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

 

Sluitingsdatum kopij   verschijningsdatum 

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 

3. Van de voorzitter 

4. Dodenherdenking 4 mei / gedicht  

5. Legpuzzelactie 

6. Carrefour 

7. Helaas geen vals alarm 

8. Voorhuys 12-dorpenloop 

9. De Hummel / berenjacht 

12. Van de basisscholen – puzzelpagina’s 

14. Zoekpuzzel  

16. Extra hondenpoepbakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

Momenteel zijn er geen activiteiten. 

We hopen dat we in de volgende editie weer activiteiten kunnen melden. 

 

 

 

 

 

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

 

Het zijn lastige en onzekere tijden nu. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de coronamaatregelen 

verlengd tot eind april. Met de aantekening dat er tegen die tijd gekeken gaat worden of er nog 

verder verlengd moet worden. De situatie kan met de dag veranderen, en niemand weet of het 

eind al in zicht is. 

Iedereen voelt de gevolgen van deze crisis. Het thuiswerken, kinderen les geven, niet meer 

kunnen gaan en staan waar je wilt, de sociale isolatie en alle andere maatregelen valt de één 

zwaarder dan de ander. En dan heb ik het nog niet eens over diegenen die daadwerkelijk ziek zijn 

geworden en alle hulpverleners er omheen voor wie het zware tijden zijn. 

Voor veel bedrijven, ook in Ens, gaan moeilijke tijden komen. Export ligt stil, restaurants, kappers, 

fysio, bij alle sectoren voelt men de gevolgen van deze crisis. 

Evenementen en bijeenkomsten zijn afgelast, de jaarvergaderingen van diverse verenigingen, de 

dorpsmaaltijd, de dagbesteding. Zo ook de Ensyfair, de autocross, kerkdiensten, het toneel, en ga 

zo maar door. 

Het voelt soms een beetje onwerkelijk en vooral angstig. Wat gaat er nog komen, word ik of een 

dierbare ziek, heb ik of mijn dierbaren zo nog wel een baan? Allemaal vragen die bij ons allemaal 

door het hoofd spelen. 

Toch zijn er ook lichtpuntjes, deze crisis brengt ook het goede in ons boven. Talrijke mensen 

bieden hun hulp aan, er worden leuke acties bedacht om de tijd door te komen zoals de berenjacht 

en de tekeningen die uitgedeeld worden aan onze kwetsbaren, zieken en ouderen, puzzels die 

ingezameld en uitgeleend worden, en boodschappen of hond uitlaten voor degenen die dat nu 

even zelf niet kunnen. Frans Pol die een geweldig mooi filmpje heeft gemaakt. Zoveel kleine en 

grote initiatieven om elkaar te laten weten dat we er voor elkaar zijn. 

Gelukkig is Ens een warm en sociaal dorp en kijken we goed om naar elkaar. Dat zijn de dingen 

die we nodig hebben om deze crisis door te komen. Zoals minister president Rutte ook telkens 

zegt: "alleen samen krijgen we corona onder controle". Laten we daarom vooral de richtlijnen 

opvolgen en naar de experts luisteren. Samen komen we deze crisis door! 

 

Mocht u door deze crisis in de problemen komen en hulp nodig hebben laat het ons weten. 

Misschien kunnen we samen een oplossing vinden. 

 

Hopelijk wordt alles over een paar maanden weer normaal. Tot die tijd hebben we elkaars steun 

hard nodig. 

 

Ik wens iedereen sterkte en gezondheid toe. 

 

 

Naila Tigchelaar 

 

dorpsbelang Ens 
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Dodenherdenking 4 mei 

Zet een kaars voor je raam 
 

In Nederland herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in 

vrijheid leven. Tijdens deze herdenking, herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – 

burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 

omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en 

bij vredesoperaties. 

Nederlanders voelen zich juist op 4 en 5 mei sterk met elkaar verbonden. Juist die behoefte aan 

gezamenlijkheid wordt in deze moeilijke periode sterk in onze samenleving gevoeld. Maar in deze 

tijden is samen herdenken helaas niet mogelijk. In plaats van de fakkeloptocht en de bijeenkomst 

die wij ieder jaar hebben om de oorlogsslachtoffers te herdenken, en om toch onze verbondenheid 

te onderstrepen hebben wij vanuit Dorpsbelang Ens gedacht dat het een mooi gebaar zou zijn als 

naast het half stok hangen van de vlag iedereen die avond een kaars voor zijn raam zou 

zetten. Of als je de mogelijkheid hebt een fakkel in de tuin. Denk natuurlijk wel aan de 

brandveiligheid hierbij! 

Juist in dit jaar terwijl we 75 jaar vrijheid vieren en onze vrijheid nu om een andere reden ingeperkt 

wordt is het des te belangrijker om stil te staan bij zij die voor onze vrijheid gevallen zijn. 

 

Op een dag als vandaag beseffen we hoeveel slachtoffers oorlogen hebben gemaakt, en hoeveel 

mensen hun leven voor onze vrijheid in de waagschaal stelden. 

Op een dag als vandaag beseffen we hoe zeer we onze vrijheid en onze democratie moeten 

koesteren. 

We zien zo veel beelden voorbij komen van ellende en 

terreur dat het bijna gewoon wordt. Maar laten we ons 

vooral blijven verplaatsen in de ander en naar hun luisteren. 

Laten we bewust zijn van onze vrijheid. Laten we niet 

wegkijken, niet onverschillig zijn, nooit meer wennen aan 

een beelden van oorlog. 

Laten we blijven herdenken. 

 

Zet daarom 4 mei een kaars voor je raam! 

 

 

 

 

 

Ons dorp staat even letterlijk stil. Een wereldwijde crisis houdt ook ons in het gareel. 

Even niet meer naar jouw vertrouwde plek om te leren. Omdat we jong en oud deze situatie 

moeten accepteren. 

Even geen biertje meer in je favoriete kroeg. Of juichen langs de velden voor de thuisploeg. 

Even niet meer naar de diensten of de mis. Ook dat is nu even een gemis. 

En even niet meer bij opa en oma op bezoek, ook al wonen ze in ons dorp letterlijk om de hoek. 

En ook al is het feest nog zo populair, dit jaar is er geen Ensyfair. 

Het valt soms zwaar, maar vergeet niet, we doen dit met elkaar! 

Samen zijn we sterk en komen we hier doorheen! Ook al lijken de maatregelen soms een beetje 

gemeen. 

Hou vol en zorg goed voor elkaar, want ook dit dorp is mij dierbaar! 

Houd moed, geduld en durf, want samen flatten we the curve! 

 

Gedicht is gemaakt door Frans Pol. Op facebook is het bijbehorende filmpje te zien. 
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Legpuzzelactie i.v.m. de Coronavirus 
 
Toen er eenmaal bekend werd dat iedereen zoveel 

mogelijk binnen moest blijven zijn we begonnen met het 

inzamelen van legpuzzels. 

Met het idee om die dan uit te lenen/ geven aan een ieder, 

die even met zijn gedachten ergens anders wil zijn dan bij 

dit virus dat ons allemaal in zijn greep heeft.  

We hebben toen een oproep geplaatst via Social Media in 

de Noordoostpolder. 

En al gauw kwamen de puzzels binnen, en konden we 

gaan uitdelen. 
 

We delen niet alleen uit aan senioren, de actie is voor iedereen. 

We hebben al puzzels mogen uitdelen en we hopen dat door mond tot mondreclame nog meer 

dorpsgenoten blij te kunnen maken. 

We krijgen ook aanmeldingen vanuit de andere dorpen in de Noordoostpolder, maar het is niet te 

doen om daar puzzels op te halen of te brengen. 

Voor mensen in een verzorgingshuis maken we een uitzondering, want die mogen nu ook niet 

meer naar buiten en hebben wel behoefte aan een puzzel, hebben we gemerkt. 

Er komen nog steeds puzzels binnen, dus we kunnen nog steeds uitdelen. 

We hebben ook een hele grote 3D puzzel van New York, wie gaat deze uitdaging aan? 

Wanneer u puzzels komt brengen kunt u ze in het kratje bij de voordeur leggen. 

Wanneer u puzzels komt halen dan belt u aan, we houden dan gepaste afstand en u kunt dan een 

puzzel uitzoeken. 

Het is hartverwarmend hoeveel mensen de actie ondersteunen, dus vanaf deze plek: 

Iedereen die puzzels heeft gebracht. Bedankt! 

We kunnen hierdoor heel veel mensen blij maken en we gaan door met inzamelen en uitlenen. 
 

Bel, mail of kom langs. 

Ons adres is Kruisstraat 10, tel. 251394, e-mailadres j.paulus@home.nl 
 

Paul en Jenny Paulus 

 
 

  

 

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:j.paulus@home.nl
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Corona, wat kan Carrefour voor jou betekenen? 
 
Allereerst wil ik benoemen dat Ens echt voor elkaar klaar staat. Jullie hebben de handen ineen 
geslagen en willen je medemens helpen. Er worden tekeningen gemaakt, brieven geschreven, 
boodschapjes gedaan, medicijnen gehaald, gebeld noem maar op. Echt mooi om te zien!  
 

Vanuit Carrefour gebeurt er ook heel veel, hieronder een overzichtje 
 

Door het coronavirus zitten we (bijna) allemaal thuis. Dat kan allerlei lastige situaties opleveren. 
Van hoe kom ik aan boodschappen tot hoe help ik mijn kinderen met hun huiswerk? Hoe werk ik 
thuis met man, vrouw en kinderen om me heen? Of ik heb zo’n geluidsoverlast van de buren nu ze 
de hele dag thuis zijn en ik voel me zo alleen nu er niemand meer op bezoek kan komen. 
 

Carrefour probeert mensen die hier mee te maken hebben zo goed mogelijk te helpen. 
Je kunt ons van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur bellen met vragen of gewoon om even 
een praatje te maken. Samen kijken we hoe we kunnen helpen. Bellen mag altijd naar 0527-
630000. 
 

Heb je geen concrete vraag maar vind je het wel leuk om 
allerlei tips te ontvangen volg ons dan op facebook:  

- Ouders&coo over opgroeien en op voeden:  
- Beweegcoaches Carrefour; voor tips om in beweging 

te blijven: 

- Steunpunt Mantelzorg Carrefour; voor mantelzorgers 
- Jonge mantelzorgers 
- Vrijwilligerspunt 
- Buurt&zo; hoe houd je het leuk in de buurt? 

 

Voor een overzicht van het nieuws kijk op Carrefour 
welzijnsgroep https://www.carrefour.nu/nieuws/. 
 

 

 

https://www.carrefour.nu/nieuws/
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Helaas Geen Vals Alarm 

Het had zo mooi kunnen zijn, maar helaas moest de toneelavond van 13 maart afgelast worden. 

Het coronavirus greep snel om zich heen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen werden 

verboden.  

Op de avond van de generale repetitie hebben we besloten de uitvoering niet door te laten gaan. 

Dankzij de vele sponsors was het ons gelukt weer een mooie avond voor te bereiden; het decor 

zag er netjes uit; de prijzen voor de verloting stonden klaar, wij hadden er zin in maar… toen viel 

het doek. Jammer maar helaas. Dit jaar dus geen toneeluitvoering. Het ligt nu in de bedoeling om 

volgend jaar dit toneelstuk weer in te studeren, en dan voor u op te voeren. U moet dus een jaartje 

geduld bewaren. 

Wel willen we iedereen alsnog bedanken, zij die niet genoemd zijn,  maar er wel voor gezorgd 

hebben dat alles zo mooi had kunnen zijn  

Hoofdsponsor: Ritsema isolatie en energieadvies;   

De hoofdprijs een kar boodschappen is beschikbaar gesteld door: Spar Hoefnagel Ens, 

Verder zijn prijzen beschikbaar gesteld door: 

Kwekerij Wouters    Kwekerij Baas 

Snoek Breeding    Hortensiakwekerij Stadsweiden 

Kapsalon Jolanthe    All-in Ingrid 

Henry’s kaas en broodhuis   Drogisterij kadoshop Sylvia 

Beautysalon by Marit    Beauty Studio Rinette 

Buter Vishandel    Karel’s Kip 

Garage Doff     M&M Kebab 

Restaurant Schokland   Het Wapen van Ens 

Schildersbedrijf Wind    Slagerij Lantinga 

en verder de sponsoren die al op de flyer stonden die u in de brievenbus heeft ontvangen.  

Allen heel hartelijk bedankt. 

In overleg is de hoofdprijs naar mensen gegaan die het niet zo gemakkelijk hebben. De houdbare 

prijzen bewaren we voor volgend jaar.  

De Toneelgroep Ens. 
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VOORHUYS 12-DORPENLOOP 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 18 april 2020 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Op deze plaats aan de Waterkant hadden we wel een ander beeld verwacht. Vóór het afgelasten 

van de 12-dorpenloop hadden zich 50 ploegen aangemeld en daar hadden zeker nog 20 ploegen 

bijgekomen voor de afsluitdatum. Op 18 april aan de Waterkant de finish van de etappe 

Kraggenburg-Ens, vooral met de wind tegen is het voor de atleten een zware etappe. Iedere ploeg 

krijgt een nummer en kan de speaker (Jaap) zien wie er over de finish komt en wordt vastgelegd 

door de tijdwaarneming. De ploegleiders hebben de namen van de atleten M/V doorgegeven. In 

enkele dorpen op het traject wordt een tussenstand gemaakt, het blijft wel bij de eerste 5 plaatsen. 

De gezellige drukte bij de finish en start naar het volgende dorp zal er dit jaar niet zijn. Alle 

loper(sters) van de loopgroep Ens bedankt voor de sportiviteit om te willen deelnemen aan dit 

prachtige evenement. Tot volgend jaar. 

 

Ben Maas 
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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: 

 

Ja en wat nu, een stukje schrijven voor de baanbreker in deze bizarre tijd waarin we allemaal bezig 

zijn met het coronavirus. Wat schrijf je dan? Ook peuterstartgroep De Hummel is  net als de 

scholen gesloten. We waren bezig met het thema ‘wat leeft er onder en boven de grond?’ Het 

molletje uit het boek “ Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft” kwam in 

de groep. Dit thema zou verder uitgebreid worden met de bloembollen en zaadjes die hij 

tegenkomt in de grond.  

 

Want ondanks alles luistert de natuur niet naar corona, alle bomen en 

struiken gaan bloeien of staan al in bloei. De narcissen bloeien volop 

en de tulpen komen eraan. De zon schijnt volop dus het is echt 

LENTE. 

 

Wij wensen iedereen moed, geduld en gezondheid toe in deze tijd. 

 

 

 

 

 

Een vriendelijke lente groet van alle peuters en juffen! 

 

 

 

 

 
 
 

Misschien heeft u al gelezen of gehoord van 
de” Berenjacht “ of al verschillende beren 
voor de ramen zien staan? 
 
In het hele land staan duizenden beren voor de 

ramen, zodat kinderen knuffels kunnen zoeken als ze 

even een frisse neus halen. Na België en Australië is 

er een Nederlandse versie van de zogenoemde 

Berenjacht ontstaan. Het spel helpt kinderen in een 

tijd van corona met buitenspelen. 

Iedereen die het leuk vindt, kan een beer of andere 

knuffel voor het raam zetten. Kinderen die tijdens de 

coronacrisis een frisse neus willen halen, kunnen 

daar vervolgens een spelletje van maken door beren 

te spotten. 

En een zwaai van deze kinderen tovert misschien wel 

een glimlach op de gezichten van de mensen die binnen zitten. Heeft u geen beer dan kunt u de 

berenkleurplaat uit de baanbreker halen en voor uw raam zetten. 
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   We missen jullie! 

We hebben voor alle leerlingen een gezellige puzzelpagina gemaakt. Veel plezier en we hopen 

snel iedereen weer op school te kunnen zien. 

Met vriendelijke groet, mede namens ons team,  

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

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

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

 

  

 

 

aalscholver  fuut      kievit     merel   winterkoning 

buizerd      gors      koolmees   mus     uil  

duif         goudvink  kraai      raaf    wielewaal 

eend         grutto    leeuwerik  reiger  wulp   

ekster       hop       meeuw      taling  zwaan      

kiekendief 

 

 

 

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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Cijfers 

In het vierkant staan 15 cijfers tussen 11 en 75 

Begin bij 11 en verhoog het cijfer met 4 

Zoek de 2 ontbrekende cijfers  

 

 

 

Welke 2 plaatjes zijn precies hetzelfde 
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ZOEKPUZZEL 

 

Welke adverteerders zijn hier verborgen? Na het oplossen kunt U de namen opsturen naar 

dorpsbelangens@hotmail.com. Voor 1 juni o.v.v. prijsvraag. 

Onder de juiste oplossingen wordt een bon verloot van € 10,00. 

De oplossing en de winnaar worden in de volgende Baanbreker vermeld. Veel plezier! 

Op de website staat de Baanbreker, dus ook deze puzzel, in kleur! 

 

 

1         2         3               4     

 

 

5        6            7           8      

 

9         10            11        12      

 

13          14            15             16               

 

17        18             19          20    

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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21         22      2 3        24     

 

25        26        27         28      

 

29            30            31          32        

 

33      34            35        36     

 

37          38       39         40   

 

41          42            43        44     

 

 

45           46            47         48    
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49      50        51       52                

 

 

53      54        55    56    

 

 

57           58           59        60    

 

 

61        62        63        64     

 

 

  

 

 
 

Voor alle hondenliefhebbers 

 
 
 
Op de wandelroute van Ens zijn 3 extra 

hondenpoepbakken geplaatst. 

- aan de Waterkant vlakbij het bruggetje 

- bij de Enserdwarstocht  in bocht kabouterbos en                                                                                                     

volktuinbruggetje 

- aan de rand van het derde voetbalveld 

Voor de losloop gebieden die door de Gemeente in 

kaart zijn gebracht kunt u terecht op: 

www.noordoostpolder.nl/honden-uitlaten 

 

 


