. HIERBIJ DE DATA: 
 

Sluitingsdatum kopij   verschijningsdatum 
zaterdag 15 februari   27 februari 
zaterdag   4 april   16 april 
zaterdag 13 juni   25 juni 
zaterdag   5 september  17 september 
zaterdag 28 november  10 december 
 
 
 
 

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 15. mountainbiken voor Open Doors in Irak 
2. activiteitenkalender 16. ev: Regenesis Healing 
3. van de voorzitter 17. ev: Van der Sluis 
4. bericht voor de adverteerders / oud en nieuw  18. volkstuinvereniging / cabaret 
5. kerstmarkt / wonen met zorg 24/7 19. Zonnebloem / politiebericht 
6. dorpsmaaltijd 20. bazar / begraafplaats 
7. ENS&co 21. Vrouwen van Nu / klaverjassen 
8. activiteiten ENS&co / kerstviering 65+ 22.  Wij Actief 
9. kom kijken in de klas 23. tafeltennis / clubbijdrage Rabobank 
10. de Hummel / oliebollenactie 24. biljartvereniging Ens 
11. dorpsborrel 25. Kampereiland 
12. toneelgroep Ens / de Kleiduikers 27. tulpenmozaïek 
13. bingo Roefje / kinderdisco 28. uitslag Zonnebloemloterij 
14. kerstwens basisscholen  
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 

14 december  kerstmarkt op het Kerkplein 
18 december  kerstviering met broodmaaltijd voor 65+ in ‘t Gebouwtje 
31 december  carbidschieten op Ensyfairterrein 
  7 januari  nieuwjaarsdrankje bij ENS&co 
10 januari  dorpsmaaltijd in ‘t Gebouwtje 
10 januari  klaverjassen in ‘t Gebouwtje  
19 januari  dorpsborrel in het Wapen van Ens 
27 januari  bingo in het Roefje 
  7 februari  klaverjassen in ’t Gebouwtje  
  8 februari  kinderdisco in het Roefje 
  9 februari  spreker van Open Doors in PKN gebouw, Stallijnstraat 
21 t/m 24 februari carnaval 
24 februari  bingo in het Roefje 
  6 maart  klaverjassen in ’t Gebouwtje 
13 maart  uitvoering toneelgroep Ens 
18 maart  jaarvergadering dorpsbelang 
21 maart  bingo in ’t Gebouwtje 
  3 april  klaverjassen in ’t Gebouwtje 
  1 mei   klaverjassen in ’t Gebouwtje 
  3 oktober  bazar en brocantemarkt 

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

 

En dan is de zomer toch echt voorbij en hebben we de winterjassen weer uit de kast gehaald. Als 

deze Baanbreker bij u op de mat ligt is de Sint alweer terug naar het warme Spanje. Ik hoop dat 

alle kinderen en de Sint zelf hebben genoten van deze periode. Het Sintfeest in Ens was weer een 

groot feest, al was er even paniek omdat de Sint even op zich liet wachten. Gelukkig is het 

allemaal goed gekomen.  

De afgelopen maanden na de zomervakantie heeft Dorpsbelang wederom niet stil gezeten. Helaas 

gaan sommige dingen niet zo snel als wij zouden willen, maar dat betekent niet dat wij er niet meer 

mee bezig zijn. Bijvoorbeeld de hondenpoepbakken, oftewel de hondenhaltes zoals de gemeente 

ze noemt. Deze hadden er al lang moeten zijn, maar vanwege problemen met het bestellen en het 

leveren laat dit nog even op zich wachten. We hopen dat er binnenkort toch echt het bericht vanuit 

de gemeente komt dat ze geplaatst gaan worden. 

Ook de beloofde boompjes op de Kamperzandweg en de Oud Emmeloorderweg tegen de 

verblinding vanaf de N50 hebben vertraging opgelopen. Rijkswaterstaat heeft voorstel gedaan, 

gemeente heeft tegenvoorstel gedaan (dit gaat met name over op welk grondgebied de haag 

geplaatst moet worden, en wie doet het onderhoud afhankelijk van plaatsing). Al met al heeft het 

weer erg lang geduurd voordat er een reactie vanuit Rijkswaterstaat kwam. De gemeente wacht nu 

op een tegenvoorstel vanuit Rijkswaterstaat, wordt vervolgd dus. Dat er een haag moet komen is 

iedereen zich van bewust echter de snelheid van plaatsing en verdeling kosten laat wat langer op 

zich wachten. Dorpsbelang blijft de vinger aan de pols houden.  

Wat betreft de situatie rondom het Steunpunt/Ens&co en de ontwikkelingen met betrekking tot het 

realiseren van 24 uurs zorg in Ens zijn er wel grote stappen gemaakt. Verderop in de Baanbreker 

kunt u hier meer over lezen.  

Op verzoek van Dorpsbelang heeft de gemeente de strooiroutes aangepast. Dit betreft het 

preventief strooien. Helaas kan er niets aan gedaan worden als de sneeuw al aangekoekt is, maar 

hopelijk is preventief strooien en de hoeveelheid verkeer wat door de straat rijdt voldoende om te 

voorkomen dat de sneeuw aankoekt.  

De afgelopen dorpsmaaltijd was weer een groot succes. In januari is de volgende, vergeet u niet 

op te geven! Natuurlijk hebben we in januari de dorpsborrel in het Wapen, we hopen vele van u 

daar te zien om samen te proosten op het komende jaar. En er komen de komende maanden (en 

hopelijk jaren) nog veel meer leuke en interessante activiteiten voorbij waarin we elkaar kunnen 

ontmoeten. Ens is een actief dorp! Al die activiteiten kunnen niet draaien zonder de vele 

vrijwilligers die Ens rijk is. En alle vrijwilligers die het afgelopen jaar iets op welke manier ook voor 

ons dorp betekend hebben wil ik bij deze ook hartelijk bedanken! Jullie zijn van onschatbare 

waarde! Ik hoop dat iedereen in ieder geval een warme en gezellige kerst mag beleven. En voor 

straks alvast een goed uiteinde en een nog beter begin en al het goeds voor 2020! 

 

Naila Tigchelaar 
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!!!!!!!!!!!GEZOCHT!!!!!!!!!!! 

 

Wie van de jeugd gaat er met oud & nieuw op het Ensyfairterrein, knallend het oude jaar uit en 

trommelt de melkbussen weer uit de schuur? 

 

Graag komen wij in contact met hun zodat wij als Dorpsbelang en IGW net als andere jaren weer 

wat samen kunnen organiseren. Denk aan een tent, oordoppen en stroom voor muziek.            

Maar ook rijplaten waar de bussen op geleegd kunnen worden. 

Weet je mensen in je omgeving die graag willen carbid schieten? 
Laat ze contact opnemen met Edwin Kolk Tel: 0624855518 

 

Dan kunnen we er samen voor zorgen dat we weer knallend het nieuwe jaar in gaan! 

 

BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS 

In deze laatste Baanbreker van 2019 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede 

dankzij u is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen. Veel adverteerders hebben 

hun advertentie aangepast omdat er geen prijsverschil meer is tussen een zwart/wit en 

kleurenadvertentie. 

In 2020 blijven de tarieven gelijk. De vaste advertentiebladen worden in januari gedrukt. 

Adverteerders graag voor 10 januari bericht als de advertentie gewijzigd moet worden of dat u 

evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per mail doorgeven. Ook nieuwe 

adverteerders zijn van harte welkom. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige 

advertentie correct is en dat u in 2020 weer in de Baanbreker wilt adverteren. 

Advertenties aanleveren voor 15 januari als pdfbestand of aanleveren in word. 

Advertentietarieven (prijs per jaar): ¼ pagina (staand) € 110,00 
        ½ pagina (liggend) € 220,00  
 
Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie plaatsen is mogelijk. 
Dit kan alleen in zwart/wit. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag. 
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Kerstmarkt 

Beste Ensenaren,  
 

Ook dit jaar hopen we dat u weer van de partij bent op 

onze jaarlijkse kerstmarkt. Op 14 december aanstaande 

zal deze net als vorig jaar plaatsvinden op het Kerkplein. 

De nieuwe eigenaar van de kerk was gelukkig net zo 

enthousiast als ons wat deze locatie van de markt betreft 

en hij werkt graag mee om er weer een gezellige en 

sfeervolle markt van te maken. 

Vanaf 15:00 staan de standhouders voor u klaar. We 

hebben een gezellige combinatie tussen de ondernemers uit het dorp en andere dorpelingen die 

een leuke stand voor u aan het voorbereiden zijn. Luz zal met haar danseressen de markt weer 

energiek openen. De inwendige mens hoeft wederom zeker niks te kort te komen. Ook aan de 

muziek is gedacht dus we gaan weer voor veel gezelligheid.   
 

Graag tot ziens op 14 december vanaf 15:00 op het Kerkplein. 
 
 

WONEN MET ZORG  (24/7) in ENS  

 

Ja, u leest het goed, wonen in een zorgappartement met daarbij 24 uur per dag, 7 
dagen per week zorg.  
 

U kent vast wel iemand, uw partner, uw broer/zus uw buurvrouw/buurman  
of een buurtbewoner die elders moet gaan wonen omdat het thuis helaas niet meer 
gaat. Soms door lichamelijke problemen en soms door een geestelijk  
probleem (bijv dementie). 
 

Er moet dan verhuisd worden naar de Markehof, de Talmahof of ergens anders. 
Weg uit je eigen dorp, weg bij je partner/familie, vrienden en bekenden. 
 

Hoe mooi zou het zijn als je toch in Ens zou kunnen blijven omdat er een woon/zorg 
voorziening is waar altijd, ook ’s nachts, zorg aanwezig is. 
 

Een aantal dorpsbewoners zijn al een tijdje bezig om te kijken of deze plannen 
haalbaar zijn. Ze hebben contact met Dorpsbelang, Gemeente Noordoostpolder, 
adviesbureau Mondria en PGVZ zorg. 
 

Deze groep is hoopvol gestemd dat de realisatie van het project Wonen met Zorg in 
Ens mogelijk is. 
 

We houden u, in de Baanbreker, op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

Wilt u reageren op dit artikel dan kan dit door te mailen naar : 
  

wonenmetzorgens@gmail.com 
 

Hans Geerdink, Ko van Egmond, Naila Tigchelaar,  
Antoinet Haagsma-van Tilburg, Marijke Hollewand  

mailto:wonenmetzorgens@gmail.com
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Samen Eten, Drinken en Ontmoeten 
 

DORPSMAALTIJD ENS 

Na het succes van de 5e dorpsmaaltijd is de 6e dorpsmaaltijd op 

vrijdagmiddag  

10 januari in ‘t Gebouwtje 

KOMT U OOK ? 

Vanaf 17:45 uur gaat de zaal open. 

De maaltijd begint om 18:00 uur. 

De dorpsmaaltijd is voor iedere Ensenaar die het leuk en gezellig vindt om 

samen een eenvoudige warme maaltijd te eten. Dit keer staan er heerlijke 

maaltijdsoepen op het menu gemaakt door en voor dorpsgenoten.  

De kosten zijn € 5,- pp. Exclusief drankjes 

Aanmelden: voor 6 januari 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 10 januari 2020 

Naam: ……………………………………………………………. 

Naam: …………………………………………………………….                                 
 
 

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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ENS&co 
 
Zaterdag 5 oktober is de nieuwe naam voor de activiteiten in “Het Steunpunt” bekend gemaakt. Er 

waren meer dan 100 namen ingediend door de bewoners van Ens. Een commissie bestaande uit 

Piet de Jong, Naila Tichelaar, Marlies Café, Hananja van Otterloo en ondergetekende hebben na 

intensief overleg gekozen voor de naam ENS&co. 

De bedenkster van deze naam is Chris Zeeman en de ontwerpster van het logo is Nikki Sturm. Het 

logo bestaan uit een cirkel die onze verbondenheid laat zien, de bloem staat voor ons 

“Bloemenplein”. Onder de bloem zie je de weg die ons dorp in tweeën deelt “de Baan”. De kleuren 

zijn de kleuren die je terugvindt op “Het Bloemenplein”. 
 

De naam draagt de coöperatieve gedachte uit van de opzet van de activiteiten die nu en in de 

toekomst georganiseerd worden. De activiteiten zijn er voor alle inwoners van Ens en hebben 

alleen bestaansrecht als er voldoende vrijwilligers zijn die de activiteiten organiseren en 

begeleiden. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe initiatieven welke verder worden uitgewerkt. 

Nieuwe ideeën zijn natuurlijk van harte welkom. 
 

De werkgroep ENS&co is voortdurend in overleg met diverse instanties waaronder Zorggroep 

Oude en Nieuwe Land en met de Gemeente Noordoostpolder over de invulling en uitbreiding van 

de activiteiten. Wij verwachten binnenkort onze plannen te kunnen presenteren. 
 

Het is leuk om te zien dat de nieuwe naam zo positief is ontvangen. Als je zin hebt om ook een 

activiteit te organiseren of als vrijwilliger een activiteit te ondersteunen, neem dan met 

ondergetekende contact op. 
 

Namens de werkgroep ENS&co, 
 

Kees van Koulil  

keesvankoulil@planet.nl 

06-83083017 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“het zijn de kleine dingen die het doen!” 

Vind jij het leuk om samen koffie te drinken, een spel te doen of om ons te helpen het eten op 

te dienen? Het kleine stukje aandacht voor je medemens tussendoor, zien dat de ander 

daarvan geniet…. Dat maakt het zo leuk om op de dagbesteding Ens te werken en te helpen. 

Wij zoeken: een koffieschenkvrijwilligster voor om de week op dinsdagochtend (9.45-11.15 uur) 

en een koffieschenkvrijwilligster voor om de week op dinsdagmiddag (14.15-15.45 uur) 

En voor op de dagbesteding iemand die op dinsdag of donderdag ons wil helpen als 

vrijwilligers met vakantie gaan of tussendoor een keer niet kunnen. Dit is van 9.45-13.30 uur. 

Als je er over denkt, twijfelt, wij staan altijd open voor een praatje. Loop gewoon                 eens 

binnen op dinsdag of donderdag 9.30-16.30 uur. Of bel: 253900.                              

Graag tot ziens in ENS&co!! 

Groeten, Hananja van Otterloo 

 

mailto:keesvankoulil@planet.nl
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WAT IS ER TE DOEN IN ENS&co  

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 : 

ENS&co, Baanhoek 21, 8307 BJ Ens, Tel : 0527-253900 
 

 
Wij nodigen de inwoners van Ens van 65 jaar en ouder van harte uit 

 voor de kerstviering met aansluitend een broodmaaltijd. 

 Deze wordt gehouden op: 

 woensdag 18 december 2019, ’s middags om 16.00 uur in ’t Gebouwtje. 
 

I.v.m. de inkoop voor de broodmaaltijd en de beschikbare ruimte, moet u zich opgeven voor 

 deze kerstviering d.m.v. onderstaand strookje. Deze kunt u inleveren bij één van de 

 contactdames of bij ENS&co, ’s morgens van 10 tot 11 uur of op tel.nr: 253900 

       Opgeven kerstviering kan t/m vrijdag 13 december! 

      

     

 

 

 

Proost op een gezond en zorgeloos nieuw jaar, 

Vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap voor elkaar! 
 

                           Op dinsdag 7 januari nodigen wij u uit bij ENS&co 

voor een nieuwjaarsdrankje van 10 tot 11.30 uur. 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam: …………………………………………………………………….. 

Aantal personen: ………………………………………………………… 

Heeft u vervoer nodig? Vul dan uw adres en tel.nr. in: 

…………………………………………………………………………………………………….       
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Werken in het (basis)onderwijs, iets voor jou?  
 
Heb je mogelijke ambities voor het onderwijs en wil jij ervaren hoe het is om in het 
basisonderwijs te werken?  
In de derde week van 2020 openen de drie basisscholen in Ens hun deuren!  
Op een school naar keuze kun jij meekijken en meedraaien in de klas.  
Zien we je dan?  
 

In de tweede schoolweek van januari (13 t/m 17 
januari 2020) ben je een dagdeel (ochtend of middag) 
welkom op de school van je keuze.  
Je wordt welkom geheten op de school en krijgt een 
rondleiding. Daarna kun je meekijken in een klas. 
Afhankelijk van de situatie kun je in meerdere klassen 
kijken, bijvoorbeeld onderbouw en bovenbouw.  
Naderhand kun je met leraren en andere 
geïnteresseerden napraten over je ervaring.  
Voor koffie/thee met wat lekkers wordt gezorgd!  
 

Als je op de middelbare school zit in 5 havo of 6 vwo, kun je voor ‘meekijken in de 
klas’ vrij krijgen. Je kunt hiervoor gebruik maken van je LOB-uren. Overleg hierover 
met je decaan.  
 
Meld je aan en geef je naam en voorkeur voor een dag aan ons door! 
 
Tot dan!  
 
OBS De Regenboog – f.soeter@aves.nl 
KBS De Horizon – m.baars@aves.nl 
CBS Het Lichtschip – p.vandijk@aves.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 de herfstvakantie zijn we begonnen met het thema licht/donker. 

Het boek welterusten kleine beer staat centraal. Het beertje vindt het steeds 

zo donker, daarom zet papa beer een mooie lantaarn bij zijn bedje. Kleine 

beer vindt het nog steeds te donker, dan gaat papa beer met hem naar 

buiten en laat zien dat de maan en de sterren licht geven. 

Daarom hebben we een ‘maan lampion’ gemaakt met 

sterren voor 11 november. Wat was het ’s avonds weer een 

mooi gezicht, al die kinderen met hun lampionnen door de 

straten. 

We hebben in de klas allerlei lampjes en lichtjes waar de 

kinderen mee kunnen experimenteren. Wat fijn dat er lichtjes zijn wanneer het 

donker is. 

In deze tijd vieren we het feest van Sinterklaas, gezellig de schoen zetten bij de 

schoorsteen als het donker is. Donderdag 5 december komen Sint en Piet ook bij 

ons in de groep. Dat wordt weer een gezellige morgen voor de peuters samen met 

hun ouder/verzorger. 

 

Dan tot slot de kersttijd met allemaal lichtjes en gezelligheid, en dan zit het jaar 2019 er al weer op. 

Wij wensen iedereen dan ook een hele gezellige decembermaand toe met veel lichtpuntjes en 

alvast een heel goed 2020. 

 

Een vriendelijke groet van alle peuters en juffen! 

 

 

 

Oliebollenactie - Ens 
 

Ook dit jaar organiseren accordeonvereniging Con Brio en het Koor Rejoice weer de jaarlijkse 

oliebollenactie op dinsdag 31 december. Bij het verschijnen van deze Baanbreker zijn de 

bestellingen reeds opgenomen. 

Mocht u nog willen bestellen, dan kunt u contact opnemen met Petra Pol, tel. 06-11413383 of per 

e-mail: oliebollenactie.ens@gmail.com. 

Uw bestelling zal op dinsdag 31 december ’s morgens bij u thuisbezorgd worden. 

De oliebollen kosten € 8,00 per zak van 10 stuks, en zijn verkrijgbaar mét en zonder krenten en 

rozijnen. 

 

Namens alle leden van Con Brio en Rejoice alvast hartelijk bedankt! 

 

mailto:oliebollenactie.ens@gmail.com
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TONEELGROEP ENS 

Toneelgroep Ens is weer van start gegaan met de repetities voor de toneelavond in maart. Fijn dat 

we weer genoeg spelers hebben gevonden, maar zijn er onder u mensen die ook wel mee zouden 

willen spelen, of zouden willen helpen met decor; kleding; grime of techniek, neem gerust contact 

op met onze regisseur Herman Pastoors tel: 06-40858439. Je kunt dan ook bij de repetities eens 

komen kijken, en informatie krijgen. 

Op vrijdag 13 maart is het weer zover, dan staat de toneelgroep Ens weer voor U op de planken in 

het Wapen van Ens. We brengen die avond de klucht ALWEER VALS ALARM. Dit jaar treden we 

maar één avond voor u op, dus komt allen op de vrijdagavond.  

De klucht speelt zich af in de huiskamer van Peter en Nellie. Zij hebben van rol gewisseld, Peter 

zal een maand lang het huishouden doen, en Nellie zoekt een baan buitenshuis. Al snel is te zien 

dat Peter er niet veel van terecht brengt. Hij denkt dit wel even te kunnen regelen met gezinshulp, 

maar uiteindelijk wordt het kraamhulp. De dames Veenstra, twee oude vrijsters zijn het wakend 

oog en oor voor de buurt. Zij denken een misdadigersbende op het spoor te zijn. Een (niet zo) stille 

aanbidder van Nellie ziet opa aan voor Nellie. Nellie ontdekt dozen met luiers in huis. Dan komt 

ook nog het hoogzwangere nichtje van Peter opdagen. Het meisje van de felicitatiedienst zorgt 

voor een waardige afsluiting van een hilarisch avondje toneel. 

We hopen er weer een mooie avond van te kunnen maken, met in de pauze een verloting, en na 

afloop kunt u nog even gezellig  napraten, onder het genot van een drankje en muziek. 

 

 
 
 

 
Hallo Kleiduikers, Kleiduikerinnekes en Ensmensen,  
 
 

Het Carnavalsseizoen is weer begonnen. Op zondag 17-11 hebben wij onze Prinsenbal gehad. 

Nadat onze oud Prins Sebas en zijn adjudant Wilco waren afgetreden is onze nieuwe Prins bekend 

gemaakt. 

De prins van dit jaar is niemand minder dan Prins Arnout de 1e die samen met zijn adjudant 

Adriaan gaat zorgen dat carnaval ook dit jaar weer een fantastisch feest zal worden. 

Dit was een gezellige dag/avond mmv de Rintje Kas  

 

Op zaterdag 2 november hebben we met alle Raadsleden het laatste proclamatiepunt van Prins 

Sebas uitgevoerd, de BMX baan bij het Ensyfair terrein opknappen en dat is goed gelukt.  

 

Komend jaar is Carnaval van 21 t/m 24 februari, dit gaat vast een groot feest worden met Prins 

Arnout 1e aan het roer. 

Als eerste proclamatiepunt heeft hij beloofd om weer een waardige kerstboom te plaatsen bij Het 

Wapen van Ens en zullen we ook net als vorig jaar weer op de kerstmarkt aanwezig zijn met een 

mooie knutselopdracht voor de kinderen. 

 

Wij wensen een ieder fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en hopen u allen te zien op de 

Kerstmarkt op 14 december op het Kerkplein en/of op de Dorpsborrel op 19 januari in Het Wapen 

van Ens. 

 

Carnavalsvereniging De Kleiduikers 
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BINGO IN HET ROEFJE 

maandag 27 januari 

maandag 24 februari 

 

aanvang: 14.00 uur 

€ 5,00 voor de bingo 

€ 1,00 voor de koffie /thee 

u moet wel 50 jaren jong zijn 

 

 

 

 

 

Kinderdisco in het Roefje 

Voor alle basisschoolkinderen 
in Ens!! 

 
Op zaterdag 8 februari 
 van 19.00 tot 21.00 uur 

 
Entree en ranja gratis. 

 
Meer info: Anja Veijer tel. 251318 

 
 

 

 

 

De kinderdisco wordt een paar keer 

per jaar georganiseerd. De kinderen 

zijn enthousiast. 

 

Gezocht: DJ 

Wie vindt het leuk de muziek te 

verzorgen? 

Meer info: Anja Veijer tel. 251318 
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‘Tijd met elkaar 

voor genieten en delen. 

 

Voor eten, verhalen 

en spelletjes spelen. 

 

Een tijd zo dierbaar, 

belangrijk en fijn! 

 

Dat jouw feestdagen 

maar weer bijzonder mogen zijn!’ 
 

Namens de drie basisscholen in Ens:  

 

Fijne feestdagen en een goed en gezond 2020 gewenst! 

 

 



15 
 

Mountainbiken voor Open Doors in Irak 

Als dorpeling wil ik gaan fietsen voor vervolgde en onderdrukte mensen in Irak. Nadat ISIS zijn 

greep op dat land is kwijt geraakt, is de ravage die de terreurgroep achterliet reusachtig. Wat 

verwoest is, bouwen de mensen steen voor steen weer op. 

 

Open Doors ondersteunt in Irak onder andere:  

- noodhulp; 

- het opleiden van traumacoaches; 

- microkredieten; 

- de wederopbouw van huizen en kerken    

 

Hier is en blijft veel geld voor nodig. En om dit doel te steunen heb ik me opgegeven voor de 

Muskathlon van de christelijke mannenbeweging de 4e Musketier en ga hier 3 t/m 10 oktober 2020 

Deo Volente aan mee doen. Zij organiseren het sportieve evenement en werven de fondsen. Van 

deelnemers wordt verwacht dat er een aantal duizenden euro’s binnenhalen voor dat doel.  

 

 
Daarom kun je statiegeldflessen / 

kratten inleveren bij: 

- de Spar in Ens tot 8 januari a.s. 

door op de gele knop drukken 

- Noorderbocht 12 in de 

wasmand voor de  garage na 8 

januari. 

 

Hiermee steun je het goede doel. 

Wil je anderszins doneren, dan is 

dit het rekeningnummer: 

NL82RABO0168445190 t.n.v. 

Stichting Vrienden van 

gerechtigheid. Vermeld hierbij 

jouw en mijn naam, zodat helder 

is voor wie je doneert. Of kijk op 

muskatlon.nl. 

 

Op 9 februari 2020 om 19:00 uur 

komt een spreker van Open 

Doors de situatie in Irak 

toelichten aan de Stallijnstraat 1 

(PKN-kerk), ook zal ik vertellen 

over mijn MTB-tocht en de 

voorbereiding hierop.  

Van harte welkom allemaal. 

 
 

Wil je mij volgen in de voorbereiding op de tocht, dan kan dat via: https://www.muskathlon.com/nl-

nl/deelnemers/3024/jan-mark-van-den-berg.html. Maar stuur me een appje of mail en ik zal je de 

link toe mailen of appen. Jan Mark van den Berg (06-42492125) jmvandenberg@solcon.nl   

https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/3024/jan-mark-van-den-berg.html
https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/3024/jan-mark-van-den-berg.html
mailto:jmvandenberg@solcon.nl
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REGENESIS HEALING 

Mag ik mij even voorstellen………………… 

Mijn naam is Laura Boerstra-Gerfen. 
 
Ongeveer 5 jaar geleden kwam ik in aanraking met Reiki. Het was echt een eye-opener voor mij, 
wat dit met mensen kon doen! Ik wilde daar meer van weten. Via boeken en internet kwam ik 
steeds meer te weten over het werken met Energie. Ik vond dit zo mooi en bijzonder dat ik de Reiki 
opleiding ben gaan doen en na het behalen van 1 en 2, wilde ik meer. Zo kwam ik terecht bij 
Regenesis-healing en heb de opleiding met veel enthousiasme gevolgd en in 2017 afgesloten. 
Met de Regenesis behandelingsmethode kunnen zieke cellen door middel van de Blue Dot 
Energie gestimuleerd worden om zich te herstellen, te regenereren (Regenesis). Lichaam en geest 
worden geactiveerd en het zelfgenezende en zelfhelende vermogen, dat ieder mens in zich heeft, 
wordt aangesproken. Het overbrengen van deze energie gebeurt via verschillende handposities op 
het lichaam waarbij de energie naar diverse zenuwknopen en organen gestuurd wordt. Zo worden 
energie blokkades die zich als ziekten manifesteren opgelost en geregenereerd naar gezonde 
cellen.  
Let wel: Ik ben geen genezer, ik stuur de energie door naar uw lichaam zodat het lichaam zich 
weer mag verbinden met zijn ware essentie en zich van daaruit mag helen.  
Deze vorm van behandelen is geschikt voor iedereen, voor lichamelijke- en geestelijke klachten, 
en kan ook heel goed naast een ‘reguliere’ behandeling.  
 
 
Nieuwsgierig naar wat ik misschien voor u kan betekenen of 
wilt u meer informatie over deze natuurlijke manier van 
genezen, dan kunt u mij bereiken via: 
 
Mobiel: 06-40105848  
Email:  lauragerfen@hotmail.com 
Adres:  Kamperzandweg 16d, Ens  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overzicht 
AED kasten: 

 
- Sporthal 

Seidelstraat 2a 
 

- Voetbalkantine 
Seidelstraat 4a 
 

- Van Marle 
Hoefijzer 1 
 

- Booijink V.o.f. 
Sloefweg 8 

 
Dit zijn vaste buiten- 
kasten en 24 uur per  
dag te bereiken. 

mailto:lauragerfen@hotmail.com
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Van Der Sluis Agri in Ens. 

Een korte kennismaking.  

Langs deze weg krijgen wij de mogelijkheid om ons als nieuw gevestigd bedrijf voor te stellen in de 

Baanbreker. Door het overnemen van Landbouwservice Ens aan de Waterkant zijn wij sinds juni 

2018 actief geworden in de Noordoostpolder. Voor ons als Van der Sluis Agri is dit, na de vestiging 

aan de Kamperzeedijk in Genemuiden onze tweede locatie. Daarnaast waren we dit jaar ook actief 

in Kuinre, deze activiteiten zullen we echter nog dit jaar integreren in Ens. 

In 2018 zijn we tussen kerst en oud nieuw verhuisd vanaf de Waterkant naar ons nieuwe pand aan 

het Oogstveld. Het gebouw was toen nog volop in de afbouw, en was het behoorlijk improviseren. 

Al met al was het een mooie en drukke periode met de officiële opening eind juli onder tropische 

omstandigheden van tegen de 40 graden. Kon het nog warmer ? We zullen het zien. 

Het bevalt ons prima in Ens, geografisch is de ligging aan de N50 goed en biedt de agrarische 

sector in de omgeving ons voldoende perspectief om het bedrijf verder op te bouwen. Ook is de 

bereikbaarheid van ons pand aan het Oogstveld door de Enserrondweg prima.  

Als Agri afdeling zijn we met een 35 tal personen de kleinste tak maar oudste tak binnen de Van 

Der Sluis technische bedrijven, in totaliteit werken er dagelijks zo’n 450 personen binnen ons 

bedrijf. Waarvan het merendeel in de installatietak.  

Momenteel werken we met 6 personen aan het Oogstveld. Het pand is zo ingericht dat het voor 

een 10 tal personen ruimte biedt. 

Waar we ons mee bezig houden, is het onderhoud, verkoop en reparatie van landbouwmachines 

en tractoren. Daarnaast bouwen we nog een aantal machines in eigen beheer en kunnen we 

constructiewerk uitvoeren.  

Met een goed uitgeruste service bus kunnen we op locatie 24 uur per dag service verlenen.  

Ook hebben ook de beschikking over een shop welke ook op zaterdagochtend geopend is. In deze 

shop hebben we een ruim assortiment van ijzerwaren, smeermiddelen, gereedschap et cetera. 

Ook kunnen we u verder helpen met uw tuin en park machines. 

Wij willen graag melden dat de gastvrije warme ontvangst en de goede contacten ons snel heeft 

geholpen om ons thuis te voelen in Ens, waarvoor dank. 

U bent van harte welkom aan het 

Oogstveld 18. 

 

Met hartelijke groet, 

Team Van Der Sluis Agri 
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Wim van Boven; secretaris Volkstuinvereniging Ens. 

Beste Ensenaren 
 
De Volkstuinvereniging Ens heeft nog een aantal perceeltjes grond over voor nieuwe liefhebbers 
van tuinieren. De tuintjes hebben een grootte van 0.5 tot 2 are. Kosten slechts € 15,-- per are. 
Denkt U aan tuinieren, zelf groenten en fruit verbouwen op “eigen” grond, meldt U zich dan bij de 
Volkstuinvereniging te Ens, bij Wim van Boven; tel: 251940, mail: volkstuinverenigingens.com of 
neem een kijkje op de website www.volkstuinverenigingens.jimdo.com.  
 
Elk najaar zijn er enkele leden die hun tuincomplex graag willen inkrimpen/verkleinen of opzeggen 
vanwege leeftijd, waardoor in het voorjaar weer enkele tuinen beschikbaar komen. 
De volkstuinvereniging streeft naar een minimale leegstand.  
 
Heeft U plannen om op een eigen tuin diverse groeten te kweken, schroom niet en meldt U aan. 
 
Het bestuur van de Volkstuinvereniging Ens. 
 

 

Hallo allemaal, 

We zijn alweer bij elkaar gekomen voor het dorpscabaret tijdens Ensyfair.  

Jaarlijks zetten dorpsgenoten een stuk op het toneel, voor het hele dorp. Om zo afgelopen jaar met 

elkaar door te nemen, op een cabareteske manier. 

Ook voor komend jaar zijn wij op zoek naar: 

• Toneelspelers 

• Koorleden 

• Schrijvers 

• Decorbouwers 

• Muzikanten 

Lijkt dit je leuk, of zou je op een andere manier je steentje willen bijdragen aan het cabaret? 

Dan horen we graag van je! En kijken we of er een plekje voor je is! 

Voor interesse, vragen en/of ideeën, stuur dan een mail naar dickkarin@solcon.nl  

Graag voor 1 januari. 

En hopelijk kunnen we weer een knallend cabaret voor iedereen neerzetten! 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://amsterdammusical.nl/wp-content/uploads/2015/06/cabaret_logo.jpg&imgrefurl=https://amsterdammusical.nl/producties/cabaret/&docid=7_SYG3qG2ybXTM&tbnid=WCpXZ1NgnmbDSM:&vet=10ahUKEwiko-Kyo_blAhXF0qQKHbh5BzMQMwinAShJMEk..i&w=1748&h=807&bih=768&biw=1624&q=cabaret%20afbeelding&ved=0ahUKEwiko-Kyo_blAhXF0qQKHbh5BzMQMwinAShJMEk&iact=mrc&uact=8
mailto:dickkarin@solcon.nl
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Het jaar 2019 is al weer bijna voorbij. Voor ons als Zonnebloem afdeling Ens 

had dit jaar een speciaal tintje. In september hebben we samen met onze 

gasten, vrijwilligers en oud-vrijwilligers ons 40 – jarig jubileum gevierd. Een 

mooie middag was dat. Verder hebben we in dit jaar weer een aantal uitstapjes 

georganiseerd voor onze gasten, en heel wat bezoekjes afgelegd. Ook hebben 

we weer loten verkocht, helaas wat minder dan voorgaande jaren, maar toch. 

Van de loten die we verkopen blijft een deel voor onze eigen afdeling 

beschikbaar, en daar kunnen we dan weer activiteiten mee organiseren voor 

onze  gasten. 

De trekking van de loterij heeft inmiddels plaatsgevonden, de winnende 

lotnummers vindt u elders in deze baanbreker. We gunnen het u dat u iets gewonnen heeft, en zo 

niet, dan is er volgend jaar weer kans. Ook volgend jaar zullen we weer met de loten langs de 

deuren gaan. 

Tot onze gasten behoren de mensen die door een lichamelijke beperking, ziekte of leeftijd veel aan 

huis gebonden zijn en zo de sociale contacten missen. Omdat wij niet iedereen kennen, vragen wij 

uw hulp. Weet u iemand in uw naaste omgeving waarvan u denkt dat hij / zij tot onze doelgroep 

behoort, of denkt u zelf tot deze doelgroep te behoren, neem dan gerust contact op met één van 

onze vrijwilligers. Wie weet kan de Zonnebloem ook voor u iets betekenen. 

Dan zijn we nu ook op zoek naar enkele vrijwilligers. Mensen die eens een bezoekje willen 

brengen aan de gasten die het huis niet uit kunnen, mensen die een bestuursfunctie ambiëren , en 

mensen die willen helpen met de organisatie van activiteiten. Zo ziet u maar, binnen onze afdeling 

zijn allerlei mogelijkheden om u in te zetten, en zonder vrijwilligers geen Zonnebloem. 

Dan willen we aan het eind van dit jaar al onze vrijwilligers, lotenverkopers en chauffeurs 

bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. We wensen een ieder die dit leest een mooie 

decembermaand toe en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

Namens de Zonnebloem afd. Ens, 

Gea Schutte, tel: 253017 en Tinie Broersen, tel: 251358 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
  
Hier volgt een politiebericht. 
  
Om nog beter met de inwoners in contact 
te komen wil ik u graag wijzen op de 
mogelijkheid om mij te appen of te mailen. 
  
Appen via 06-21861576 

  
Mailen via jan.huizingh@politie.nl 
  
Wanneer u met spoed de politie wilt spreken dan dient u gebruik te maken van het 
alarmnummer 112. 
Wilt u binnen 48 uur contact met de politie bel dan het nummer 0900-8844. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jan Huizingh 
wijkagent 

mailto:jan.huizingh@politie.nl
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Bazar & Brocantemarkt 2019 

 

 

Het is alweer even geleden, toch even een terugblik op de bazar van afgelopen september. Het 

was een nieuwe locatie aan de Drietorensweg met dank aan de familie Doornenbal. Het ontbrak 

ons niet aan spullen. Het was wel even spannend of er voldoende bezoekers onze nieuwe locatie 

zouden bezoeken. Hierover mogen we niet klagen, hoewel er nog wel bezoekers bij hadden 

gekund. De spullen die over zijn gebleven, zijn opgehaald door een dankbare persoon. De spullen 

hebben een nieuwe bestemming gekregen in een hulpbehoevend land. Het bedrag wat uiteindelijk 

is opgehaald is € 8000. Met dit bedrag zal het bijgebouw worden verbeterd zoals we hadden 

vermeld op de loten.  

De eerste 5 prijzen van de grote verloting zijn gegaan naar:  

1e prijs: Tablet, fam Willemsen 

2e prijs: Smoothiemaker, fam vd Berg  

3e prijs: Diner voor 2, fam van Koulil  

4e prijs: Levensmiddelenpakket, fam van Munster 

5e prijs: Waterkoker, fam Klaarbergen.  

Vele andere prijzen zijn inmiddels bezorgd bij de winnaars. Van harte gefeliciteerd en iedereen 

bedankt voor het kopen van de loten. Helaas kan niet iedereen een winnaar zijn, maar volgend 

jaar kunt u het natuurlijk opnieuw proberen. We hopen dan weer mooie prijzen te kunnen 

aanbieden.  

Iedereen die ons heeft geholpen op welke wijze dan ook, willen we van harte bedanken.  

We gaan volgend jaar zaterdag 3 oktober 2020 opnieuw een mooie bazar voor u opbouwen.  

Ids Klomp (0651802613) blijft beschikbaar om spullen op te slaan die u kwijt wil. 

Namens de commissie, 

Loes Wink 

 

 

Gescheiden afval inzameling op begraafplaatsen 

Op de begraafplaatsen in onze gemeente kunnen bezoekers 

in het vervolg hun afval scheiden. Op elke begraafplaats 

komen 3 containers in een ombouw. Een container mag 

meegenomen worden naar het graf (wel graag terugzetten). 

Dan hoeft men niet met het afval te lopen. Zo kunnen we ook 

op de begraafplaatsen ons afval scheiden     . 

 

 

 

Opknapbeurt  

Ook zijn de paden geasfalteerd op de begraafplaats. 

Dorpsbelang Ens en nog enkele dorpen hebben daar 

voor gekozen. De overige dorpen hebben gekozen voor 

herstraten. Zo ziet het er weer tip top uit. 
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Programma voorjaar 2020 
  
 
Dinsdag 14 januari                                          Nieuwjaarsvisite                                Elkaar de 
Beste Wensen toewensen, daar beginnen we deze avond mee in het nieuwe jaar. Deze avond is 
er ook een kleine handwerktentoonstelling van het gemaakte werk van de handwerkgroep.  
 
Dinsdag 28 januari                                                 Koffieochtend                                  
“Als niets meer helpt, kun je alleen nog liefde geven”. 
Voor deze morgen is Stichting Terminale Thuishulp uit Emmeloord uitgenodigd om ons te vertellen 
over hun werk wat wordt gedaan door het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers.  
 
Dinsdag 11 februari                               Jaarvergadering/spelavond                                     
Na de jaarvergadering met daarin het jaarverslag door de secretaris, het financieel jaarverslag 
door de penningmeester, de kascontrole, het huldigen van de jubilarissen en de 
bestuursverkiezing gaan we er een gezellige avond van maken doormiddel van spelletjes.  
 
Dinsdag 3 maart                                                 Gezamenlijke avond 
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief.  
Gastvrouw: Wij Actief Locatie: Het gebouwtje  
Aanvang: 20.00 uur 
De heer Dr. Oomen, cardioloog, verbonden aan het Antonius Ziekenhuis in Sneek, is uitgenodigd 
om ons het een en ander te vertellen over hartklachten bij vrouwen. 

 
Dinsdag 24 maart                                           Lezing: Lopen op hout 
Voor heel veel mensen is de klomp uiteraard een bekend begrip. Vanavond zal de heer Frans 
Meek uit Vries, verbonden met het Internationaal klompenmuseum in Eelde, ons het een en ander 
over klompen maken laten zien, maar ook over klompen van over de hele wereld vertellen.  
 
Dinsdag 21 april                 “Wie het weet mag het zeggen” 
We gaan een beetje kwissen met de heer Walter Lodewijk. 
Met een presentatie van: “wie waren vroeger de tv-persoonlijkheden en welke bekende liedjes 
zong toen iedereen mee?” 
Deze laatste avond voor de zomerstop sluiten we af met een hapje en een drankje. 
 

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. 

 

 

 
Kom gezellig klaverjassen  
in ’t Gebouwtje op: 

 

vrijdag 10 januari 
vrijdag 7 februari 
vrijdag 6 maart 
vrijdag 3 april 
vrijdag 1 mei 

 
’t Gebouwtje is open vanaf 19.00 uur. 
Het klaverjassen start om 19.30 uur. 
Inleggeld is € 3,00. 

http://vrouwenvannu.nl/ens
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Jaarprogramma 2020                           

 
Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. wij gaan voor gezellig samenzijn. 
  
Aanvang van onze avonden zijn om 20.00 uur in ’t Gebouwtje tenzij anders vermeld. 

 
Jaarprogramma 2020.                                                       
De avonden worden gehouden in ’t Gebouwtje. Aanvang 20.00 uur 
 
14 januari: Opening en jaarvergadering. De jaaropening wordt verzorgd door de wijk van Greet 
Balk. Gastvrouw is ook deze wijk. Na de jaarvergadering komt Brigitte Stoker uitleg geven over 
verschillende soorten lingerie. 
 
11 februari: De heer Piet Boersma van Groei en Bloei Noordoostpolder zal verslag doen van de 
reizen naar Engeland, die de leden de afgelopen jaren hebben gemaakt. Hij laat ons prachtige 
tuinen en planten zien en kan daar heel boeiend over vertellen. Gastvrouw is de wijk van Marita 
Buijsrogge. 
 
3 maart: Gezamenlijke avond, te organiseren door Wij Actief. Cardioloog Dr. Oomen heeft 
toegezegd deze avond met als thema “het vrouwenhart” te verzorgen. Steeds vaker horen we dat 
de hartklachten bij vrouwen anders tot uiting komen dan bij de mannen. Het is goed hier meer over 
te horen. Gastvrouw is de wijk van Marleen v.d. Wiel. 
 
24 maart: Excursie naar de hortensiakwekerij van de fam. Van Straaten aan de Enserweg. 
 
14 april: Ééndagbestuur, gevormd door de wijk van Betty Zuidberg. Deze wijk is tevens gastvrouw. 
 
Dinsdag 19 mei: Fietsdag. Bij slecht weer op 26 mei. 
 
Fietsavonden vanaf het Bloemenplein 
2 juni:   Wij Actief               Lucie Schilder 0527 253191 
7 juli:    Vrouwen van Nu              Aly Cornelis 0527 251879 
4 augustus:  Passage   Wil Ritsema 0527 253333 
 
29 augustus: Wandeldag. De organisatie is in handen van Betty Zuidberg. 
 

8 september: 70-jarig bestaan. Feestelijke avond met een barbecue en een gezellig samenzijn. 
 

13 oktober: De Hr. Molenaar van de Koninklijke Nederlandse Redding  Maatschappij, station Urk, 
vertelt over de werkzaamheden en belevenissen van hun organisatie. Onze mannen zijn deze 
avond ook van harte welkom. Gastvrouw is de wijk van Corrie Koomen. 
 
17 november: Gezamenlijke avond in het Wapen van Ens. Het Pop & Musical Choir FlevoRhythm 
uit Emmeloord treedt voor ons op. Zij presenteren hun eigentijds dynamisch repertoire.  
 
17 en 21 december: kerstworkshop bij Sanfleur aan de Mammouthweg 
 
22 december: kerstavond 
 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine Takken telefoonnr. 0621666500                                                 
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen namens het bestuur van WijActief.. 
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TAFELTENNIS: RECREANTEN 

 
Op woensdagmorgen van half 10 tot half 12 

is er tafeltennis in de sporthal. 

Voor een ieder die dit leuk vindt van harte 

welkom, ook als je het nog moet leren. 

Kom binnen en speel mee. 

En het is ook nog eens gezellig. 

 

Voor eventuele vragen en extra informatie: 

Tel nr: 253049 

email: mt50-dijkstra@hotmail.com 

 

TOT ZIENS 

de RECREANTEN TAFELTENNIS 

 

 
 
 

 
 

Bijdrage van de Rabobank voor onze vereniging. Wij willen alle leden van de Rabobank die op ons 
gestemd hebben hiervoor hartelijk bedanken voor de steun. Werkelijk een mooi bedrag. 

 

mailto:mt50-dijkstra@hotmail.com
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Beste Ensenaren, 

 

Het is al even geleden dat u iets van de biljartvereniging Ens heeft gehoord, maar hier zijn we dan.  

Jos Beekman, die normaal de stukjes schreef, heeft na jaren van trouwe dienst de 

voorzittershamer neergelegd en overgedragen aan mijn persoon.  

Jos, bedankt voor de jarenlange inzet, je hebt iets moois neergezet, samen met je bestuursleden. 

 

Nu heb ik de eer om u met enige regelmaat te voorzien van informatie over het reilen en zeilen van 

onze mooie club, onze mooie sport.  

Sport, gebruik ik nu het woord sport… 

In de wandelgangen merk en hoor ik met enige regelmaat dat biljarten geen sport wordt gevonden 

en als ze het wel een sport vinden, dan vindt met het wel behoorlijk stoffig. 

 

Afgelopen vrijdag schoof ik even kort aan bij een groep mensen, -ze hadden iets te vieren- en het 

kwam even op onze mooie sport, biljarten. Er vlogen wat teksten heen en weer over tafel en er 

was zelfs iemand in de ruimte die het haar man -ook aanwezig- verbood om te gaan biljarten. 

Vreemd dacht ik, maar het inspireerde mij om voor het beeldscherm te gaan zitten en dit met u 

allen te delen. 

 

Biljarten is van oudsher een kroegsport, met een bepaald imago dus… 

Het was simpelweg een kroegsport, omdat men daar de ruimte had en als je er dan toch was, doe 

dan ook maar een biertje. De biljarttafels verdwenen langzaam uit de kroegen en maakten plaats 

voor de ‘pooltafels’ wat voor de jeugd veel interessanter was. Het traditionele biljart verdween naar 

de achtergrond. Een grote groep Nederlanders speelt nog steeds heel graag deze mooie sport, 

veelal in de daarvoor ingerichte zalen, zoals het Roefje hier in Ens. Wist u dat van de 73 officiële 

sportbonden in Nederland dat de biljartbond de 26e vereniging was (Bron: NOC NSF, cijfers 2018) 

met ruim 31000 leden?   

 

Men vormt graag een mening en denkt dat het alleen door oudere mensen wordt gespeeld,  

niet helemaal waar!  

Ja, er spelen ouderen bij ons op de club, maar ik voel mij met 57 jaar nog zeker niet oud en ik 

speel samen met veel leeftijdsgenoten. Onbekend maakt onbemind en als men het eenmaal een 

keer gespeeld heeft, herziet men zijn mening en wordt het als een mooie sport ervaren. Moeilijk, 

maar mooi om te doen. Ik nodig met enige regelmaat mensen uit om samen met mij een uurtje te 

spelen en ik wil u eigenlijk allemaal vragen,  

kom een keer aan, kom een keer kijken en ervaar deze mooie sport. 

Dit geldt niet alleen voor de heren, maar zeker ook voor de dames, want daar zie je wel een 

toename van leden. 

Als u dit leest heeft u inmiddels een folder in uw brievenbus ontvangen met dezelfde uitnodiging. 

Laat u niet weerhouden, al was het alleen al voor een gezellig samenzijn in onze mooie biljartzaal 

met een lekker kopje koffie. 

 

Met enthousiaste groet 

Jacob Buijsman   

 
 
 
 
             G.J. Gillotstraat 29 

 

             8307 BN Ens 
             Secretariaat: 
             Schoolstraat 6 
             8307 AR    Ens 
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Het Kampereiland is een eiland in de monding van de IJssel bij Kampen, begrensd door het 

Ganzendiep, het Zwarte Meer, het Ramsdiep, het Ketelmeer en de IJssel. Het Kampereiland is 

een agrarisch gebied, bestaand uit melkveehouderijen. Op het eiland wonen ongeveer 500 

mensen. Er is een buurtschap met een kerk en een basisschool, verder is er een recreatieve  

haven en een camping.  

 

  
 

Het Kampereiland wordt ontsloten door de Ganzensluis, de Eilandbrug en de Ramspolbrug. Het 

grondgebied van Kampereiland is ongeveer 4000 ha. 

Naast het Kampereiland is er nog de Mandjeswaard, de Pieper en de buitendijkse polder de 

Broeken en de Maten. Dorpen die bij de gemeente Kampen behoren zijn: Grafhorst,                      

‘s Heerenbroek, IJsselmuiden en Zalk. Enkele Buurtschappen van de gemeente Kampen zijn: 

Bisschopswetering, Hogeweg, Kampereiland, Kamperveen, Zuideinde en De Zande. In 2007 heeft 

de gemeente Kampen het eigendom overgedaan aan Kampereiland Vastgoed NV. De gemeente 

is de enige aandeelhouder.  

 

Voor de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 was er nog eb en vloed en met zware stormen was er 

veel wateroverlast op Kampereiland, daarom zijn veel boerderijen op terpen gebouwd.        

Nieuwgebouwde en verplaatste boerderijen staan niet meer op terpen.    
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Alle boerderijen op Kampereiland hebben een Erfnummer, niet gekoppeld aan het huisnummer.    
 

 
 
Een historische boerderij is ingericht als Museumboerderij Erf 29 aan de Heultjesweg 31. Er wordt 

een film vertoond over het ontstaan van het eiland, de veehouderijen en de leefwijze op het eiland. 

Oude machines, gereedschappen, werken en gebruiken en een wisselende collectie 

klederdrachten. De Museumboerderij is ook een gemeentelijke trouwlocatie. 

 

 
 
 
Ben Maas       
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Tulpenmanie 2019 
 

  

 

 

 

 

 

Dat het maken van een tulpen mozaïek een leuke activiteit is hebben we afgelopen april 

mogen ervaren. We zijn beoordeeld door een jury met een 4e prijs met 255 punten. Het 

komend jaar willen we zeker weer meedoen met als doel weer wat hoger op de ranglijst te 

komen staan. Hou de Baanbreker in de gaten en ook op facebook van Dorpsbelang Ens 

zal een oproep gedaan worden wanneer het tulpenfestival zal zijn. Hiervoor zijn we 

afhankelijk van de weersomstandigheden. Het zal in ieder geval ergens tussen 17 april en 

3 mei 2020 worden gehouden.  

Het thema van het komende jaar is pasgeleden bekend gemaakt: Water en tulpen, een 

zee van tulpen. Het thema linkt naar het leven onder waterniveau, leven op de 

zeebodem, de waterwegen in de polder, de gemalen die het water op peil moeten houden. 

Dit in combinatie met de vele tulpen die nu op de zeebodem groeien moet voldoende 

inspiratie geven om weer een mooi mozaïek te ontwerpen. Wil je op de hoogte gehouden 

worden wanneer het mozaïek zal worden gemaakt mag je altijd een 

mail sturen of het doorgeven aan ons of aan Dorpsbelang Ens. 

 

Jannie Buijnink, Anje Doorn en Loes Wink 

(wink.loes@gmail.com 
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