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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 4 april 2020 

Verschijningsdatum 16 april 2020 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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IN 2020 VERSCHIJNT DE BAANBREKER WEER 5X. HIERBIJ DE DATA: 

 

Sluitingsdatum kopij   verschijningsdatum 
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 18. De Hummel / Afscheid ds. Gerwin Timmer 
2. Activiteitenkalender 19. Open dag basisscholen 
3. Van de voorzitter 20. Zomerkledingbeurs / bingo Roefje 
4. Uitnodiging alg. ledenvergadering DB 21. Autocross / kinderdisco / klaverjassen 
5. Jaarverslag 2019 DB 22.  EV- MargAteljee 
8. Notulen alg. ledenvergadering DB 2019 23. Yoga Studio – Samen met ELZA  
10. NL Doet 24. Ensyfair 
11. Oudste inwoner Ens 100 jaar 25. Mercatus / dorpstuin 
12. Dorpsmaaltijd 27. Tulpenfestival / tafeltennis 
13. Plantenasiel 28. TCEns 60 jaar 
14. SVA-poppendokter / avond4daagse 29. Vrouwen van Nu 
15. Bingo ’t Gebouwtje 30. Kamperlijntje 
16. Ens&co ontwikkelingen 32. Opfrisavond VVN / Pax Kinderhulp   
17. Steunpunt / toneelgroep Ens 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 

  1 maart afscheidsdienst ds. Gerwin Timmer 
  5 maart opfrisavond VVN 
  6 maart klaverjassen in ‘t Gebouwtje 
13 maart toneeluitvoering in het Wapen van Ens 
14 maart NLDoet – Mekkerhofje 
18 maart Open Dag basisscholen 
18 maart jaarvergadering dorpsbelang 
20 maart dorpsmaaltijd in jeugdgebouw P.G. “De Zaaier” 
21 maart bingo in ‘t Gebouwtje 
25 maart SVA: poppendokter 
30 maart bingo in het Roefje 
  3 april kinderkledingbeurs 
  3 april klaverjassen in ‘t Gebouwtje 
  4 april opening plantenasiel 
  4 april kinderdisco 
17 april SVA: bingo voor bovenbouw 
18 april 12-dorpenloop 
27 april autocross 
  1 mei  klaverjassen in ‘t Gebouwtje 
12 t/m 15 mei avondvierdaagse 

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

Zo zitten de eerste maanden van 2020 er al weer op, en hebben we inmiddels de drukbezochte 

nieuwjaarsreceptie bij Ens&co en de dorpsborrel achter de rug. Allebei mooie gelegenheden om 

elkaar al het goeds voor 2020 te wensen.  

En dan hadden we natuurlijk nog een klein feestje in het dorp vanwege de 100e verjaardag van 

mevrouw van 't Erve! We hopen dat ze enorm genoten heeft van haar verjaardagsfeest.  

Als ik dit stukje schrijf moet het carnaval nog beginnen, maar als deze Baanbreker bij u op de mat 

ligt is het carnaval inmiddels alweer voorbij. We vertrouwen er op dat de Kleiduikers er weer een 

groot feest van gemaakt hebben.  

Ondertussen kijken we uit naar de jaarvergadering op 18 maart. Naast de gebruikelijke 

agendapunten gaan dit jaar alle bestuursleden iets vertellen over waar zij het afgelopen jaar mee 

bezig zijn geweest. Zoals bijvoorbeeld de urnenmuur, de kinderboerderij, de hondenhaltes, de 

ontwikkeling van het wonen met zorg en de komende huisvesting van arbeidsmigranten aan de 

Enserweg. Wij hopen dat dit een goed beeld zal geven over wat wij als Dorpsbelang allemaal 

doen, en wat het dorp het komende jaar bezig houdt. Ook is het een mooie gelegenheid voor u als 

Ensenaar om uw vragen of opmerkingen kwijt te kunnen. Of misschien zit er een onderwerp 

tussen waarbij u denkt: "daar wil ik ook wel mijn steentje aan bijdragen".  

Helaas nemen we bij de jaarvergadering ook afscheid van Evelien van Hees. We gaan haar kennis 

en inzet zeker missen en wensen haar veel succes bij haar nieuwe bestuursfunctie elders. 

Na de pauze komt Frans Pol vertellen over zijn Dutch Trainchannel en komt Johan Koomen 

vertellen over zijn ervaringen en belevenissen tijdens de Noordkaap Challenge. 

De stukken voor de vergadering vindt u uiteraard verderop in de Baanbreker. U bent allen van 

harte welkom! 

 

Naila Tigchelaar 

dorpsvoorzitter Ens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: 

Klaas Jan Loosman heeft op de dorpsborrel 

“de Duim” ontvangen 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANG ENS 
 
 

*** Uitnodiging *** 

 

 

 

 

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van 

Vereniging Dorpsbelang Ens. 

 

Datum:  Woensdag 18 maart 2020 

Locatie:  Wapen van Ens 

 

Ontvangst vanaf 19.45 

     

20.00 Opening en vaststelling agenda 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

2. Notulen jaarvergadering 27 maart 2019 (verslag in Baanbreker) 

3. Jaarverslag over 2019 (verslag in Baanbreker) en presentatie door leden Dorpsbelang. 

Vooruitblik 2020. 

4. Rekening en verantwoording van de penningmeester.  

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 

5. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar: Eveline van Hees  

6. Rondvraag 

7. Sluiting jaarvergadering. 

  

20.35 Presentatie thema Ensyfair 2020 

 

20.45  Pauze 

  

20.55 Ervaringen Noordkaap Challenge (Johan Koomen) 

 

21.15 Dutch Train Channel (Frans Pol)  

 

21.30 Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting 

 

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 

Antoinet Haagsma- van Tilburg  

Waterkant 45 

8307 AB Ens 

dorpsbelangens@hotmail.com 
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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Ens 2019                                                                                     

 
Woensdag 27 maart 2019 werd in het ‘Wapen van Ens’ de 
jaarvergadering van Dorpsbelang Ens georganiseerd. Na de 
mededelingen, notulen, het jaarverslag 2018 en de vooruitblik op 2019 
volgde de financiële verantwoording en de begroting voor komend 
jaar. Er kwam één bestuurswissel aan bod. Ina Mijnheer trad toe als 
algemeen lid. Hierna werd het thema van ‘Ensyfair 2019’ 
gepresenteerd. Na de pauze presenteerde een beleidsmedewerkster 
landelijke ordening de energiebesparende mogelijkheden in de 
Noordoostpolder en de visie van de gemeente hierop. Deze 
presentatie werd gevolgd door ‘Lokaal initiatief Energiek Nagele’. 
Hierbij werd uitleg gegeven over het project rondom 
duurzaamheidsinitiatieven waarbij Nagele als expertdorp fungeert.   
 
De bestuurssamenstelling zag er in 2019 als volgt uit: 

Voorzitter:   Naila Tigchelaar    
Vicevoorzitter:  Manfred van ‘t Erve  
Penningmeester: Judith van Wieren    
Secretaris:  Antoinet Haagsma- van Tilburg   
Ledenadministratie: Herman Goes 
Algemene leden:        Harnita Jansen, Edwin Kolk, Arno Rops,  

Eveline van Hees, Ina Mijnheer 
 

In het kalenderjaar 2019 is er tien keer een bestuursvergadering belegd, waarvan één samen met 
het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). In het IGW zijn de volgende partijen vertegenwoordigd; 
de Gemeente Noordoostpolder, de politie, Woningbouwvereniging Mercatus en Stichting Carrefour. 
Daarnaast heeft Dorpsbelang Ens deelgenomen aan het 10-dorpenoverleg om over onderwerpen 
mee te praten die de gezamenlijke dorpen in de Noordoostpolder betreffen. In 2019 was Ens 
gastdorp voor het 10-dorpenoverleg waarbij de vergaderingen in het Wapen van Ens zijn gehouden.  
 

Dorpsaangelegenheden & activiteiten 

 

    01     JANUARI 
De jaarwisseling 2018/2019 was de start van het nieuwe jaar. Op 
initiatief van Dorpsbelang en het IGW werd er op Oudejaarsdag 
2018 een tent opgezet voor de jeugd van Ens met rijplaten om de 
grasmat te beschermen. Op het Ensyfair terrein kon carbid worden 
geschoten en was er ruimte voor een hapje en een drankje. De 
jaarwisseling 2018/2019 is, voor zover wij weten, zonder incidenten 
verlopen.  
 
 

In samenwerking met: ‘Het Wapen van Ens’, de Commerciële Vereniging 
Ens (CVE), Carnavalsvereniging de Kleiduikers, S.V. Ens 
(Omnivereniging) en de Stichting Ensyfair werd de jaarlijkse dorpsborrel 
georganiseerd. ‘De Duim’ voor vrijwilliger van het jaar ging naar alle 
vrijwilligers van ‘de Baanbreker’ voor de jarenlange inzet voor het 
opstellen, in elkaar zetten en rondbrengen van ons dorpsblad. Vervolgens 
was het woord aan de Stichting Ensyfair, die het thema voor de Ensyfair 
presenteerden; ‘Typisch Ensyfair’. Na diverse presentaties van 
verschillende verenigingen konden de aanwezigen ten slotte genieten van 
‘Thomasvaer en Pieternel’. De borrel werd traditioneel afgesloten met een 
stamppotbuffet.  
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02 FEBRUARI 
In februari bezocht de nieuwe burgemeester van de Noordoostpolder ons dorp om kennis te komen 
maken. Dorpsbewoners konden een kopje koffie drinken en kort in gesprek gaan met de nieuwe 
burgemeester. De burgemeester kreeg een pakket met diverse specialiteiten van bedrijven in Ens 
overhandigd als welkomstcadeautje vanuit Dorpsbelang.  
 
Een inloopavond over de nieuwbouw (fase 2) werd georganiseerd. In de 
rest van het jaar heeft Dorpsbelang vaker met een afvaardiging uit het 
dorp gesproken over de indeling van de nieuwbouwwijk en 
wensen/behoeftes vanuit het dorp. De opkomst op deze avonden was 
groot en met elkaar werd er gebrainstormd over de mogelijkheden en 
wensen.  

03 MAART 
Dit jaar was de komst van een ‘nieuwe Baanbreker’. Na jarenlange publicatie van ‘de Baanbreker’ 
in eigen dorp, werd deze maand voor de eerste keer de oplevering gedaan door een drukkerij. De 
vrijwilliger die het afdrukken van ‘de Baanbreker’ voorheen organiseerde is verhuisd, vandaar dat er 
gezocht is naar een andere oplossing. Er zijn nog vele vrijwilligers in het dorp actief die het opstellen 
van de advertenties, inhoud en het rondbrengen organiseren. Dorpsbelang Ens heeft in maart de 
jaarvergadering gehouden en hebben we ook de jaarvergaderingen van onze buurtdorpen 
Kraggenburg en Nagele bezocht.  
 
In maart organiseerde Dorpsbelang een avond voor alle nieuwe inwoners van Ens. Alle bewoners 
die de afgelopen 2 jaar zijn ingeschreven bij de gemeente zijn hiervoor aangeschreven. Er was een 
grote opkomst en diverse verenigingen hebben een korte introductie gegeven en er werd met elkaar 
informatief gesproken over het dorp. 

04 APRIL 
27 april vierden we Koningsdag met een aubade op het plein bij 
‘het Gebouwtje’. Onder begeleiding van ‘Con Brio’ werd het 
Wilhelmus en Flevolands volkslied gezongen. Daarna brachten 
we een toost uit op de Koning met Oranjebitter en oranjekoek. 
Helaas was het regenachtig dus werd de bijeenkomst hierna 
afgesloten. De kinderen konden zich vermaken met spelletjes. 
 
 

In 2019 was de ingang van Ens weer schitterend versierd met 
een tulpenmozaïek. Het jaarlijkse tulpenmozaïek is onderdeel 
van het tulpenfestival. Met dank aan vele vrijwilligers is er hard 
gewerkt om een mooi resultaat op te leveren. We zijn geëindigd 
op een gedeelde derde plaats!   

05/06 MEI/JUNI 
4 mei werd er tijdens de Dodenherdenking een stille fakkeloptocht georganiseerd. De tocht door het 
dorp startte op ‘het Bloemenplein’ en leidde ons langs de kerken van Ens waarnaar de tocht eindigde 
in ‘het Hofje’. Hier werden de twee minuten stilte gehouden waarna Naila Tigchelaar de bijeenkomst 
inleidde en Eveline van Hees een mooi verhaal voordroeg. Ter afsluiting van de herdenking speelde 
de blaaskapel enkele liederen. 
 
In de voorjaarsperiode heeft de gemeente in samenspraak met Dorpsbelang de Kabelbaan bij de 
speeltuin tegenover het Roefje vervangen. Het speelhuisje bij het Mekkerhofje is verwijderd 
aangezien deze niet meer aan de veiligheidseisen voldeed.  
 
De Ensyfair 2019 stond in het teken van ‘Typisch Ens’. Op de donderdagavond, tijdens de Doe-
avond verzorgde Dorpsbelang ‘de Quiz’ voor de buurtcompetitie. Vele vragen over het dorp Ens en 
het thema werden voorgelegd aan de deelnemers.  
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07/08/09 JULI/AUGUSTUS/SEPTEMBER  
Buurtbewoners hebben hard gewerkt aan de 
oplevering van ‘het kleinste parkje van Flevoland. Op 
de hoek van de Baanhoek – Arnoldus van 
Bockholtstraat is de dorpstuin gerealiseerd. Een 
schitterend initiatief van bewoners en dorpsgenoten 
die hun tijd en energie hier in hebben gestoken. Er 
was een leuke opening waarbij Dorpsbelang het 
‘bankje van dokter Wester’ heeft geregeld n.a.v. een 
donatie.  
 

10 OKTOBER 

De gemeente Noordoostpolder heeft in 2019 de paden van de begraafplaats 
opgeknapt. In overleg met Dorpsbelang is gekozen voor een geasfalteerde 
variant om gladheid te voorkomen. Eind oktober werd het resultaat opgeleverd. 
Ook is er een werkgroep opgericht om met elkaar te onderzoeken of een 
urnenmuur in Ens een toevoeging is. In 2019 zijn de eerste bijeenkomsten 
georganiseerd om met elkaar te brainstormen en op onderzoek uit te gaan naar 
de mogelijkheden.  

De activiteiten die in het Steunpunt worden georganiseerd worden vanaf nu 
onder de noemer ‘Ens & Co’ georganiseerd. 

11 NOVEMBER 
De Sinterklaascommissie heeft zich ingezet om een mooie intocht te organiseren. De Pieten hadden 
in Kampen taxi Piet geregeld met een limousine. Helaas waren ze Sinterklaas en Hoofdpiet 
vergeten, zij kwamen later met de bus aan. Uiteraard was er voor elk kind een mooi cadeautje. Na 
het programma voor de kinderen werd de middag afgesloten bij Ens & Co. De Pieten hebben hier 
gedanst en gezongen. Ook had de Sinterklaas nog interessante informatie over de bezoekers van 
Ens & Co in zijn grote boek staan.  

12 DECEMBER  
De kerstmarktcommissie organiseerde de kerstmarkt op het kerkplein. Naast 
vele mooie kraampjes, ‘livemuziek’ en eten & drinken, was er ook de 
mogelijkheid om een kijkje te nemen in de voormalige kerk op dit plein. Vele 
kraampjes vulden het plein en vanuit Dorpsbelang stond er een 
poffertjeskraam.  

Tot slot  
In 2019 verscheen Dorpskrant ‘De Baanbreker’ vijf keer huis-aan-huis bij alle bewoners van Ens. 
Naast de Baanbreker is er veel informatie te vinden op de website (www.ens-nop.nl) en de 
Facebookpagina van Dorpsbelang Ens. Als u iets wilt melden, een nieuwtje heeft, of een activiteit 
wilt organiseren, geef het gerust door aan Dorpsbelang (dorpsbelangens@gmail.com).  
Dorpsbelang kijkt terug op een prettige samenwerking met vele verenigingen en vrijwilligers in het 
dorp Ens. Daarnaast ervaren wij goede contacten met de gemeente Noordoostpolder, de provincie 
Flevoland en Rijkswaterstaat. Zonder de hulp van deze partijen was het niet mogelijk de 
bovengenoemde punten te realiseren en te organiseren. Bedankt allemaal voor afgelopen jaar en 
tot ziens in ons mooie dorp Ens! 

 
Namens Dorpsbelang Ens, 

Antoinet Haagsma- van Tilburg 
Secretariaat Dorpsbelang 

 

 

 

 

 

http://www.ens-nop.nl/
mailto:dorpsbelangens@gmail.com
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANG ENS 
 
 

*** Notulen 27-03-2019*** 

 
Aanwezig: 10 bestuursleden, 69 leden en genodigden.  
 
Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom: dorpsbewoners, ereleden, 
afvaardiging van de IGW en bestuursleden Dorpsbelang omliggende 
dorpen. De bestuursleden worden voorgesteld. 
 
De agenda wordt vastgesteld (geen wijzigingen): 

1. Mededelingen en ingekomen stukken;  

Folders van vliegroutes worden uitgedeeld. 
 

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

Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld  
 

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

Voorzitster Naila licht een aantal punten uit het jaarverslag uit. Onder andere de start van de 
dorpsmaaltijd en het succes van de eerste avond. Ook de Burendag waarbij er plekken in 
het dorp zijn schoongemaakt/opgeknapt wordt benoemd.   
 
Vooruitblik 2019 

- Fase 1 van de nieuwbouw is afgerond. De Gemeente heeft Dorpsbelang en 
dorpsbewoners gevraagd om mee te denken over Fase 2. Hier zijn diverse avonden over 
geweest. Zodra de gemeente hier een vastomlijnd plan voor heeft wordt dit gepresenteerd 
aan het dorp en zal dit bekend worden gemaakt op de facebook/website van Dorpsbelang 
en in de Baanbreker.  

- Steunpunt; als wij het steunpunt willen behouden, dan moeten we als dorp in actie komen. 
Onlangs is er een bijeenkomst geweest; mensen willen graag meedenken over de 
toekomst. De naam gaan we in ieder geval veranderen om het imago te veranderen. 
Ideeënbus voor een nieuwe naam staat bij de Spar en het Steunpunt.  

- Leegstand winkelpanden Bloemenplein; er zijn plannen (nog niet volledig vastomlijnd) om 
appartementen te gaan bouwen op de plek van de leegstaande panden. Er wordt gekeken 
naar mogelijkheden en wensen. Bestaande gebouwen gaan gesloopt worden. Zodra er 
meer duidelijkheid is wordt dit gedeeld met het dorp.  

  
4. Rekening en verantwoording van de penningmeester  

Judith van Wieren vertelt over de financiële situatie van Dorpsbelang.  
- Bijzonderheden inkomsten 2018; de Baanbreker is een grote opbrengstpost, maar aan de 

andere kant ook een grote kostenpost. Tot nu toe is het altijd kostendekkend geweest, 
complimenten aan Jannie de Lange. De Baanbreker is afgelopen jaren gedrukt door 
Mémé in Ens, maar stopt er nu mee. Vanaf januari neemt Multicopy de druk over. Dit 
verloopt goed en geeft geen grote wijziging in de kosten.   

- Bijzonderheden uitgaven 2018: Tulpenmozaïek had dit jaar geen kosten, Ens heeft niet 
meegedaan. Komend jaar staat het wel weer op de planning.  

Samenvattend: afgelopen jaar is er een positief resultaat behaald. Er staat een mooi saldo 
op de rekening. Voor de begroting van 2019 zijn er weinig wijzigingen t.o.v. 2018. Ook voor 
de opbrengsten worden weinig wijzigingen verwacht. Het lijkt erop dat we een positief 
resultaat overhouden.  
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Opmerkingen vanuit de kas controle commissie;  
- Teruggevorderd lidmaatschap; dit is niet duidelijk terug te vinden in de cijfers. Dit moet 

voortaan duidelijker aangegeven worden. Daarnaast het precieze bedrag van betalende 
leden en ereleden tonen aan de kascommissie vergadering is de aanbeveling voor 
volgend jaar. Judith licht toe; mensen geven niet tijdig hun uitschrijving door. Hier komt 
het kopje; teruggevorderd lidmaatschap vandaan.  

- Ad Kragtwijk en Klaas Jan Loosman hebben de kascontrole gedaan. Zij geven aan dat 
het financieel overzicht er keurig uitziet. Steekproeven zijn gedaan en er zijn geen 
vreemde dingen gevonden. 

- Klaas Jan treedt af, hier moet een vervanger komen →  Fokko Aldert Omta 
- Kascommissie wordt bedankt. Volgend jaar zullen Ad Kragtwijk en Fokko Aldert Omta de 

kascontrole doen. 
 

5. Bestuursverkiezing 

- Geen aftredende leden  
- Statutair aantredend: Ina Mijnheer (heeft al een jaar meegedraaid met vergaderingen). 

Ina treedt tot het bestuur voor en stelt zich voor.  
 

6. Ensyfair 2019. Presentatie door Bert Meijer  

Typisch Ensyfair; thema; je kan er alle kanten mee op! Hele Ensyfair programma wordt 
uitgelegd voor komend jaar.  

 
7. Rondvraag. 

Geen vragen 
 

8. Sluiting jaarvergadering. 
 
20.45 Pauze 
 
20.55 Presentatie over energieneutraal. 

Gemeente Noordoostpolder; Marieke de Rijk (beleidsmedewerkster ruimtelijke ordening). 
Windenergie (windmolens) hebben we in onze gemeente. Het is nu de tijd om beleid te maken voor 
zonne-energie. Vragen die nu van belang zijn om te onderzoeken zijn; wat betekent dit voor je 
landschap? Het elektriciteitsnet, is dit er geschikt voor? Bouw je dit wel/niet in de buurt van 
woonkernen?  
Kaders die de NOP wil stellen (is nog niet vastgesteld, maar zijn voornemens van college); 

- Prioriteit ligt bij ‘zon op dak’ 
- Zuinig omgaan met goede landbouwgrond 
- Passend bij de polder (heldere ontwerpprincipes) 
- Tijdelijke invulling van ongebruikte gronden 
- Duurzaam ruimtegebruik, bundel en combineer 
- Gebruik maken van technische aansluitmogelijkheden  

 
Rutger Bergboer, voorzitter van lokaal initiatief Energiek Nagele.  

Landelijke oproep gedaan; ideeën om Nagele als expertdorp te gebruiken voor 
duurzaamheidsinitiatieven. Je moet iets vinden voor opslag van elektriciteit; op de platte daken 
buiscollectoren (warm water). Het overschot van warmte wordt in de hofjes in opslagtank in de grond 
bewaard. In de winter kan dit weer gebruikt worden.  
 
Afsluiting jaarvergadering om 22.10 

De voorzitster bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 
Notulist Antoinet Haagsma- van Tilburg  
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Zaterdag 14 Maart 

 

Mekkerhofje 
 

Op zaterdag 14 maart gaan we weer met een paar vrijwilligers aan de klus. Deze keer gaan we er 

voor zorgen dat het buitenverblijf van de dieren vergroot kan worden. We krijgen namelijk rond 

april/mei een stuk extra grond erbij. 

Hiervoor moeten we wat werkzaamheden verrichten, zoals snoeien, grond aanbrengen en vlakken. 

Tevens is het huidige kippenhok toe aan een nieuw dak en een likje verf, en moeten de mozaïeken 

weer op de plantenbakken gemaakt worden. 

 

Kortom genoeg te doen!!!!!             

Komt u helpen? Extra klushanden zijn 

nooit verkeerd, en gezelligheid is dan 

gauw gemaakt. Of komt u gewoon 

eventjes een praatje maken? 

 

Wij zorgen voor materialen en uiteraard 

een kopje koffie en versnaperingen. 

 

We beginnen om 08:30 met een kopje 

koffie, komt u ook? Aanmelden mag, 

maar hoeft niet persé. 

 

Dorpsbelang Ens 
Contactpersoon: Edwin Kolk 
      0624855518 
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Op 26 februari jl was het groot feest aan de Van Bockholtstraat, mevrouw van ’t Erve was jarig en 

vierde haar 100e  verjaardag. Naast een bezoek van onze waarnemend burgermeester Westmaas 

namens de Gemeente Noordoostpolder kwamen ook alle kinderen van basisschool De Horizon 

langs om een serenade te zingen voor de jarige.  

Toos van ’t Erve-Klumper  is in 1920 geboren in het 

plaatsje Broekland bij Apeldoorn. Het leven in die 

jaren is niet meer te vergelijken met de huidige tijd. 

Als meisje van 13 moest zij na het overlijden van 

haar moeder het huishouden van het boeren gezin 

geheel zelfstandig verzorgen. Naast het verzorgen 

van het eigen gezin van 6 personen kwam er 

gedurende de oorlog ook nog de zorg voor 

gastkinderen uit Amsterdam en enkele onderduikers 

bij. In 1949 trouwde zij met Anton van ’t Erve uit 

Vaassen.  De heer van ’t Erve was sinds de Tweede 

Wereld oorlog als pionier werkzaam in de 

Wieringermeer en later in de Noordoostpolder om de 

polder te ontginnen. Het pas getrouwde stel kwam 

van het oude land over de net in gebruik genomen 

Ramspolbrug naar de Polder en namen hun intrek in 

een arbeidswoning aan de Mammouthweg. Na nog 

een verhuizing naar de Hannie Schaftweg werd in 

1956 een boerderij betrokken aan de Palenweg te 

Nagele. De grote wens van het echtpaar om een 

eigen boeren bedrijf te starten was hiermee bereikt. 

Hoewel de boerderij officieel bij Nagele hoorde was 

het gezin geheel georiënteerd op Ens. Omdat er in 

Nagele nog geen Katholieke kerk en –school 

gebouwd waren lag de focus dus helemaal op Ens.  

Ook toen de kinderen de lagere school hadden verlaten bleef de fam. Van ’t Erve bij Ens 

betrokken, de kinderen waren lid van muziek- en sport verenigingen. Mevrouw van ’t Erve was lid 

van het Katholieke Kerkkoor en het Katholiek Vrouwengilde. In 1980 verhuisde het gezin naar Ens. 

Ook hier stond het stel midden in de dorpsgemeenschap. De heer van ’t Erve was vaak te vinden 

op de volkstuin of  hij was in Het Gebouwtje bezig met onderhoudswerkzaamheden, mevrouw van 

’t Erve bleef tot hoge leeftijd druk met het kerkkoor en met oppassen op kleinkinderen en kinderen 

van de buren. Bij verhuizingen van haar kinderen was ze steevast aanwezig om te helpen met 

behangen.  

Ook nu op hoge leeftijd houdt ze er niet van om achter de geraniums (orchideeën bij haar) te 

zitten. Ze woont nog zelfstandig,  is 2x per week te vinden bij Ens&Co, gaat graag op pad met de 

duofiets van Zorggroep Ens, bezoekt elk jaar nog het Pieperfestival en ziet nu al weer uit naar de 

deelname aan de 4-daagse. Genoten heeft ze ook van het mogen openen van de Spar supermarkt 

na de verbouwing.  

Op 8 maart viert ze haar verjaardag groots in Het Gebouwtje, waarbij ze vooral trots is dat haar 

kinderen en kleinkinderen uit Amerika speciaal voor haar naar Ens komen. Op naar de 101. 
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Samen  Eten, Drinken en Ontmoeten 
 

DORPSMAALTIJD  ENS 

Na het succes van de 6e dorpsmaaltijd is de 7e dorpsmaaltijd op 

vrijdagmiddag  

20 maart in jeugdgebouw P.G. “de Zaaier” 

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 hebben we 

Italiaanse gerechten gemaakt door en voor dorpsgenoten.  

 

De kosten zijn € 5,- pp. Exclusief drankjes 

Aanmelden : voor 14 maart 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 20 maart 2020 

Naam: ……………………………………………………………. 

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

 

 

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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Een plantenasiel in bloemendorp Ens 

Een plantenasiel?! Dat klinkt best gek. 

Eerst even voorstellen: Mijn naam is Claire van der Zwan en ongeveer een jaar geleden ben ik een 

regionale stekjes- en plantenruilgroep voor Flevoland plants4NOP op facebook begonnen. 

Helemaal hip en trendy. Men kan onderling kamerplanten weggeven, adopteren of ruilen. Dit is 

duurzaam en beter voor het milieu.  

Nu zijn er al diverse plantenasiels in Nederland. Een plantenasiel werkt eigenlijk net als een 

dierenasiel. Het biedt een onderdak voor alle kamerplanten. Als ze te groot, verwaarloosd of 

achtergelaten zijn. Enige voorwaarde is dat ze geen ziekte mogen hebben. De planten kunnen 

worden opgeknapt door vrijwilligers. Als de plant weer gezond is, kan deze ter adoptie 

aangeboden worden. Dit mag voor een donatie, een ruil voor een andere plant of plant 

gerelateerde producten (potgrond of potten). 

En wat moet een bloemendorp zonder plantenasiel? Dit plantenasiel wordt een speciale: Naast de 

verzorging van de planten kan men er elkaar ontmoeten, een kopje koffie of thee drinken en 

ervaringen uitwisselen. Niet alleen over planten, maar ook steun bieden aan elkaar. De gunfactor 

en elkaar ondersteunen in de “plant community" viel mij enorm op! 

Samen met dorpsbelang Ens, Carrefour en Ens&co hebben we gekeken naar een geschikte 

locatie. Het Roefje bleek een geschikte locatie die ook aankleding nodig had. En zo versterken we 

elkaar weer!  

Dus vanaf 8 april is Ens een plantenasiel rijker. We zijn dan iedere woensdagochtend van 10.00 tot 

12.00 open. Komt u ook een kijkje nemen? Misschien vindt u er een mooie plant, of misschien 

heeft u juist een plant die u naar het asiel wilt brengen, of heeft u gewoon zin in een gezellig kopje 

koffie of thee tussen de plantjes. U bent van harte welkom!  

 

Een gezellige opening van het plantenasiel vindt plaats op 4 april, de Dag van Kom in de Kas. 

Houd ons in de gaten voor verdere informatie! 
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Hallo kinderen van Ens 
 

Wij van de commissie Stichting Vakantie Activiteiten (SVA) willen vanaf dit jaar weer diverse 

activiteiten organiseren voor de basisschool kinderen uit Ens. Nadat het een aantal jaren wat stiller 

is geweest rond de activiteiten staat er nu weer een nieuwe commissie paraat. Deze bestaat uit: 

Joukje Tichelaar, Annelies Bakker, Marjon Louwerse, Inge Lievaart, Sabina Raayen en Carla van ’t 

Erve.  

De eerste ideeën zijn al over tafel gevlogen, en wij vinden dat de poppendokter zeker niet mag 

ontbreken. Wij denken dat de meeste Ensenaren zich deze dokter nog kunnen herinneren. Dus zet 

deze activiteit alvast in de agenda: 

WOENSDAG 25 MAART 

POPPENDOKTER  

PLAATS: Sportkantine “Seidelhorst” Ens 

TIJD: 14.00-16.00 

WIE: iedereen die een “zieke” pop of knuffel heeft. 

De poppendokter wordt onze aftrap. Voor de bovenbouw hebben wij een BINGO op het 

programma op vrijdag 17 april. Verdere informatie volgt nog.  

Nieuwsgierig naar onze volgende activiteiten? Hou facebook in de gaten en de dorpsbelangsite 

Hierop vertellen wij jullie graag meer.  

Heb je zelf nog goede ideeën? Laat het ons weten. 

Tot snel! 

Commissie SVA Ens 

Email: sva.ens@outlook.com 

 

 

Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van de 

avondvierdaagse! Deze vindt plaats van  

dinsdag 12 mei tot en met vrijdag 15 mei. 
Wij hopen dat het weer een mooie, gezellige, bijzondere week 

wordt voor alle wandelaars, en alle mensen die ons helpen. En 

natuurlijk alle toeschouwers. 
 

Wij zijn wel op zoek naar mensen die ons willen helpen met het verkeer te regelen, zitting willen 

nemen in de commissie en/of andere 'klussen' die die week gedaan moeten worden. Je mag dan 

thuis een online cursus volgen van de Politieacademie. Je krijgt dan ter zijner tijd een mail met de 

toegangscodes.. 

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

Wij hopen op veel hulp!! 

 

Wandelgroet avond4daagse ens 

mailto:sva.ens@outlook.com
mailto:avond4daagseens@gmail.nl
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 Te huur: 

Garagebox aan de P. Aemiliusstraat    tel. 06-53119903 
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ENS&co ontwikkelingen 
 

Vorig jaar maart hebben we met een grote groep dorpsbewoners in “Het 

Wapen van Ens” gediscussieerd over het behoud van de activiteiten welke 

nu in “Het Steunpunt” plaatsvinden. Deze avond is een werkgroep 

geformeerd die zich hiervoor wilde inzetten. 

Deze werkgroep begint langzaam maar zeker vorm te krijgen en zal binnen afzienbare tijd 

overgaan in de “Stichting ENS&co” Onder de Stichting gaan alle activiteiten vallen welke nu in “Het 

Steunpunt” plaatsvinden. Ook zullen er diverse nieuwe activiteiten ontwikkeld worden.  

Omdat de Zorgroep Oude en Nieuwe Land heeft aangegeven dat op termijn het huidige gebouw 

gesloten gaat worden zijn wij op zoek gegaan naar een andere ruimte waar zowel de 

dagactiviteiten van ZONL als de overige activiteiten van ENS&co kunnen plaatsvinden. 

Zoals het nu lijkt is de kans groot dat alles naar “Het Roefje” gaat verhuizen. Op dit te realiseren 

moeten er nog gesprekken met het bestuur van “Het Roefje” plaatsvinden. 

Zoals jullie zien is er veel gebeurd in een jaar tijd.  

Het belangrijkste vinden wij dat de dagactiviteiten van ZONL voor de mensen met een indicatie in 

Ens blijven. Ook vinden wij het belangrijk dat de activiteiten van “ENS&co” nu structuur krijgen 

door een overkoepelend bestuur in de vorm van een Stichting. 

Het bestuur zal gaan bestaan uit: voorzitter: Gerda de Jong, Penningmeester: Jan Hoek, 

Secretaris: Jurrie Schutte, Recreatie: Olga Tuinman- vd Berg, PR/Fondswerving: Ad Kragtwijk en 

Coördinatie/Beheer: Hananja van Otterloo. Ondergetekende zal voorlopig technisch voorzitter zijn. 

 

Heeft u zin om ook vrijwilliger te worden bij deze nieuwe Stichting of heb je een idee voor een 

nieuwe activiteit, meld je dan bij een van de bestuursleden. 

 

Namens “ENS&co”, Kees van Koulil 
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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 : 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al weken zijn we druk aan het oefenen om alles voor elkaar te 

krijgen. Nu is het bijna zover, de toneelavond in Ens. Dit jaar 

wordt er een klucht ten tonele gebracht: ALWEER VALS 

ALARM.    Het is een komisch stuk, waarin de nodige vragen 

op komen, zoals: 

is opa nu bevallen of toch gevallen?                                            

wat betekenen de letters OZO?    

waar komt die dame dan vandaan?   

Het zijn maar wat vragen, maar als u het antwoord wilt weten, 

kom dan op vrijdag 13 maart naar het Wapen van Ens. 

Aanvang 19.30 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur. In de 

pauze worden loten verkocht. De verloting vindt na afloop van 

het toneelstuk plaats. Er zijn leuke prijzen te winnen. 

Wij doen ons best om u allen een mooie gezellige avond te 

bezorgen, en hopen dan ook op uw komst. Na afloop kunt u 

nog even gezellig napraten onder het genot van een drankje 

en muziek. 

 

 

 
 

Kledingverkoop 

Fa. Bekkema 
 

donderdag 

9 april 
van 10.00 – 11.30 uur 

in het 

Steunpunt 
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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 
   Dinsdagmiddag 12.45 uur - 15.15 uur     
    
  
van de leidsters: 

 
We zijn 2020 begonnen met een extra dagdeel open. Dit is de dinsdagmiddag geworden voor 

peuters die 3 jaar zijn. 

In januari zijn altijd de nationale voorleesdagen en het prentenboek van het jaar was  

‘Moppereend’ van Jouyce Dunbar en Petr Haracek. 

Dit boek bracht ons op het thema ‘wordt Moppereend weer blij?’ 

Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en er is niemand die met 

haar wil spelen. Tenminste... dat vindt zij. Want ze wil niet gaten 

graven met hond. Niet met varken in de modderpoel rollen. Niet 

kraaien met Haan. Niet soezen met Schildpad. Niet springen met 

Konijn. Niet een lekker hapje eten met Geit. Dus... NIEMAND wil met 

haar spelen. En dan wordt ze ook nog achtervolgd door een grijs 

wolkje dat boven haar hoofd steeds groter en donkerder wordt. Wat 

voor een wolk was dit? Was het een SOMBERwolk? Was het een 

TREURwolk? Of zou het... was het... een MOPPEREEND wolk? Zou 

hij altijd de zon verduisteren? Kon hij BARSTEN? En met het barsten 

van de wolk komt alles goed in dit verhaal. Want de regen vult de vijver 

en de regenboog komt erbij. Zo worden alle dieren weer vrolijk en 

spelen ze met elkaar in de vijver. 

In de klas hebben we gespeeld met de dieren, de regen, de modder en het verhaal nagespeeld op 

de verteltafel. Het was weer genieten. Traditiegetrouw zijn we zijn ook weer bij de voorstelling in de 

bibliotheek in Emmeloord geweest. Samen met papa, mama, oma of opa genieten van het 

prachtige verhaal. 

Nu op naar het voorjaar waarin we gaan genieten van alles wat weer gaat groeien en bloeien. 

 

Een vriendelijke groet van alle peuters en juffen! 

 

 

Afscheid Ds. Gerwin Timmer 

Vijf en half jaar geleden mochten we Gerwin Timmer in onze gemeente begroeten. De 

Protestantse Gemeente De Zaaier in Ens was de eerste gemeente voor hem als dominee. En 

gemeentelid of niet, velen van u zullen hem wel eens door ons dorp hebben zien fietsen, op weg 

naar een gepland of spontaan bezoekje bij jong en oud. Of u hebt hem ontmoet in de 

Ensyfairdiensten die hij samen met de drie basisscholen organiseerde. Zo zijn er vele mooie 

momenten geweest. Laagdrempelig en warm in contact typeren Gerwin. 

Helaas moeten we afscheid nemen van onze dominee. De Gereformeerde Johanneskerk in Sint 

Jansklooster heeft een beroep op hem uitgebracht en dat heeft hij aanvaard. Wij zullen hem 

missen binnen onze gemeente en wensen hem ook langs deze weg alle goeds toe en Gods 

onmisbare zegen in zijn werk.  

Op zondag 1 maart a.s. om 09.30 uur is de afscheidsdienst waarin ds. Timmer zelf voorgaat. 

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid afscheid te nemen van hem en zijn vrouw Ania. 

Bertus Ritsema, voorzitter PG de Zaaier 
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Woensdag 18 maart - Open Dag 
Op zoek naar een school voor jullie zoon of dochter? Woensdag 18 maart zijn de deuren van onze 

scholen geopend en kunt u een kijkje nemen op onze scholen.  

Vanaf 9.00 tot 11.30 uur bent u welkom.  

Kom en kijk mee! 

U kunt deze ochtend in de groepen kijken en sfeer proeven in de school. Er is een mogelijkheid 

voor een rondleiding of u kunt bij directeur/leerkrachten of ouders terecht om uw vragen te stellen 

en hen te vragen naar hun ervaringen.  

De koffie en thee staan voor u klaar! 

Speel je mee?  

Ben je tussen de 3 en 4 jaar dan mag je samen met je ouders ook even komen meespelen in de 

kleutergroep. Zo kunnen jullie samen een kijkje nemen in de kleuterklassen en echt even ervaren 

hoe het is om kleuter te zijn bij ons op school. 

Zien we jullie dan? 

Voor meer informatie;  

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 
 

 

 

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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 BINGO IN HET ROEFJE  

 Maandag 30 maart  

 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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37e Autocross in Ens 
 

Op Koningsdag, maandag 27 april 2020, gaat het cross-seizoen van start met de JOEK autocross 

in Ens. De organisatie is in handen van de jongerenvereniging J19nu en JOEK. Dit jaar wordt de 

autocross voor de 37ste keer georganiseerd.  

De JOEK autocross is inmiddels een begrip binnen en buiten de Noordoostpolder. Dit kan ook haast 

niet anders gezien het jaarlijkse bezoekersaantal van 1000 personen. Ens is traditioneel het 1e dorp 

waar het cross-seizoen wordt afgetrapt. Na de mooie voorgaande crossen, zijn vele vrijwilligers al 

wekenlang in touw om er dit jaar ook weer een fantastisch evenement van te maken.  

 

Klasses 

Er wordt gecrost in drie verschillende klassen:  

• Reguliere klasse 

• 1800cc-klasse  

• Juniorenklasse 

 

Cross-terrein 

Opnieuw stelt Zuidberg het terrein beschikbaar en wordt er gecrost aan het Oogstveld 2 te 

Ens. De inschrijving is geopend en aanmelden kan via onze website www.joekautocross.nl  

 

J19nu JOEK autocross Ens 2020 

Maandag 27 april vanaf 11.30 uur tot het eind van de middag 

Locatie: Oogstveld 2 te Ens 

Entree: € 5,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kinderdisco in het Roefje 

Voor alle basisschoolkinderen 

in Ens!! 

Op zaterdag 4 april 

 van 19.00 tot 21.00 uur 

Entree en ranja gratis. 

Meer info: Anja Veijer tel. 251318 

 

 

 

 

Kom gezellig klaverjassen in 
’t Gebouwtje op: 

 
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. 
 

Nieuwe klaverjassers zijn van harte 
welkom!! 

 
 

http://www.joekautocross.nl/
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Ens kom uit je Tent! 

Ieder jaar trekken miljoenen Nederlanders eropuit om met caravan of tent hun favoriete 

campingplekje in buitenland of eigen land op te zoeken. Dit jaar doen we het anders!!  

Tijdens Ensyfair 2020 halen we de camping naar Ens. Een hele week lang in je campingoutfit, met 

een krant en een wc-rol onder je arm rondlopen op het feestterrein.. wie wil dat nou niet? Ons 

animatieteam staat klaar om een ieder te vermaken maar je kunt ook zelf in actie komen tijdens de 

Bonte Avond (voorheen playbackavond), Amerikaanse BBQ, de Vrij-mi-bo, Dikke Bandenrace voor 

de kleintjes en natuurlijk genieten we met z’n allen van het Nederlands elftal op een groot LED 

scherm (gegarandeerd goed beeld!) op de zondag en donderdag in de Ensyfairweek.  

Wellicht kun je uit het bovenstaande al halen wat het thema voor Ensyfair is, maar om het toch nog 

even te zeggen.. het thema voor Ensyfair 2020 is: 

Ens kom uit je tent! (de camping-editie)  

 

Buurtcompetitie 

 

Voel jij je op een camping ook een echte winnaar? Of vind je het gewoon leuk om samen met je 

buurtgenoten of vrienden mee te strijden tegen de rest van het dorp? Dan zijn we op zoek naar 

jou!! Elk jaar barst de strijd weer los om de felbegeerde eer en om je een jaar lang winnaar van de 

buurtcompetitie te mogen noemen. Er zijn weer superspannende en leuke onderdelen zoals de 

Puzzeltocht 2.0, een Bonte Avond en het Waterspektakel. Lijkt het je leuk om met je vriendengroep 

of buurt mee te doen? Dan moet je nu even goed op letten:  

Opgeven kan op 8 maart 2020 om 12.00 uur via info@ensyfair.nl. Het moment van opgeven is 

cruciaal voor het verloop van de Ensyfairweek. Dus denk eraan om zondag 8 maart achter je 

computer te kruipen om jouw team op te geven!  

  

EHBO-sterren gezocht!  

Iedereen snapt wel dat in het heetst van de rode-draad-spellen-strijd een ongelukje in een klein 

hoekje zit. Maar natuurlijk staan daar dan mensen klaar, als rots in de branding, na het oplopen 

van een blessure of andere lichamelijke ongemakken!  

We hebben het natuurlijk over de sterren van de Ensyfairweek: de EHBO-ers. Ben jij in het bezit 

van een EHBO diploma en heb je zin om een paar uurtjes in de Ensyfairweek in actie te komen? 

Laat het dan weten! Bel of stuur een berichtje naar 06-30656366 of mail naar info@ensyfair.nl.  

 
 

mailto:info@ensyfair.nl
mailto:info@ensyfair.nl
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Schrijft u zich ook alvast in? 
 
Wij krijgen vanuit de wijken steeds vaker vragen over het toewijzingsbeleid van Mercatus en dan 
met name voor ouderen. 
 
Woningen met het label alle leeftijden 
Veel ouderen zouden graag in de toekomst willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning en dan 
het liefst in de woonplaats waar zij al jaren wonen. In de praktijk ervaren zij dat dit niet zo makkelijk 
gaat. Een deel van de woningen is namelijk aangemerkt voor “alle leeftijden”. Dat betekent dat 
iedereen op deze woningen mag reageren en de ouderen dus niet automatisch bovenaan staan. 
 
De reden dat deze woningen zijn aangemerkt voor “alle leeftijden” is dat de woning vaak op een 
moment beschikbaar komt dat de ouderen nog niet toe zijn aan verhuizing. Op het moment dat de 
oudere juist wel wil of moet verhuizen, blijkt de gewenste woning niet beschikbaar. Er zit dus een 
verschil tussen tijd en beschikbaarheid. Om verschillende redenen vindt Mercatus leegstand 
onwenselijk en kiest er dus voor de woning beschikbaar te stellen aan een andere kandidaat. 
Natuurlijk vindt Mercatus dat ouderen een gelijkvloerse woning in eigen woonplaats moeten 
kunnen vinden. 
 
Op tijd inschrijven als woningzoekende 
Het belangrijkste is dat ouderen zich op tijd inschrijven als woningzoekende. Zo kunnen zij genoeg 
inschrijftijd opbouwen. En wanneer zij echt een gelijkvloerse woning nodig hebben ook snel voor in 
aanmerking komen en niet nog jaren hoeven te wachten. Wij merken dat het inschrijven een 
drempel is. Sommigen vinden het te confronterend of staan er niet bij stil, anderen weten niet dat 
ze zich in moeten schrijven. 
 
Hoe werkt dat inschrijven? 
Bewoners schrijven zich in via de website van Mercatus. De kosten voor het inschrijven bedragen 
eenmalig € 25,- en daarna jaarlijks € 15,- voor de verlenging van de inschrijving. 
Als je je inschrijft als woningzoekende betekent niet dat je wekelijks moet reageren. Het is als het 
ware een verzekering voor de toekomst. Als je namelijk ingeschreven staat, dan bouw je zonder er 
iets voor te hoeven doen alvast inschrijfduur op. Dit zorgt ervoor dat tegen de tijd dat het nodig is, 
je al een zeer hoge positie hebt. Wel moet je op dat moment zelf reageren op de gewenste 
woning. 
LET OP! Als u op dit moment een woning huurt van Mercatus betekent dat niet dat u 
automatisch staat ingeschreven als woningzoekende. U zult zich opnieuw moeten 
inschrijven als woningzoekende. 
 
Als u hulp nodig heeft bij het inschrijven als woningzoekende, dan kan ene medewerker 
woonservice u helpen. Heeft u nog vragen over de inschrijfprocedure, dan kunt u contact opnemen 
met Eugenie de Boer, 06 111 689 55 of e.deboer@mercatus.nl. 

 
 
 

De dorpstuin 
 

Ja,  je leest het goed. De Oplaadplek heet al een tijdje de “Dorpstuin”.  

Dit daar niet iedereen door had dat het stukje tuin op de hoek van de Arnoldus van Bockholtstraat 

en de Baanhoek toegankelijk is voor iedereen.  

 

Steeds weer valt het mij op dat planten en mensen overeenkomsten hebben in hun gedrag. Er zijn 

planten bij waarvan de nu dode dorre takken stevig blijven staan en die, die omvallen door 

bijvoorbeeld de wind. Weer anderen begeven het bij een hoeveelheid water of kou.  

Zelf haak ik af bij regen. Je moedwillig laten natregenen is nou niet iets waar ik naar uitkijk.  

Er zijn ook planten die zich laten overwoekeren door anderen zelfs in de winter. In de dorpstuin is 

dat het “vervelende” bordeauxkleurige plantje met gele bloempjes. Aan komen waaien vanuit de 

mailto:e.deboer@mercatus.nl
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buurt. Sommige planten trekken zich er niets van aan zoals de herfstaster, maar de roos met zijn 

vlijmscherpe dorens heeft hem wel een plekje gegund aan de voet van zijn stam. “Je weet wel bij  

wie je gaat zitten” mopperde ik op hem. Terwijl ik tot bloedens toe de roos probeerde te helpen 

zich te ontdoen van zijn parasiet. Inmiddels heb ik de tuin een tijd met rust gelaten. Geen keurige 

dorpstuin in de winter maar één die beschermd wordt voor als de kou toeslaat.  

 

De winterrust doet niet alleen de planten goed. Ik laad me ook weer op voor het tuinseizoen. 

Zodra de zon echter schijnt begint het te drammen in mijn hoofd. “Je kan best al wel de rozen 

snoeien” “Haal het onkruid maar vast weg” ( niet doen want dan gaan al die mooie stekjes die zich 

nu aan het voorbereiden zijn om hun kopje boven de grond te steken ook verloren.) Ik probeer me 

uit alle macht in te houden. Zo niet de mensen die van netjes houden. Zij melden zich subtiel door 

te laten vallen dat ik hulp nodig heb om het verschil tussen onkruid en plant te kunnen herkennen. 

Zodra ik zeg dat ik dit wel degelijk herken maar wel wat hulp kan gebruiken in de tuin, gaan ze er 

net zo subtiel weer van door. Deed dat bordeauxkleurige plantje dat nu maar eens uit eigen vrije 

wil. Maar misschien heeft die niet door dat hij niet welkom is. Kan natuurlijk, overpeins ik. Mensen 

en planten lijken op elkaar. Wil de één graag bij de ander wil die ander dat niet. Zet je er twee dicht 

bij elkaar gaan ze samen op, negeren elkaar of gaan door elkaar heen groeien. Wat een gedenk 

toch allemaal. Kijk daar doen planten volgens mij niet aan, die gaan gewoon hun gang. 

 

Ik geniet trouwens van de grassen of eigenlijk van wat er daarvan is overgebleven. Vooral die in 

het midden aan de rand van het trottoir staat. Hij heeft mooie aren die meewaaien met de wind. Als 

ik toch zo kon meewaaien met de wind als deze grassoort dan kreeg ik vast ook van die gouden 

bolletjes in mijn haren. Ze schitteren in de zon, die bolletjes van het gras. Ze vielen mij ineens op 

toen ik terugkwam van een wandeling. En die aar bedacht ik mij toen ik hem in het voorbijgaan 

even aanraakte, die doet wat hij op dat moment moet doen (zonder vervelende drammerige 

gedachten) houdt zijn zaadjes vast, waait lekker mee en heeft dus geen last van tegenwind. Zodra 

de zaadjes rijp zijn gebruikt hij de wind om zijn potentiële kinderen, lees ideeën, uit te strooien daar 

waar ze welkom zijn. Moederplant blijft stevig met zijn wortels in de grond staan. Ook als ik straks 

kom met de snoeischaar om al dat mooie van nu met een ferme knip eraf te halen. Ja het moet wel 

netjes zijn in de tuin toch? Of niet?  

 

Zonder snoei geen groei. In een wetenschappelijk tijdschrift las ik dat je hersenen steeds gesnoeid 

worden dat gaat van zelf anders krijgen we overwoekering in de hersenen. Bij diegene waar die 

snoei niet gebeurd groeit de boel van binnen of buiten zo vol dat er of chaos ontstaat of dat men 

dwangmatig probeert alles in toom te houden. Dus het mag dat snoeien straks in de tuin. De 

snoeischaar ligt al klaar. 

 

Angèl de Kleine 
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STEP Tulpenfestival 2020 

In de laatste 2 weken van april zal het tulpenfestival in de 

Noordoostpolder plaatsvinden. De afsluiting is op zondag 3 

mei met de steppentocht. De route van de tulpenvelden is 

gemaakt. Er is hiervoor overleg met de tulpenkwekers. Zij 

geven aan waar de tulpen gepoot zijn vlak voor de winter. 

De route zal ongeveer 90 kilometer zijn. Het gaat langs de 

dorpen Luttelgeest, Marknesse, Emmeloord, Espel, Creil en 

Rutten. We hebben tijdens het dorpenoverleg de wens 

uitgesproken dat we ook graag een route willen zien die langs de mozaïeken gaat. Hieraan is 

gehoor gegeven, we hopen dat hier ook gebruik van gemaakt gaat worden. De datum van het 

mozaïek hangt van de omstandigheden van de tulpen af. Hierover hoop ik de volgende 

Baanbreker meer te kunnen schrijven. Mocht de datum van uitgifte niet overeenkomen, hou dan de 

facebookpagina van Dorpsbelang in de gaten. We kunnen altijd mensen gebruiken op de dag met 

het maken van het mozaïek. De afgelopen jaren is het gelukt om de vrijdag voor het plaatsen de 

tulpen in de bakken te plaatsen. Hiervoor is geen ervaring nodig, iedereen kan meehelpen. Het is 

altijd een gezellige dag, met ruimte voor een praatje en een kop koffie of thee. Het thema van 2020 

is een ruime omschrijving: “Water en Tulpen”  

ofwel een zee van tulpen. Dit linkt naar: 

- Leven onder waterniveau 

- Leven op de zeebodem 

- Waterwegen in de polder 

- Watergemalen  

- De vele tulpen die nu al op de zeebodem groeien. 

Kortom dit vraagt weer om veel creatief denkvermogen bij onze 

ontwerpers. Sinds dit jaar is ons team versterkt met Natasja Lemstra.  

Wil je op de hoogte gehouden worden laat het ons weten. Dit kan via ons maar natuurlijk ook via 

Dorpsbelang.  

Jannie Buijnink, Anje Doorn, Natasja Lemstra en Loes Wink (wink.loes@gmail.com) 0643289760 

 

 

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 

 

mailto:wink.loes@gmail.com
mailto:mt50-dijkstra@hotmail.com


28 
 

 

 

 

 

 

 

 

TC Ens bestaat 60 jaar! 
Maak op een leuke en voordelige manier kennis met tennis!  
 
Dit jaar is een extra feestelijk jaar. Tennisclub Ens bestaat dit jaar 60 jaar. Speciaal voor het 

jubileumjaar heeft de tennisvereniging een leuke actie voor nieuwe tennisleden.  

Openingstoernooi  

Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur. Op zondag 29 maart van 13.30 – 16.00 uur is 

de opening van het seizoen met Toss & Toast. Een gezellig openingstoernooi met wedstrijden en 

heerlijke hapjes en drankjes. Deelname is gratis en open voor het hele dorp!  

 

Tennis voor kinderen  

Is jouw kind inmiddels ook 
tennisfanaat? Of wil hij of zij juist 
kennis maken met tennis? Naast de 
inmiddels bekende 
Kinderinstuifmiddag zijn er nog meer 
leuke activiteiten voor kinderen 
binnen de vereniging en de rest van 
de polder. Wanneer kinderen lid 
worden kunnen ze meedoen aan tal 
van activiteiten en kunnen ze vrij 
tennissen wanneer ze maar willen. Lid 
worden kan via het aanmeldformulier 
op de website www.tcens.nl .  
 

 

Lessen zonder lidmaatschap 
Heb je interesse maar weet je nog niet of je tennis wel leuk vindt? Geen probleem, in april starten 
de eerste serie tennislessen. Je betaalt alleen de lessen. Pas na de lessen hoef je te beslissen of 
je lid wilt worden van de tennisvereniging.   
Ook kun je een keer met een huidig lid de baan op, om een balletje te slaan. Zo kun je gelijk kijken 
of je het leuk vindt.  
 
Meer informatie en een aanmeldformulier vind je op www.tcens.nl. Heb je nog vragen? Mail even 
naar voorzitter@tcens.nl of bel met 06-3065636.  
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PROGRAMMA  VOORJAAR 2020 

 
 

Dinsdag 3 maart                                                       Gezamenlijke avond 
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief.  
Gastvrouw: Wij Actief Locatie: Het gebouwtje  
Aanvang: 20.00 uur 
Voor deze gezamenlijke avond is de heer Dr. Oomen, cardioloog, verbonden aan het Antonius 
Ziekenhuis in Sneek, 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 quizzen 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. 
 

12 Mei                                           Jaarlijks reisje 
Informatie hierover krijgt u tijdens de afdelingsavonden  
 

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 2 juni  Organisatie: Wij Actief                Informatie: Lucie Schilder   25 31 91 
Dinsdag 7 juli   Organisatie: Vrouwen van Nu     Informatie: Alie Kornelis  25 18 79 
Dinsdag 4 augustus   Organisatie: Passage   Informatie: Wil Ritsema  25 33 33 

 
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 
. 

 

 

 

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. 

 
 

http://vrouwenvannu.nl/ens
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Kamperlijntje 
 
 

 
 
 
Zelden heeft men in Kampen zo`n feest gevierd als bij de opening van de spoorlijn Zwolle-Kampen 
op 10 mei 1865, versieringen van de brug en kades en vele vlaggen langs de IJssel. 
 
 

         
 
 
 

         
 
      
 

Het Kamperlijntje, het kortste spoorweglijntje 
van 13 kilometer in Nederland. Zelden had 
een stad zoveel conflicten met de 
spoorwegmaatschappij als de stad Kampen, 
68 jaar heeft het geduurd. Om de oude 
Hanzestad uit zijn geïsoleerde positie te 
halen was een spoorverbinding nodig met 
een goede aansluiting naar 
Amersfoort/Utrecht en naar de andere 
Hanzesteden. Vanaf het begin werden vele 
plannen gemaakt en uitgewerkt maar die 
liepen steeds weer op niets uit. Na al die 
jaren werd het traject Zwolle – Kampen pas 
in 1865 in gebruik genomen en beleefde in 
2015 het 150 jarig bestaan. Het station 
Kampen had twee sporen en was aan beide 
zijden overdekt 
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Ook komen er weer nieuwe plannen om het kortste lijntje te elektrificeren, hierover is veel 
discussie geweest, door het vertrek van grote onderwijsinstellingen werd rekening gehouden met 
minder reizigers, mede door de komst van de Hanzelijn. In januari 2017 vond de start plaats van 
de werkzaamheden aan het Kamperlijntje, in december 2017 gaan de elektrische treinen rijden. In 
de woonwijk Stadhagen werd een station gebouwd, bij proefritten bleek dat de ondergrond niet 
stabiel genoeg was om met 140 km/h te rijden. Door maar met 100 km/h te kunnen rijden werd niet 
gestopt op het nieuwe station Stadshagen. Door kortere wachttijden bij de stations kon op 15 
december 2019 het nieuwe station Stadshagen in gebruik worden genomen. De reistijd tussen 
Kampen en Zwolle blijft 10 minuten. Tijdens het verwijderen van het tweede spoor bij het station 
Kampen kwamen werknemers oude muren tegen van een voormalige schutsluis, dit was een 
verbinding tussen de IJssel en de Trekvaart in IJsselmuiden. Waar nu het busstation is was het 
begin van de Trekvaart waar de trekschuit naar Hasselt en Genemuiden vertrok. 
 
 

    
 
 
 
Ben Maas 
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Gratis uw verkeerskennis opfrissen?   
 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Noordoostpolder organiseert op 
donderdag 5 maart een opfrisavond voor de inwoners van de gemeente NOP. 
In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe 
vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe 
verkeersregels en -borden gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden.  
Denk daarbij aan de voorrang op kruispunten en de regels op turborotondes, spitsstroken, nieuwe 
belijning op het wegdek enz. In een voorlichting van 2 uur wordt u onder leiding van een 
gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Er is alle ruimte 
om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. De cursus wordt uitgevoerd op verzoek 
van de gemeente Noordoostpolder. 
Deelname is gratis. Neem gerust uw buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee.  
 
De avond begint om half 8 en we willen u ontmoeten in het MFC Jeruzalemkerk aan het  Cornelis 
Dirkszplein 10, 8301 AN, Emmeloord. 
 
U kunt zich aanmelden voor de VVN-avond door een e-mail te sturen naar: 
johvankeulen@hetnet.nl 
Voor meer info kunt u contact opnemen met: VVN afdeling NOP: oscar-moon@ziggo.nl 
Of even bellen met 697120.   
 

 

Vakantiegezinnen gezocht voor Poolse Kinderen 
Voor de periode van 4 juli t/m 19 juli 2020 
 

Pax Kinderhulp NOP-Urk nodigt elke zomer twintig Poolse 
kinderen uit om in de NOP en op Urk gezonde lucht en plezier te 
‘tanken’. De kinderen hebben het echt nodig om even uit hun 
dagelijkse omgeving weg te zijn. Die kans krijgen ze tijdens een 
vakantie in Nederland. 
De kinderen tussen de 9 en 12 jaar logeren in vakantiegezinnen 
die hen 2 weken gastvrij opnemen. 
Zijn jullie het vakantiegezin dat wij zoeken voor deze zomer? 
 

De Poolse kinderen 
Het gaat om kinderen uit de omgeving van Katowice, het 
industriële hart van Polen. Een gebied waar men veel problemen kent, als werkeloosheid, 
echtscheidingen, alcoholmisbruik, en gezinsverlating. De kinderen leven in een vervuilde 
omgeving, in arme gezinnen of in een kindertehuis. Echt kind zijn is hier niet mogelijk. 
 

Vakantie in Nederland 
Tijdens de twee weken in Nederland genieten kinderen van het leven bij hun vakantiegezin, van de 
gewone dagelijkse dingen en de activiteiten die door de werkgroep Pax kinderhulp NOP-Urk 
georganiseerd worden. Plezier hebben, buiten zijn, samen spelen, genieten en kind zijn. 
De jongens en meisjes vinden het fantastisch; ze krijgen weer hoop en hebben een onvergetelijke 
tijd. Herinneringen om hun hele leven aan terug te denken. er komt een Poolse begeleider/tolk 
mee naar Nederland, die samen met de werkgroep de begeleiding van de kinderen verzorgt en de 
vakantiegezinnen ondersteunt. 
 

Vakantiegezinnen 
Pax Kinderhulp Nop-Urk zoekt gezinnen die een warm hart hebben voor kinderen. 
Als jullie er over denken om vakantiegezin te worden, dan is er een informatiepakket en volgt er 
een gesprek met de leden van de werkgroep. Dit alles is geheel vrijblijvend. Graag zien we jullie 
als vakantiegezin tegemoet. 
 

Bel of mail voor meer informatie en om vrijblijvend je vragen te stellen: 
Bertha de Langh 0527-611611 of Martine Verloop 0646780925 , martineverloop@solcon.nl 
 

www.paxnopurk.nl  http://www.facebook.com/PaxKinderhulpNopUrk 

mailto:johvankeulen@hetnet.nl
mailto:oscar-moon@ziggo.nl
mailto:martineverloop@solcon.nl
http://www.paxnopurk.nl/

