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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. 06-13772324 
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 28 november 2020 

Verschijningsdatum 10 december 2020 
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FOTO’S 

In ons dorp worden regelmatig foto’s gemaakt van activiteiten die daarna gepubliceerd worden in 

b.v. de Baanbreker, website of facebook. Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u dit 

schriftelijk te melden bij het secretariaat van dorpsbelang. 

 

ONDERNEMERS IN ENS OPGELET! 

Alle ondernemers in Ens kunnen een artikel aanleveren over hun eigen onderneming, winkel, 

bedrijf etc. Dit om zichzelf voor te stellen aan de dorpsgenoten. Ens heeft namelijk heel veel te 

bieden! Dus schrijf een artikel en mail dit door evt. met foto en/of advertentie naar de redactie. 

Een artikel is éénmalig gratis. 

 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

1. Colofon 

2. Activiteitenkalender 

3. Van de voorzitter / jubilarissen dorpsbewoners Ens 

4. Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelang 

5. Notulen algemene ledenvergadering DB 

7. Informatieavond migrantenhuisvesting Enserweg 

8. Steunpunt 

9. 60 jaar getrouwd 

10. Oriënteren op een basisschool 

11. De Hummel / bericht bazar 

12. EV – Vers uit de polder 

13. Geneesmiddeluitgifte-automaat in de SPAR 

14. Zonnebloem / overzicht AED kasten 

15. Verslag kleedjesmarkt 

16. Sinterklaas in Ens / schaatstraining jeugd 

17. Toneelgroep Ens / Dorcas / rondreizend gezelschap 

18. Yoga 

19. Seniorengym / koppelbedden 

20. Schoterzijl 

21. Jaarverslag DB 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 
 

24 september kledingverkoop in het Steunpunt  

26 september appelactie De Hummel op het bloemenplein 

30 september jaarvergadering Dorpsbelang in het Wapen van Ens  

  7 oktober informatieavond migrantenhuisvesting Enserweg 

21 november Sinterklaas in Ens 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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. 
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Van de voorzitter 

 

En toen was de zomervakantie alweer voorbij. Een voor vele toch wat andere zomervakantie dan 

gedacht, met geen verre reizen en veelal gewoon in de eigen omgeving vakantie vieren. Maar wel 

met voldoende zon en hoge temperaturen, en ach, Nederland kent zo toch ook hele mooie plekjes. 

We hadden het slechter kunnen treffen. 

 

Nog steeds zitten we (midden?) in coronatijd. Ook al lijkt het leven soms weer redelijk normaal en 

zijn we zoals gezegd zelf wel een keer klaar met corona, corona is nog niet klaar met ons. En net 

als de vorige maanden geldt dat de situatie zomaar kan omslaan, naar de positieve kant, of naar 

de negatieve kant. Dat maakt dat we nog steeds in onzekerheid leven over toekomstige 

evenementen en gebeurtenissen. Kan het sinterklaasfeest door gaan? De kerstmarkt? De 

nieuwjaarsborrel? Volgend jaar bestaat Ens 75 jaar, hoe kunnen en mogen we daar invulling aan 

geven? Alles wat we nu plannen is onder voorbehoud van al dan niet veranderende regels, dat 

maakt het werk van dorpsbelang er niet makkelijker op. Maar we doen wat we kunnen, en 

proberen ons flexibel op te stellen. We stellen diverse scenario’s op om aan wellicht veranderende 

regels te kunnen voldoen, zodat er toch nog dingetjes door kunnen gaan. 

Zo ook wat betreft de jaarvergadering. Die hebben we uit moeten stellen, maar wettelijk zijn we 

verplicht om een jaarvergadering te houden. Deze hebben we dan ook georganiseerd, volgens de 

geldende coronaregels, en met verplicht aanmelden. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een 

gewone jaarvergadering houden, maar het zal denk ik niemand van ons verbazen als deze situatie 

toch nog langer duurt dan wij afgelopen maart dachten. En mochten er voor 30 september toch 

nog strengere regels komen zodat de jaarvergadering misschien op een andere manier plaats 

moet vinden zullen we u daarover op de hoogte houden via social media en de website. 

Ik hoop dat we allemaal veilig en gezond de herfst in gaan, en wellicht tot ziens op de 

jaarvergadering. 

 

Naila Tigchelaar 

dorpsvoorzitter 

 

 

 

 
 
 

              JUBILARISSEN DORPSBEWONERS ENS  
 

Door de wetgeving AVG kunnen / krijgen wij niet 

meer te lezen wanneer er echtparen 50 of 60 jaar 

getrouwd zijn. Ook voor een 100 jarige moeten wij 

via dorpsbewoners getipt worden . 

Hierdoor kunnen deze feestelijke gelegenheden 

ons ontkomen, wat wij erg jammer vinden. 

 

 

Dus kent u een bruidspaar dat 50 of 60 jaar getrouwd is 

of een dorpsbewoner die 100 jaar wordt, 

graag doorgeven aan Dorpsbelang. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Ens 2020 

Aangepast programma i.v.m. Corona (Covid-19) 

 

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

Vereniging Dorpsbelang Ens. Deze stond gepland op 18 maart 2020, maar is vanwege de 

landelijke adviezen t.a.v. Corona (Covid-19) afgelast.  

 

Op woensdag 30 september zouden wij een aangepaste/verkorte 

ledenvergadering willen houden om u als lid van Dorpsbelang te 

betrekken bij de vereniging en te voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen van onze vereniging.  

Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze aangepaste situatie.  

Datum:  Woensdag 30 september 2020 

Locatie:  Wapen van Ens, Baan 1A, 8307 AS Ens 

Tijd:   Ontvangst vanaf 19.45, de vergadering duurt tot maximaal 20.45. 

 

Extra afspraken i.v.m. corona:  

• Vooraf aanmelden is verplicht. Graag VOOR maandag 28 september 17.00 via de email 

(dorpsbelangens@hotmail.com) of telefonisch via tel. nr.: 06 36 56 63 30 

• Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam en contactgegevens te noteren en wordt u 

verzocht zo veel mogelijk op uw stoel te blijven zitten. De zitplaatsen in de zaal zijn 

ingericht op de anderhalve meter afstand.  

• Wij verzoeken u bij verkoudheidsklachten thuis te blijven.  

 

Programma      

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) 

4. Vooruitblik 2020/2021: presentatie door diverse bestuursleden 

5. Rekening en verantwoording van de penningmeester.  

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 

6. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Eveline van Hees  

7. Rondvraag 

8. Sluiting jaarvergadering. 

20.45 I.v.m. de corona maatregelen is er voor gekozen om geen pauze in te lassen en geen extra 

programma onderdelen toe te voegen na de vaste onderwerpen van de algemene 

ledenvergadering. 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 

Dorpsbelang Ens (Waterkant 45, 8307 AB Ens, dorpsbelangens@hotmail.com)  

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.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 Janny de Lange. De Baanbreker is afgelopen jaren gedrukt door Meme 
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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Informatieavond 

Migrantenhuisvesting Enserweg – 7 oktober a.s. 

Het glastuinbouwgebied bij Ens is in een beleidsregel van de Gemeente Noordoostpolder 

aangewezen als locatie waar arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest. De eerste plannen om 

dit te realiseren zijn al zo’n tien jaar geleden ontstaan en inmiddels zijn de plannen zover concreet, 

dat het vergunningstraject in gang is gezet.  

Dat er tien jaar overheen gaat om een huisvestingsplaats te realiseren, zegt veel over de 

uitdagingen, dilemma’s en discussies die er rond dit onderwerp bestaan. Juist om die reden is er in 

diezelfde beleidsregel opgenomen dat er bij een dergelijk traject een klankbordgroep in het leven 

wordt geroepen om de belangen van bewoners en ondernemers in de nabije omgeving te 

waarborgen en een zienswijze over de voorgenomen plannen te vormen en ventileren.  

De ‘Klankbordgroep Enserweg’ is gevormd door bewoners en ondernemers van de Enserweg plus 

een afvaardiging van Dorpsbelang Ens. Een groep deelnemers met een kritische blik op basis van 

de diverse betrokken belangen.  

In de loop der jaren hebben meerdere initiatiefnemers hun plannen aan de klankbordgroep 

voorgesteld. Deze plannen riepen veelal weerstand op. In 2019 is de klankbordgroep uitgenodigd 

door Level1, die een nieuw initiatief voor deze huisvestingsplaats heeft gepresenteerd. De 

Klankbordgroep heeft met de kennis en ervaring die zij in de afgelopen tien jaar heeft opgedaan 

wederom een kritische houding aangenomen ten aanzien van de plannen van Level1.  

Tijdens het daaropvolgende traject waarin de Klankbordgroep opnieuw de plannen heeft 

beoordeeld en zich een zienswijze heeft gevormd, is in Level1 een partij herkend die ervaring heeft 

met het faciliteren van dergelijke huisvesting, en een partij waar duidelijke afspraken mee konden 

worden gemaakt. Hierdoor kon worden tegemoetgekomen aan voor de Klankbordgroep belangrijke 

obstakels als (verkeers)veiligheid en potentiële overlast, en zijn deze zo goed als mogelijk 

gewaarborgd in de bouw- en huisvestingsplannen.  

De Klankbordgroep en Level1 nodigen u als dorpsbewoner graag uit. Zij willen een toelichting 

geven op de plannen waarvoor nu het vergunningstraject loopt. De Klankbordgroep neemt u graag 

mee terug in het traject wat hieraan vooraf is gegaan. Level1 presenteert op deze avond haar 

initiatief, maar biedt u ook graag een kijkje in de toekomst, door u een rondleiding aan te bieden op 

de huisvestingslocatie aan de Nieuwlandseweg 4 in Luttelgeest. Uiteraard is er alle ruimte voor het 

stellen van vragen.  

Wanneer: woensdagavond 7 oktober om 19:30 uur 

Waar: Nieuwlandseweg 4, Luttelgeest 

Omwille van de maatregelen omtrent COVID-19/Corona, is er een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar en aanmelding verplicht. Aanmelden kan daarom via dorpsbelangens@hotmail.com, 

geef hierbij uw naam en telefoonnummer door en het aantal personen.  

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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WAT IS ER TE DOEN IN HET STEUNPUNT 

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  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 (nog niet gestart) 
 

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 (nog niet gestart) 
 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met : 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kledingverkoop 

Fa. Bekkema 
 

donderdag 

24 september 
van 10.00 – 11.30 uur 

in het 

Steunpunt 

 

Gezellig creatief bezig zijn  

of een mozaïek maken !! 
 

 Dat doen wij graag! 
 

In de even weken gaan we op donderdagmiddag 
mozaïeken en in de oneven weken hebben we op 
dinsdagmiddag crea. 

 

We zijn voor beide middagen nog 

  op zoek naar iemand die creatief 

  mee wil denken en doen! 

 
 Denk jij dat jij dat bent, schroom niet, bel of kom langs. 
 

 Graag tot ziens! 
 

 Namens Ens &co en de dagbesteding Ens, 
 Hananja van Otterloo 

 

 Mail: dagbehandelingens@zorggroep-onl.nl 
 

 Dinsdag en donderdag: tel.: 253900 
 

mailto:dagbehandelingens@zorggroep-onl.nl
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60 jaar getrouwd 

29 juli 1960, op deze dag gaven Piet de Jong en Nellie Caljé elkaar het jawoord. Eerst Emmeloord, 

in het gemeentehuis wat toen nog gehuisvest was in een houten barak. Daarna in Ens in de 

hervormde kerk de Zaaier.  Ze hebben elkaar leren kennen in het polderdorp Ens. Nellie was 

bevriend met een zus van Piet. Het gezin de Jong kwam uit Friesland en het gezin Caljé uit 

Zeeland, beide agrariërs. Piet en Nellie namen het melkveebedrijf van Wiebe de Jong over aan de 

Ramsweg en kregen 4 kinderen, Wiebe, Ad, Jelle en Lia. Trouwdagen zijn belangrijk, vindt Nellie 

en ze vieren ze dan ook elk jaar met koffie en gebak. Menig jubilea vieringen zijn de revue 

gepasseerd, 12 en half jaar, 25, 40, 50 en nu 60! Elk feest meer bijzonder en de familieschare 

breidt zich uit. 

Afgelopen woensdag aan de Baan 68 in Ens. 

Wethouder Simonse vertegenwoordigt de 

aandacht die onze gemeente voor dit 60 jarig 

jubileum heeft. Een boog voor de deur en een 

vlag die wappert. Piet en Nellie beide op de 

praatstoel. Over Zeeland en Friesland… Beide 

hebben ze een broer en zus die hun toekomst 

ver van huis verkozen. Dit bracht hen mooie 

reizen naar Australië en Nieuw Zeeland. Een 

huwelijksfeest in Corona tijd, de groep 

aanwezigen iets minder groot als oorspronkelijk 

bedacht. Het mag de pret van die dag niet 

drukken en wordt gevierd in het Wapen van Ens. 

Het geheim van 60 jaar samenzijn? Piet denkt 

na, ‘ik laat Nellie rustig uitpraten voordat ik 

reageer’. Nellie denkt daar anders over, ‘Nou niet 

altijd hoor’. Beide kunnen ze erom lachen en zijn 

blij en dankbaar met elkaar. 

 

 

Ook namens Dorpsbelang van 

harte gefeliciteerd 
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Oriënteren op een basisschool? 
 

 

De meeste ouders gaan zich oriënteren op een basisschool 

rond de derde verjaardag van hun kind.  

 

In Ens is echt wat te kiezen, er zijn maar liefst drie basisscholen; OBS De Regenboog, KBS De 

Horizon en CBS Het Lichtschip.  

Elke school heeft z’n eigen ambities en expertise.  

Maak dus vooral een oriënterende afspraak op een basisschool en laat u informeren over de 

ontwikkelingen binnen de school en wat dat betekent voor het onderwijs aan uw kind.  

Tijdens deze vrijblijvende kennismakingsafspraak zal de directeur u meer over de school vertellen 

en u een rondleiding geven door het gebouw, zodat u sfeer kunt proeven. U kunt natuurlijk uw 

vragen stellen en krijgt u een aanmeldpakketje mee naar huis.  

Vraag vooral ook andere ouders met schoolgaande kinderen naar hun ervaringen en kies de 

basisschool die het best aansluit bij de manier waarop u uw kind opvoedt. 

   

Wilt u nu al meer weten, onze websites zijn vernieuwd en staan volop informatie!  

 

We vragen u uw zoon of dochter voor kerst 2020 aan te melden als hij/zij in 2021 vier jaar wordt. In 

verband met de begroting en de samenstelling van de groepen is het aantal ingeschreven 

leerlingen voor ons belangrijke informatie.  

 

Graag tot ziens! 

 

Francien Soeter, directeur OBS De Regenboog; www.obsregenboog.nl   

Mariska Baars, directeur KBS De Horizon; www.horizon-ens.nl   

Pietronella van Dijk, directeur CBS Het Lichtschip; www.hetlichtschip.nl  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.obsregenboog.nl/
http://www.horizon-ens.nl/
http://www.hetlichtschip.nl/
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Peuterstartgroep De Hummel        
  
Sportweg 22    Openingstijden: 
8307 AN Ens     maandagmorgen t/m vrijdagmorgen  
Tel: 06-25205477    8.30 uur - 12.00 uur     
   Dinsdagmiddag 12:45 uur - 15.15 uur  
    
  
Van de leidsters: 

 

Na een fijne vakantie met mooie zonnige dagen waren wij als juffen erg blij om alle kinderen weer 

terug te zien op het plein van de Hummel. Veel kinderen hadden verhalen over hun vakantie 

activiteiten. Want wat was het mooi weer en heeft iedereen fijn thuis kunnen spelen.   

 

Op de peuterstart groep de Hummel zijn wij na de vakantie begonnen met het thema 

‘wat eten wij’. 

Kinderen nemen van huis lege verpakkingen van eten mee, vooral dat wat ze zelf lekker vinden. 

Op een papieren bordje mochten ze met papa of mama eten kleuren, plakken of verven wat ze het 

allerlekkerst vinden om te eten. In de kring krijgen we er honger van als de kinderen vertellen wat 

er op hun bordje is geknutseld. Een lekkere tompouce, een grote bak druiven, een broodje met 

kaas en een klein beetje mosterd. Iedereen vindt iets anders lekker. En dat mag! 

 

Appelactie: 

 

Net als voorgaande jaren staan wij dit jaar weer een ochtend op het bloemenplein om lekkere 

baksels te verkopen met appels.  

Appeltaart, appelflappen, cup cakes met appels zullen er te koop zijn.  

Wij hopen veel mensen blij te maken met een lekkernij om op te eten met familie en of vrienden. 

 

 

Wanneer: 26 september  

Hoe laat: 9.30 tot 12.30 

Waar: Het bloemenplein  

 

 
 
 
 
 
 
 

Een vriendelijke groet van alle peuters en juffen. 
 

   

 

 

 

 

BAZAR GAAT NIET DOOR. 

ER WORDT GEWERKT AAN EEN ALTERNATIEF. 

MEER INFO IN HET KERKBLAD VAN OKTOBER 

VAN “DE ZAAIER”  
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Even voorstellen…………………. 

 

 

Mijn naam is Krista Rozendaal, 30 jaar en woon samen met Patrick, Thijs en 

Noud aan de leukste straat van Ens, de Noorderbocht!  

 

 

 

Mei 2018 ben ik gestart met Vers uit de 

Polder. 

Ik maak bakproducten in glazen potten, 

leuk om cadeau te geven!  

Van allerlei soorten brood tot heerlijke 

chocoladekoekjes alles om zelf te bakken. 

 

Onze producten worden gemaakt met 

lokale producten, met aandacht, liefde, en 

puurheid! Daarnaast verkoop ik heel veel 

leuke cadeau artikelen. 

 

 

Ben je nu op zoek naar een origineel en lokaal 

cadeau, kerstpakket of relatiegeschenk kijk dan eens 

op onze webshop www.versuitdepolder.nl.  

Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke 

acties! 

Deze producten in Ens kopen? Dan kunt u terecht bij 

Drogisterij Sylvia! 

Wees loyaal, koop lokaal. 

 

 

Vers uit de Polder 
0610075722 
info@versuitdepolder.nl 

http://www.versuitdepolder.nl/
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Medicijnen afhalen wanneer het u uitkomt 

Geneesmiddeluitgifte-automaat in de SPAR 

Ens heeft per 18 juni een geneesmiddeluitgifte-automaat . Apotheek Marknesse, die per 1 januari 

van dit jaar de apotheek van Huisartsenpraktijk Ens heeft overgenomen, heeft ervoor gekozen 

deze in de SPAR van Wiechert Hoefnagel te plaatsen.  

Apotheker Ivo Noteboom, eigenaar van Apotheek Marknesse, en Hoefnagel hebben dit in goed 

overleg georganiseerd. De apotheek stimuleert met deze investering heel bewust de leefbaarheid 

in Ens.  

Waarom een automaat? 

Nadat Apotheek Marknesse de apotheek van Huisartsenpraktijk Ens had overgenomen konden de 

cliënten uit Kraggenburg, Ens en Nagele tussen drie en vijf uur hun medicijnen ophalen in de 

huisartsenpraktijk aan de Waterkant. Maar nadat de lockdown werd ingesteld en er nog maar één 

persoon tegelijk in de praktijk zijn of haar medicijnen kon halen, ontstonden er logistieke 

problemen. Noteboom zag dat er van de bij zijn apotheek in Emmeloord-West geplaatste 

geneesmiddeluitgifte-automaat goed gebruik werd gemaakt. Hij besloot om voor Ens dezelfde 

investering te doen. 

En dus staat er sinds 18 juni een geneesmiddeluitgifte-automaat in de SPAR. Een betrouwbare, 

makkelijke en snelle oplossing. De cliënten kunnen daar terecht zolang de winkel open is, 

maandag t/m zaterdag van zeven uur ’s ochtends tot ’s avonds acht uur dus. De automaat is 

eenvoudig te bedienen. Op het touchscreen dient de code te worden ingetoetst die per mail of sms 

is ontvangen. Ter controle is er dan het invoeren van de geboortedatum, waarna er een luikje 

opengaat en het juiste medicijn kan worden meegenomen. De controle van de apotheker of dit het 

juiste medicijn is voor de juiste patiënt heeft daarvoor al plaatsgevonden, direct nadat het recept 

van de huisarts is ontvangen. Eventuele extra informatie wordt via de telefoon of e-mail verstrekt.  

U kunt zich aanmelden voor deze service bij een van de 

medewerkers van de apotheek. Telefoon: 0527-204404.      

E-mail: info@apotheekmarknesse.nl. 

Herhaalservice 

Ook voor de herhaalservice kan de geneesmiddeluitgifte-

automaat worden ingezet. Grote pakketten en gekoelde 

producten, zoals insulines, kunnen niet via het 

geneesmiddeluitgifte-automaat worden verstrekt. Daarvoor 

dient de cliënt nog wel tussen drie en vijf in de praktijk te zijn.  

mailto:info@apotheekmarknesse.nl
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DE ZONNEBLOEM 
 

In de eerste weken van augustus hebben we als Zonnebloem afdeling Ens 
een appeltaart actie gehouden. Al onze gasten zijn bezocht en hebben een 
appeltaartje en een kopje met koffie, thee suiker en melk ontvangen. Voor de 
gasten was dit een aangename verrassing. 
Voor ons als vrijwilligers was het heel fijn dat de appeltaartjes gesponsord 
werden door: JOEHOE! OUWE TAART. 
Dit is een organisatie die aandacht vraagt voor de strijd tegen eenzaamheid. 
Wilt u meer hierover weten, kijk dan op: www.JOEHOE-OUWETAART.NL 
 

Daar het dit jaar niet mogelijk was om met loten langs de deuren te gaan, hebben we op 22 
augustus voor de Spar gestaan om loten te verkopen. Fijn dat we van Wiechert Hoefnagel een 
plekje kregen toegewezen. Gelukkig hadden we ook een dakje boven ons hoofd, want af en toe 
kwam er regenwater naar beneden. Het is een goede dag geweest en we hebben aardig loten 
verkocht. Onder de kopers die 5 of meer loten kochten hebben we twee taarten verloot, één van 
de taarten werd gesponsord door de Spar, de tweede hebben we uit onze eigen afdelingskas 
betaald. De taarten zijn gegaan naar dhr. Assenberg van Eysden en dhr. Van Munster. Beide 
heren gefeliciteerd. 
Heeft U ons gemist, en wilt U toch nog loten kopen, dan kunt U dit tot 1 oktober online doen. We 
hebben een speciale verkooppagina voor de afdeling Ens geopend. De link naar deze pagina is: 
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/afdelingens. Ook van de loten die via deze pagina verkocht 
worden komt een groot gedeelte van de opbrengst ten goede van onze plaatselijke afdeling.  
 
We blijven als het in verband met corona mogelijk is onze gasten bezoeken, en we hopen dat het 
volgend jaar weer mogelijk is om een uitje te organiseren, veel van onze gasten kijken daar echt 
naar uit. 
We wensen U allen veel sterkte toe in deze bijzondere “1.5 meter maatschappij”. 
 
Namens de vrijwilligers van afdeling Ens, 
Gea Schutte tel. 253017, Tinie Broersen tel. 251358. 
 
 

. 
 

 
 
 

 

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://www.joehoe-ouwetaart.nl/
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/afdelingens
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Kleedjesmarkt groot succes! 
 
Omdat er geen braderie 
etc. gehouden kon 
worden i.v.m. de corona 
was het idee geboren om 
een kleedjesmarkt 
(coronaproof) door het 
hele dorp te houden 
vanuit de tuin, garage, 
carport o.i.d. Op 4 juli 
was het zover, maar 
helaas gooiden regen-
buien roet in het eten. 
 
Daarna kwam de vraag of we het nog een keer wilden organiseren. Er werd een nieuwe datum 
geprikt zaterdag 15 augustus. 30 verkoopadressen hadden zich aangemeld en het was een 
stralende, misschien wel iets te warme dag. De verkoopadressen stonden op posters bij de 
winkeliers, bij de verkopers en op de site Je komt uit Ens als … waar de verkopers ook een foto 
hadden geplaatst van hun “kleedje”. Het was een gezellige dag, met reuring door het hele dorp en 
volop keuze in spulletjes die verkocht werden door jong en oud. 
 
En wie weet doen we het nog een keer ……. 
 
Zoals eerder vermeld zijn we gestopt met de legpuzzel uitleen. Inmiddels hebben we de 
overgebleven puzzels verkocht en de opbrengst is naar de Zonnebloem afdeling Ens gegaan. 
 
Fam. Paulus 
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Schaatstraining STG ENS - jeugd 

Vind je schaatsen leuk?  Kom dan schaatsen bij STG-Ens! 

Wanneer?  Op de vrijdagavonden in het 

winterseizoen (tussen de herfstvakantie 

en de voorjaarsvakantie). 

Hoe laat? 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur bij 

Leisure World in Dronten. Daarna kun je eventueel nog vrij 

schaatsen. 

Wat kost het?  Je betaalt je eigen entree.                                                                                 

Daarnaast betaal je € 5,00 lidmaatschap per persoon per seizoen. 

Meer weten?     Neem contact op met Mathias Wolfs – Tel. 0630945601 

Sinterklaas in Ens 
 

Spanje, het land waar Sinterklaas vandaan komt heeft net als 
Nederland te maken met het coronavirus. Sinterklaas geeft aan 
dat hij de kinderen in Ens graag wil bezoeken, maar het is nog 

onbekend of dit op dezelfde manier kan als andere jaren.  
 
De voorlopige datum waarop Sinterklaas hoopt aan te komen in 

Ens is zaterdag 21 november. 
Noteer deze datum alvast in je agenda. 

 
Meer informatie over de definitieve tijd, locatie en mogelijkheden 
zal worden gedeeld via de website van Ens (www.ens-nop.nl) en 

de Facebookpagina van Dorpsbelang Ens.  
 

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

Met vriendelijke groet, 
De Sinterklaascommissie Ens  
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Heel wat jaren heeft de toneelgroep in maart één of twee toneelavonden verzorgd. Dit jaar kon dat 

helaas niet doorgaan vanwege corona. We hadden er zin in maar helaas hebben we op de avond 

van de generale repetitie moeten besluiten de uitvoering niet door te laten gaan. Gezien de 

ontwikkelingen rond de corona, lijkt het ons ook niet verstandig om volgend jaar een 

toneelvoorstelling te geven. In gezamenlijk overleg hebben we nu besloten om te stoppen. Dit 

betekent dus dat de toneelgroep Ens ophoudt te bestaan. 

In alle jaren dat de groep bestaan heeft zijn er heel wat mensen geweest die ons geholpen en/of  

gesponsord hebben. Wij willen iedereen die, op welke wijze dan ook, een bijdrage geleverd heeft 

aan de mooie toneelavonden heel hartelijk bedanken. Het was fijn dat we op uw hulp konden 

rekenen. We willen ook ons publiek van al die jaren bedanken voor hun aanwezigheid. 

Het was een mooie tijd, waar helaas een eind aan is gekomen. Iedereen heel erg 

Dorcas Voedselactie 2020 

Ieder jaar wordt door vrijwilligers van PKN De Zaaier in samenwerking met SPAR Hoefnagel de 

Dorcas Voedselactie georganiseerd. 

Van Dorcas kwam het bericht dat de Dorcas Voedselactie dit jaar door de coronamaatregelen niet 

op dezelfde wijze kan plaats vinden als voorgaande jaren. Dorcas heeft daarom gewerkt aan een 

plan voor een corona-veilige actie. Ondanks alle mogelijkheden die Dorcas aangeeft om een 

corona-veilige actie te houden, is in overleg met de coördinator en de diaconie van PKN de Zaaier 

besloten om dit jaar de Voedselactie over te slaan. Wij hopen de Voedselactie in 2021 weer te 

kunnen houden in samenwerking met SPAR Hoefnagel. 

Op de website https://dorcas.nl/voedselactie/ biedt Dorcas de mogelijkheid om toch een 

voedselpakket of geldbedrag te kunnen doneren. Er is tevens een webshop waar allerlei losse 

artikelen kunnen worden besteld en gedoneerd. Deze is te vinden op https://webshop.dorcas.nl/ 

 

 

Afscheidstour van het Rondreizend 

Gezelschap en de Bus 
 

Na 18 maanden van rondtoeren door de Noordoostpolder met 

onze Amerikaanse schoolbus is nu de tijd aangebroken om 

afscheid te nemen. 

 

Wij willen dat doen door alle dorpen en Emmeloord nog 

éénmaal te bezoeken. Vrijdag 25 september 2020 is de 

laatste dag dat wij rondtoeren. 

 

Op die dag zijn we in Ens aanwezig van 10.00 – 12.00 uur. 

 

https://dorcas.nl/voedselactie/
https://webshop.dorcas.nl/
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Oproep voor seniorengym Ens en Nagele 
 

Bewegen moet dat? Bewegen en sporten is goed voor iedereen. En zeker ook voor senioren. 
Daarom zijn er in de Noordoostpolder meerdere sport en spel- en beweeg- en dansgroepen in 
Emmeloord, Ens, Nagele en Luttelgeest. Helaas niet in alle dorpen.  
Hoewel de mogelijkheid er wel is, kampen enkele groepen jammer genoeg met een tekort aan 
deelnemers. Zo hebben de groepen in Ens en Nagele dringend nieuwe aanwas nodig om met de 
lessen door te kunnen gaan. 
 

De lessen beginnen met een warming-up, gevolgd door een intensiever gedeelte, goed voor hart 
en hersenen en/of oefeningen waarbij het hele lichaam in beweging is, zoals balgooien, hoepelen 
of flyeren. Ook worden oefeningen herhaald, waardoor verbetering merkbaar is. De les wordt 
afgesloten met een cooling-down. Tijdens de lessen is er ook tijd voor sociaal contact en wordt 
veel gelachen. Ook daardoor komen niet alleen veel spieren in beweging, maar het is eveneens 
goed voor het brein. 
 

Een keer komen kijken of meedoen kan. Graag. Want bij meer deelnemers kunnen de groepen 
doorgaan. De lessen in Nagele zijn in het Rietveld op de maandagmiddag van 15.00-16.00 uur en 
in Ens in de Evert van Benthem sporthal op de vrijdagmorgen van 9.00-10.00 uur. 
 

Voor meer informatie: Marry van der Sar, docente sport en spel voor senioren, telefoon 0527-
651501. 
 

 

Koppelbedden kosteloos 
beschikbaar voor 
onbetaalbare momenten in 
stervensfase 

Dankzij een gulle donatie van de 
Stichting Roparun zijn in de gemeenten 
Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk 
nu extra koppelbedden beschikbaar voor 
mensen die de laatste momenten naast 
hun stervende partner willen 
doorbrengen. De huurbedden zijn te 
bestellen bij Hulpmiddelencentrum 
Vegro. “Het bed verlicht als het ware voor 

patiënt en partner het hele stervensproces,” aldus Esther Otten, palliatief verpleegkundige bij 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land.  

Meer weten? Bekijk hoe het koppelbed werkt: https://www.youtube.com/watch?v=fduRn6K_wGw 

Wilt u een koppelbed aanvragen of meer weten? Stuur dan een mail naar de vakgroep palliatieve 
zorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land: palliatievezorg@zorggroep-onl.nl. 

Direct contact opnemen met de klantenservice van Vegro kan door te bellen met : 0900-2887766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MS collecteweek (16-21 november 2020): 

collectanten gezocht in Ens 

 

Meer info of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fduRn6K_wGw
mailto:palliatievezorg@zorggroep-onl.nl
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Schoterzijl is een buurtschap op de zuidelijke grens van de provincie Friesland en de 
provincie Overijssel. In feite bestaat het uit niet meer dan enkele boerderijen, cafe-
restaurant ‘t Sluisje dat al drie generaties van eigenaar familie Bos is.  
 

 
 
Er is een dubbele camping en ligt precies op de provinciegrens. Camping ’t Sluisje ligt op 
Fries grondgebied en de camping Schoterveld ligt geheel in Overijssel. 
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Bij de camping ‘t Sluisje is een jachthaven en er zijn chalets te huur. Bij de luxe 2- tot 8 
persoonschalets is een haven met een boothuis waarin een sloep (motorboot) ligt, waar 
tijdens uw verblijf gebruik van gemaakt kan worden.  
 

  
 
De diepgang is beperkt en ligt tussen de 1,00 en1,20 meter. De doorvaarthoogte onder de 
vaste brug in Schoterzijl is 2,95 meter, afhankelijk van de wisselende waterstand van de 
Friese wateren. 
 
Als u naar het noorden vaart via de Tjonger of Kuunder komt u langs Langelille en 
Delfstrahuizen en vervolgens op het Tjeukemeer. Vaart u van Schoterzijl naar het zuiden 
dan vaart u via de Linde naar Kuinre. De sluismuren zijn nog intact alleen de deuren zijn 
verwijderd. Voor eventuele calamiteiten zijn nieuwe schotbalken in een loods opgeslagen 
en kunnen bij hoog water vanaf het Tjeukemeer in de sponningen worden neergelaten.  
 

 
 
Ben Maas. 
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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 
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