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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 5 september 2020 

Verschijningsdatum 17 september 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   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 

2. activiteitenkalender  

3. van de voorzitter / vakantieactiviteiten 

4. geneesmiddelenuitgifte-automaat in de SPAR 

5. hartverwarmend 

7. dagbesteding open 

8. ENS&co ontwikkelingen / vraag van Marianne Floor 

9. 50 jaar getrouwd 

10. Zonnebloem 

11. basisscholen 

12. De Hummel 

13. EV – Watersport Ramspol 

14. EV – Kolk Dierplaagbestrijding 

15. Landschapsbeheer Flevoland / 

         overzicht AED kasten 

16. jaarvergadering in coronatijd 

17. uitslag zoekpuzzel 

18. BVE 

19. zomer tennisabonnement 

20. de avond4daagse gaat door 

21. de haven van Kuinre 

23. Mobility as a Service – vragenlijst  

24. Mobility as a Service – dorpswedstrijd 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 
 

22 augustus  - lotenverkoop Zonnebloem, kraampje bij de SPAR 

 

Hopelijk kunnen we in de volgende editie weer meer activiteiten vermelden. 

 

 

 

 

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

Wat zitten we toch in een enorm moeilijke en rare periode. Alles en iedereen wordt er door 

geraakt. Een grote groep houdt zich goed en blijft gelukkig overeind, maar er zijn ook velen die er 

in welk opzicht dan ook onder lijden. Ongetwijfeld zal een deel van ons doelloos thuis zitten en zich 

vervelen. Anderen werken zich in deze periode een slag in de rondte. En niemand die weet hoe 

lang dit nog gaat duren. Wanneer mogen we weer bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten? Het 

is allemaal zo onwaarschijnlijk en onvoorspelbaar maar we moeten er doorheen. 

 

In Nederland is hopelijk het ergste achter de rug maar het gevaar van besmettingen waart nog 

altijd rond. Dat maakt het ook erg lastig om beslissingen te nemen over wat wel en wat niet door 

kan en mag gaan. Waar doe je goed aan, welk risico is er, welke maatregelen moeten er genomen 

worden, welke regels zijn er, het maakt het allemaal erg ingewikkeld. 

Voor dorpsbelang is het dan ook een rare tijd, veel dingen gaan niet door of staan op een laag 

pitje. En in de zomerperiode liggen ook nog eens een hoop dingen stil. 

En ook al mogen heel veel dingen weer, toch is het lastig om bijvoorbeeld al een jaarvergadering 

te organiseren. Er zijn zoveel regels om na te volgen, en we willen niet het risico nemen dat er een 

uitbraak van het virus komt. De jaarvergadering stellen we dus nog even verder uit. Hopelijk 

kunnen we in de volgende Baanbreker een datum stellen.  

Begin juni kon wel de loting voor de kavels van fase 2 van de nieuwbouw doorgaan. Niet zoals 

gebruikelijk in het dorp zelf maar dit keer digitaal voor de camera vanuit het gemeentehuis. De 

nieuwbouw ligt ondanks de rare tijden nog gewoon op schema! 

De dagopvang is ondertussen weer voorzichtig opgestart en als ik dit schrijf wordt er gekeken hoe 

de koffieochtenden ook weer open kunnen gaan. Alles volgens de richtlijnen van het RIVM 

natuurlijk. Vanuit de gemeente is er een protocol verspreid waaraan activiteiten moeten voldoen, 

en door diverse groepen wordt gekeken hoe activiteiten opgestart kunnen worden met 

inachtneming van deze protocollen. Hopelijk, als alles goed blijft gaan, kunnen we dan ook na de 

zomer weer enigszins normaal aan het dorpsleven beginnen. 

 

Laten we alert vooral blijven, en de 1,5 meter in acht houden, en hopelijk zijn we na de 

zomervakantie dan echt door de coronacrisis heen en kunnen we gaan werken aan de opbouw. 

Gelukkig mogen we tot nu toe wel gewoon naar buiten en genieten van het weer. Ik wens iedereen 

een hele mooie zomer, en laten we een beetje op onszelf en op elkaar passen, doe voorzichtig en 

blijf gezond. 

 

Naila Tigchelaar 

dorpsvoorzitter Ens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Enser kinderen 

Helaas, helaas… geen poppendokter, dit jaar. Door de uitbraak van corona 

konden onze activiteiten niet doorgaan… 

Maar, niet getreurd wij als SVA (Stichting Vakantie Activiteiten) zitten niet stil. Wij 

zijn alweer plannen aan het maken voor de laatste week van de zomervakantie! 

Hou onze facebookpagina in de gaten (Stichting Vakantie Activiteiten Ens) 

 

Tot Snel! 
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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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Hartverwarmend!!! 
 

Ineens waren we allemaal thuis. Alles leek stil te staan, vooral voor de ouderen van ons dorp. 

Geen gezamenlijk koffie drinken of spelletjes doen. Geen dagbesteding. Niks van dat al. 

 

En daar waren dan zo ineens mooie tekeningen van kinderen uit het dorp, paasmandjes door 

verschillende mensen uit het dorp gemaakt. Er werden kaartjes gestuurd, en weer 

kindertekeningen. Ook nog bloemen!! Wat is het dan fijn om samen dorp te zijn. Het omzien naar 

elkaar, was en is echt hartverwarmend!! 

 

Ens&co 
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!!!! HOERA!!!! 

16 juni mag de dagbesteding Ens weer open!!! 
 

Tjonge, we hebben de dagen afgeteld, maar nu mogen we weer. 
 

Toen we onze deelnemers gingen verrassen met dit goede nieuws, sprongen ze bijna bij ons 
achterop de fiets van blijdschap!! Elkaar weer ontmoeten, samen aan de koffie, samen eten en 

activiteiten doen. Alles zal wel even anders zijn. We moeten rekening houden met 1,5 m. afstand 
tot elkaar. Dat zal wennen zijn, maar we zijn zo blij dat we weer mogen samen zijn! 

 
We starten rustig op. Voorlopig geen open inloop tijdens de koffie of activiteiten. We starten met 
onze 6 deelnemers met WOZ-indicatie. We hopen dat er binnenkort een paar mensen meer bij 

kunnen. We houden u op de hoogte. 
 

Groeten, 
 

Namens onze dagbesteding Ens, Hananja van Otterloo 
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ENS&co ontwikkelingen 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik wil graag beginnen met een heugelijke mededeling. Van nu is Stichting ENS&co een feit. De 
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is nu een rechtspersoon. 
Met grote dank aan Notariskantoor Peter Prummel uit Emmeloord die geheel belangeloos de 
statuten heeft gemaakt en ervoor heeft gezorgd dat we bij de Kamer van Koophandel zijn 
ingeschreven. 
Het bestuur is bijna voltallig en heeft er zin in. Helaas is op dit ogenblik het Coronavirus een 
spelbreker. Alle activiteiten liggen stil. 
11 juni is de eerste bestuursvergadering geweest met het bestuur van de nieuwe Stichting. In deze 
vergadering hebben we gezien de omstandigheden besloten om voorlopig nog geen activiteiten op 
te starten. Wij weten maar al te goed dat heel veel bewoners er naar uit kijken om weer deel te 
nemen aan een activiteit.   
Omdat we op dit ogenblik moeten voldoen aan de regels die de RIVM heeft gesteld zijn we helaas 
nog niet in staat om een activiteit weer op te starten. Ook hebben we te maken met een kwetsbare 
doelgroep zowel onder de bezoekers als onder de vrijwilligers. Hierbij willen we geen onnodig 
risico lopen. 
Gelukkig start ZONL weer wel met de dagbesteding voor de inwoners met een zorgindicatie. Dit 
geeft de mantelzorgers ook weer lucht en de betrokkenen ontspanning.  
Omdat we nu gebruik maken van het gebouw van ZONL is afgesproken dat voorlopig geen andere 
activiteiten worden opgestart. Wij houden de vinger aan de pols en houden jullie op de hoogte van 
de nieuwe ontwikkelingen. 
 
Namens ENS&co vraag ik jullie om nog even geduld te hebben en blijf gezond. 
 
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 
 
 

 

Aan de oudere bewoners van Ens: 
 
Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Marianne Floor, 72 jaar, en sinds 1997 woon ik met veel 
plezier in Ens, eerst samen met mijn overleden partner en sinds 2009 alleen. 
Ik woon in de Kampstraat, in een best groot huis voor iemand die alleen én vaak weg is. Kleiner en 
levensloopbestendig wonen is al sinds enkele jaren een wens. Maar dan wél in Ens. 
Ik weet dat er wordt nagedacht over een nieuw te bouwen seniorencomplex, maar alles wat ook 
verder voorbijkomt gaat over huren en niet over kopen. 
Nu is mijn vraag: zijn er meer mensen die liever willen kopen en een soortgelijke wens hebben? 
Als er geen reacties komen, is het duidelijk dat dit niet leeft, maar als U een soortgelijke wens hebt, 
laat mij dat dan s.v.p. weten. 
Mijn e-mail adres is: mariannefloor@icloud.com. 
Telefoon heb ik ook, 251123, maar als deze Baanbreker uitkomt ben ik een paar weken afwezig. 
Maar spreek gerust in op de Voice Mail, of probeer het een week of 3 later. 
Ik ben benieuwd! 
 
                                                                                   Marianne Floor 
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50 jaar getrouwd                                                                      

van harte gefeliciteerd namens Dorpsbelang 

   

  1 mei – Johan en Alie de Graaf-Rozeboom              15 mei – Sybren en Geke Ros-Spinder 

 
  29 mei – Jan en Ina Sijtsma-Verhage               12 juni – Wim en Maria van Zeijl-van der Helm 
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DE ZONNEBLOEM 
 

Vanwege het coronavirus heeft de Zonnebloem haar activiteiten veelal stil 
moeten leggen, voor onze gasten geen uitstapjes en huisbezoekjes meer 
sinds maart. Omdat er juist zoveel behoefte is aan die bezoekjes houden we 
nu telefonisch contact met onze gasten. Ook zorgen we zo nodig voor een 
bloemetje, kaartje of aardigheidje. 
 
Ook passen we het verkopen van de Zonnebloem-loten dit jaar aan, vanwege 
de corona is het op dit moment niet mogelijk om deze huis-aan-huis te 
verkopen. Daarom hebben we een online verkooppagina geopend, om zo 

toch loten te kunnen verkopen. De link naar deze pagina is:  
 
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/afdelingens    
 
Als u via deze link loten besteld, komt een groot deel van het geld beschikbaar voor onze afdeling 
in Ens. 
 
Verder willen we op zaterdag 22 augustus loten verkopen voor de Spar. Wij hopen dat velen dan 
langskomen om loten te kopen, en daarmee onze zonnebloemgasten een hart onder de riem 
steken. 
 
Sinds kort zijn we ook op Facebook te vinden, https://www.facebook.com/zonnebloemens  
 
Graag tot ziens op onze facebookpagina of bij ons kraampje op 22 augustus. 
 
Namens de vrijwilligers van afdeling Ens, 
Gea Schutte tel. 253017, Tinie Broersen tel. 251358. 
 
 
 

 

https://www.zonnebloem.nl/loten/p/afdelingens
https://www.facebook.com/zonnebloemens
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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 een ouder 
 

Een ode aan juf: 

De klok tikt door en het einde van dit schooljaar is alweer bijna in zicht. Iedereen kijkt uit naar de 

zomervakantie, maar ik denk dat de meeste peuters 6 weken zonder juf best wel lang vinden.  

Voor onze dochter staat juf op een voetstuk.  

En als je juf dan zomaar bij bijvoorbeeld De Spar tegenkomt, dan zie je haar denken: 'dit klopt niet, 

juf is toch altijd op school'.  

Zonder juf geen school en geen leuke thema's met bijbehorende spelletjes, werkjes en verhalen 

over de baby, de Moppereend, licht en donker, wij gaan buiten spelen en het molletje. 

We mochten zelfs naar de bibliotheek om te kijken naar een heuse voorstelling over de 

Moppereend. Ook was het kerstontbijt voor onze peuters een ware happening, eten bij juf op 

school is zo bijzonder. 

In de corona periode moesten we ineens heel lang zonder juf, maar gelukkig kwam er via de post 

een kaartje, wat een klein gebaar al niet kan doen. Of de link die we kregen naar het filmpje waarin 

juf het liedje zingt wat altijd wordt gezongen als er fruit wordt gegeten was bij ons een groot succes 

en werd op repeat afgespeeld (tot vervelens aan toe voor de ouders;-)). Zelfs werd er een klein 

cadeautje voor de mama's bezorgd om moederdag niet te vergeten.  Kleine dingen die zeer 

gewaardeerd zijn.  

Ik hoop dat ik namens alle kinderen en ouders spreek als ik zeg 'dank jullie wel juf Ria, juf Gesly 

en juf Rihab voor alle fijne  dagen bij jullie op ‘De Hummel'. Jullie maken de dagen op school 

onvergetelijk. 

 

 

Na 3 maanden, sluiten we de 
legpuzzel uitleenkast. 

Iedereen die mee geholpen heeft door een 
legpuzzel te doneren, hartelijk dank. 

Er zijn veel legpuzzels uitgeleend en er zijn hele 
leuke gesprekken geweest bij de uitleenkast. 

Dat was super leuk. 

Maar nu stoppen we er mee, 
maar……………mocht u echt nog behoefte 
hebben aan een legpuzzel bel of mail ons dan 
gerust. 

Groet, Paul en Jenny Paulus 

Kruisstraat 10, tel. 0527 251394 e-mail j.paulus@home.nl 

mailto:j.paulus@home.nl
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Nog even en dan sluiten we een bijzonder schooljaar af. We zijn blij alle kinderen weer op school 

te zien en weer lekker samen aan het werk te kunnen. We willen alle ouders en verzorgers een 

groot compliment geven voor hun inzet als thuisjuf of -meester. Want er zijn op allerlei 

verschillende gebieden bergen verzet! Deze Coronaperiode heeft onze leerlingen ook zoveel meer 

bijgebracht: 

 

Wat als kinderen het schooljaar verliezen? 

Wat als ze in plaats van wiskunde, leren koken? 

Om kleren te naaien? Opruimen? 

Om een boomgaard te laten groeien in de tuin? 

Wat als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders of hun 

jongere broertjes en zusjes?  

Wat als ze leren om voor huisdieren te zorgen en ze te baden? 

Als ze hun verbeelding ontwikkelen en een schilderij schilderen? 

Als ze leren om verantwoordelijker te zijn en verbonden te 

zijn met het hele gezin in huis? 

Als je leert en weet dat samen en gezond veel beter is 

dan het nieuwste mobieltje te hebben? 

 

Misschien missen we dat, en als ze het leren, hebben we  

misschien geen jaar verloren, maar hebben we een 

geweldige toekomst gewonnen. 

- Onbekende bron - 

 

         We wensen jullie allemaal een goede welverdiende vakantie! 

 

             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 

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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Watersport Ramspol

 
 

Even voorstellen, 

Een nieuwe watersportzaak voor 
onderhoud, reparatie en verkoop van 
onderdelen, inboard- en 
buitenboordmotoren. Wij richten ons in de 
eerste plaats op de Yacht-service op 
diverse havens in Flevoland en Friesland 
en het onderhoud van 
buitenboordmotoren. 

Zelf ben ik, Sebastiaan van Wijnen, na 
jaren werkzaam te zijn geweest als 
onderhouds/dieselmonteur bij een grote 
jachthavengroep en met een steeds groter 
wordende klantenkring, nu, sinds januari, 
gestart met Watersport Ramspol. 

Geïnteresseerd? Kom eens vrijblijvend 
langs bij Ramsweg 1-A. Wij zijn op 
afspraak geopend zowel door de weeks   
’s avonds als in het weekend. 
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Even voorstellen ……. 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Hans Kolk, ik ben 34 jaar en woonachtig in Ens. Naast mijn werk in de agrarische 

sector heb ik mijzelf gespecialiseerd in dierplaagbestrijding. Hierbij kunt u denken aan het 

bestrijden van knaagdieren zoals muizen en ratten, maar ook insecten zoals kakkerlakken, mieren, 

vliegen en wespen. Ook bij overlast van mollen of houtworm help ik u graag. 

U als ondernemer of particulier kunt zelf veel doen om dierplagen te voorkomen. Als u veel 

overlast ervaart en het lukt u niet dit te verminderen, dan kan ik u daarbij helpen! Ik werk op een 

vakkundige wijze met een zo laag mogelijk verbruik van bestrijdingsmiddelen. Ik kom graag bij u 

langs om het soort ongedierte vast te stellen en kan in veel gevallen direct helpen bij het 

bestrijden. 

 

• Snelle service! 

• Vakkundig advies! 

• Milieubewust en efficiënt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolk Dierplaagbestrijding 

knaagdieren – insecten – mollen – houtworm – vogels 

06-24191527 

kolkdpb@hotmail.com 

       Kolk dierplaagbestrijding 

mailto:kolkdpb@hotmail.com
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Vleermuizen helpen in strijd 
tegen eikenprocessierups 

 
Er gaat veel aandacht naar de rupsen, 
dat je bijna vergeet dat de rupsen zich 
gaan verpoppen tot vlinders. In juli 
komen de eerste vlinders uit. De 
eikenprocessievlinder is een 
nachtvlinder. Nachtvlinders zijn een 
belangrijke prooi voor de ’s nachts 
jagende vleermuizen. Probeer daarom 
ook eens vleermuizen te lokken. Dat 
kan door het laten staan van dode 
bomen en door het ophangen van 
vleermuiskasten. Hang deze kasten 
niet aan de eiken zelf. Als u handig 
bent kunt u zelf een vleermuiskast in 
elkaar zetten. 
Meer info: 
brummelman@landschapsbeheer.net 
of tel. 0320-294939 
 

 
 

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:brummelman@landschapsbeheer.net
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De jaarvergadering in coronatijd 

 
Normaal gesproken is het nu dé tijd van het jaar voor de jaarvergadering. Sportclubs, 
ondernemersverenigingen, jongerenverenigingen en noem zo maar op, zij roepen hun leden bijeen 
om het afgelopen jaar te evalueren en goedkeuring te krijgen voor de jaarstukken. Voor 
verenigingen is het vaak een uitdaging om de leden naar dit ‘verplichte nummertje’ te trekken en 
wordt er voor gekozen om de vergadering te combineren met een gezamenlijke ledenactiviteit of 
gezellige borrel. Dat is in deze coronatijd natuurlijk niet mogelijk en misschien ligt het al snel voor 
de hand om de jaarvergadering uit te stellen of helemaal te annuleren. Bedenk alleen wel dat het 
houden van deze jaarvergadering volgens de wet en de statuten wel dégelijk is vereist! 
 
Uit serviceoverwegingen leek het ons goed om zoveel mogelijk verenigingen in Noordoostpolder 
en Urk te informeren over de mogelijkheden die een nieuwe wet biedt om jaarvergaderingen toch 
te kunnen laten doorgaan of anders uit te stellen. 
 
Fysiek vergaderen lastig 
De huidige omstandigheden en de overheidsmaatregelen die in het kader van het coronavirus zijn 
getroffen vormen praktische belemmeringen voor het houden van een jaarvergadering. Het is nu 
eenmaal niet de bedoeling dat je met zaal vol verenigingsleden gezellig bij elkaar komt; nee, het 
advies is nog altijd ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Door het afstellen van de jaarvergadering kom je 
echter in de knel met je wettelijke verplichtingen en worden bepaalde termijnen overschreden. Dit 
kan verregaande gevolgen hebben voor de vereniging, en in het ergste geval ben je als bestuurder 
nog aansprakelijk ook. En daar zit je niet op te wachten, zéker niet als je je als vrijwilliger voor het 
verenigingsbestuur inzet.   
 
Noodwet vergaderen en besluitvorming 
Deze dilemma’s zijn door de wetgever erkend en op 21 april jl. is er een wetsvoorstel aangenomen 
die een tijdelijke voorziening biedt voor vergaderen en besluitvorming in deze corona-tijd. Deze 
nood- of spoedwet wordt genoemd “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” en heeft 
terugwerkende kracht tot 23 maart 2020. De wet vervalt weer op 1 september 2020, met voor de 
wetgever de mogelijkheid de geldigheid telkens per twee maanden te verlengen.  
 
Vergaderen 
Ten aanzien van het houden van een ledenvergadering maakt de wet het mogelijk om deze toch te 
laten plaatsvinden zonder dat de leden ook daadwerkelijk en fysiek aanwezig zijn.  
 
Daaraan worden de volgende voorwaarden gesteld:  
 

1. De leden moeten de vergadering langs elektronische weg kunnen volgen. Daarbij is 
overigens niet vereist dat ze ook (inter)actief kunnen deelnemen, zolang de vergadering 
maar live kan worden gevolgd.  
 

2. De leden moeten in de gelegenheid worden gesteld om tot uiterlijk 72 uur van tevoren 
vragen te stellen over de agendapunten. Deze vragen moeten vervolgens uiterlijk in de 
vergadering zelf toegankelijk worden gemaakt en beantwoord.  
 

3. Aan degene die een vraag heeft gesteld zoals hiervoor bedoeld, moet vervolgens ook de 
gelegenheid worden geboden om nog ‘nadere’ vragen te stellen.  
 

Stemmen 
Wanneer er voor het nemen van een bepaald besluit ook een stemming van de leden is vereist, 
laat de tijdelijke wet het verder aan het bestuur om daarvoor een geschikte wijze en weg te vinden. 
De wet biedt daarvoor de extra mogelijkheid dat het bestuur kan besluiten dat stemmen uitsluitend 
elektronisch kan, ook al bieden de statuten geen mogelijkheid tot elektronische stemming. Daarbij 
kunnen stemmen die voorafgaand aan de vergadering worden uitgebracht worden gelijkgesteld 
met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.  
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Uitstel voor de jaarrekening 
Normaal gesproken geldt voor de vereniging de verplichting om binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar de jaarrekening op te stellen. De jaarrekening moet vervolgens door de 
ledenvergadering worden goedgekeurd en vastgesteld. De jaarrekening is daarom ook altijd een 
vast punt op de agenda van de jaarvergadering en tevens is dit de reden waarom de 
jaarvergadering vaak in deze periode van het jaar wordt gehouden.  
Tijdens de jaarvergadering hoor je bij dit agendapunt vaak dat aan het bestuur ‘decharge’ wordt 
verleend. De jaarrekening is dan goedgekeurd en het bestuur wordt ontslagen van zijn 
aansprakelijkheid in dat kader.  
 
Indien het niet haalbaar is om de jaarrekening binnen zes maanden op te stellen, geeft de 
spoedwet de mogelijkheid om deze termijn met ten hoogste vier maanden te verlengen. De 
jaarvergadering hoeft dan ook niet op stel en sprong plaats te vinden, maar kan eventueel worden 
verplaatst naar een later moment in dit jaar.  
 
Op afstand 
Deze tijdelijke spoedwet maakt het mogelijk dat jaarvergaderingen toch hun doorgang kunnen 
vinden en hieraan een bij deze tijd passende praktische oplossing ‘op afstand’ kan worden 
geboden. We hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over de mogelijkheden 
die er zijn. Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe spoedwet en de mogelijkheden voor uw 
vereniging, neem dan gerust contact met ons op.  
 
Eveline van Hees 
Scholtens Advocaten 
 
 

 

Uitslag zoekpuzzel baanbreker april 

De winnaar van deze puzzel is:  Yvonne Kombrink.  Gefeliciteerd. 

Zij heeft de prijs ontvangen. 

Oplossing 

1 SPAR 23 Ans Dohmen 45 Hoveniersbedrijf Dohmen 

2 Restaurant Schokland 24 Autobedrijf Doff 46 FP Video 

3 Zorggroep ONL 25 M. Oomen 47 Mariëtte van Hees 

4 RTenzo 26 Zuidberg  48 Container verlener Sortas 

5 Yogastudio Samen met Elza 27 RTK 49 Kapsalon Jolanthe 

6 Joop Bolt 28 Loonbedrijf G. de Lange  50 AgriEnergie 

7 Melkgeitenbedrijf  29 Multicopy 51 Praktijk De Specht 

8 Gerda Coacht 30 Erwin Haagsma 52 Gewoon mooi 

9 Beautysalon By Marit 31 Beauty Studio Rinette 53 Kids Centre 

10 Kroes fietsen 32 Van der Sluis 54 Karel’s kip 

11 Reluda 33 De gewone mensch 55 Balans Fysiotherapie 

12 VHM 34 Logopedie Lemmer-Nop 56 Drogisterij Sylvia 

13 Leo Simonse 35 Slagerij Lantinga 57 Autoschade Schilder 

14 Garage Klein 36 Cindy’s Pedicure/nagelsalon 58 Pedicure 44 

15 ALL IN Ingrid 37 VG 59 Fred Feijth 

16 De Schilderschuur 38 Teqz 60 van Niel 

17 MargAteljee 39 Het Wapen van Ens 61 Rogers Place 

18 Klus/timmerbedrijf Ralf Rieks 40 Pedicure Hennie 62 BadTegelhuys 

19 Ritsema 41 DTS 63 Van Putten 

20 Ingrid Goes makelaars 42 Uitvaartverzorging 64 Dorpshuis Het Roefje 

21 WoonID 43 Van de Grift Fourage bv  

22 Lactatiekundigepraktijk NOP 44 Lavandula   
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Beste Ensenaren, 

 

 

Hier even een update van de biljartvereniging. 

 

 

In het vorige stuk wat ik voor de baanbreker heb geschreven, heb ik aangegeven dat onze mooie 

sport een beetje stoffig wordt ervaren, met name bij de wat jongere oudere. 

Onze flyeractie van eind vorig jaar heeft niet veel extra leden gegenereerd, maar heeft wel wat stof 

in de gedachten van menigeen weggeblazen. 

Zo links en rechts hoor ik toch dat er heren zijn die zich (op termijn) willen gaan aansluiten bij onze 

club. 

Er is mij zelfs gevraagd om te helpen bij het verkrijgen van een biljartkeu, mooi toch.  

 

De afgelopen maanden zijn we allemaal in de greep geweest van (ik krijg het woord mijn mond 

haast niet meer uit) Corona! De zaak moest dicht. Ook wij mochten onze competitie niet afmaken 

en hebben daarom geen kampioenen mogen huldigen, geen ronde door Ens op de platte kar, 

geen blaaskapel die het dorp kon opschrikken, niets van dat alles.  

 

Bezinnen, op hoe nu verder en wat te doen. 

Stichting ‘’Het Roefje’’ heeft een protocol moeten schrijven hoe om te gaan met dit alles en ook wij 

hebben dat moeten doen. Als bestuur hebben wij een protocol geschreven en overhandigd aan de 

stichting. Zoals het er nu voor staat gaan we vanaf 1 juli weer lekker, maar met verstand aan het 

biljarten. 

De leden zullen dan op de hoogte zijn van het protocol. 

 

Ik kijk positief richting de toekomst en ben ervan overtuigd dat we dit met elkaar kunnen 

overwinnen, maar dan ook alleen maar met elkaar. 

 

 

Met enthousiaste groet 

Jacob Buijsman   

 
 
 

 
 
 
 
             G.J. Gillotstraat 29 

 

             8307 BN Ens 
             Secretariaat: 
             Schoolstraat 6 
             8307 AR    Ens 
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 Aanmelding nieuw lid, SV Ens,  
afdeling Tennis, zomerabonnement 

 

Naam   :   

 

Voornaam  :   

 

Adres   :   

 

Postcode  :   

 

Woonplaats  :  

 

Geboortedatum :              V/M 

 

Telefoon  :   

 

E-Mailadres  :  

 
Hij/Zij (evt. Ouder of voogd van het jeugdlid) verleent hierbij eenmalig machtiging aan de 

sportvereniging Ens om van zijn/haar onderstaande bank of girorekening een bedrag van dertig euro af 
te schrijven. 
 

IBAN nummer :  

 

Ten name van :   

 

Handtekening :   

 

 

 

Toesturen aan: Gerard Bakker,ledenadministrateur 

E-mail: ledenadministratie@tcens.nl 

Telefoonnummer: 06-44978676 
 

 
................................................................................................................. 
Nadat de bevestiging van het lidmaatschap definitief door de ledenadministratie is 

ontvangen kunt u tegen een borgbetaling van € 3,50 een sleutel van het park krijgen. 
 

Bestuur TC Ens. 

 

Zomer Tennisabonnement OMNI Leden! 

Zomerstop? Even geen voetbal, volleybal, gym, badminton?? Tot 1 september kunnen leden van alle 

OMNI afdelingen voor dertig euro (twintig euro voor jongeren tot 17 jaar) onbeperkt gebruik maken van 

de banen op ons tenniscomplex. Met een borg van € 3,50 krijg je een sleutel van het park en bovendien 

kun je meedoen aan alle zomeractiviteiten van TC Ens! Geef je snel op via het aanmeldingsformulier 

op onze website www.tcens.nl. of onderstaand formulier. 

  

 

 

mailto:ledenadministratie@tcens.nl
http://www.tcens.nl/
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De Avond4daagse gaat dóór! 

 
 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Maar we hebben goed nieuws! Met een 

speciale editie van hét wandelfestijn kunnen we dit jaar toch gaan lopen. Vol trots presenteren we: 

Avond4daagse - Home Edition. 

 

Wat is Avond4daagse - Home Edition? 

 

Vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 loop jij jouw eigen Avond4daagse. Met eigen routes, 

vanaf een eigen locatie, op een eigen moment, met een eigen afstand. Zo voorkomen we met 

elkaar dat het te druk wordt. Na vier wandelingen en een hoop beweegplezier ontvang je de enige 

echte Avond4daagse medaille thuisbezorgd!  

 

Hoe werkt het? 

Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag 

routes waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar ook 

overdag. En doordeweeks of in het weekend. Als je je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen 2 

weken na de eerste wandeldag. Want het moet natuurlijk wel een prestatie blijven. Houd rekening 

met de maatregelen van de Rijksoverheid en loop niet in te grote groepen. Maar maak er vooral je 

eigen feestje van met spelletjes onderweg, iets lekkers in de rugzak en een mooi finish moment bij 

de voordeur!  

 

Aanmelden 

Schrijf je direct in via https://www.avond4daagse.nl.  Deelname aan Avond4daagse – Home 

Edition kost € 5 per deelnemer. Daarvoor krijg je toegang tot de app, de mogelijkheid om vier 

routes (van 2,5 - 5 - 10 kilometer) automatisch te laten aanmaken en je krijgt de officiële 

Avond4daagse medaille thuisbezorgd.  

 

Heb je nog vragen? Wellicht staat jouw antwoord al bij de Veelgestelde vragen op de site 

 

Deel je avonturen! 

 

We genieten graag met jullie mee en hopen dat we toch een gevoel van saamhorigheid kunnen 

creëren door elkaar te enthousiasmeren tijdens de Avond4daagse - Home Edition. Deel vooral je 

avonturen via social media met de hashtag #Avond4daagsehome!  

 

 

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.avond4daagse.nl/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/veelgestelde-vragen
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De haven van Kuinre 
 
Deze (buiten)haven van Kuinre lag ongeveer 1,5 kilometer ten zuidwesten van Kuinre in de volle 

zee. Bij dreigend zwaar weer werden de scheepjes naar Kuinre gevaren en op `De Sleep` 

getrokken. De haven was met Kuinre verbonden door een kanaal, welke uitkwam op de sluis. De 

haven zelf werd in 1743 gemaakt en was in onderhoud bij de gemeente Kuinre. (Kuinre en 

Blankenham waren twee gemeenten met een gezamenlijke burgemeester) Sinds 1856 stond de 

haven onder toezicht van de provincie Overijssel. Dit kwam omdat de provinciale eisen voor de 

haven zo hoog waren dat de armlastige gemeente Kuinre de kosten niet meer kon opbrengen. In 

1890 werd met de provincie een overeenkomst gesloten over het onderhoud. De provincie 

verplichtte zich haven en havenwerken in goede staat te brengen en te onderhouden. Kuinre 

moest de haven afstaan en 28 hectare gras-rietland, deze grond werd als onderpand gebruikt. De 

opbrengsten van verhuur waren ruim voldoende om de kosten van de haven en havenwerken te  

dekken. De provincie wilde in de vaarwegen van het waterschap ”Vollenhove” verbeteringen 

aanbrengen(Kuinre viel onder dit waterschap) 

In Kuinre werd een nieuwe schutsluis gebouwd, zo ontstond er een verbinding tussen de 

Binnenlinde en de Buitenlinde. Voor Kuinre op het eerste oog een verbetering, na het schutten kon 

men zo de Linde op en af varen, alleen had men geen rekening gehouden met het eb en vloed 

beweging van de Zuiderzee en dat zorgde bij uitstromend water voor veel uitschuren van de 

monding van de rivier en de havenmond. Door het aanleggen van de afsluitdijk(1932) verdween de 

naam Zuiderzee en werd het IJsselmeer. Door minder scheepvaartbewegingen begon ook het 

bezuinigen op het onderhoud van de Linde en de Tjonger. Het geheel kwam in een vicieuze cirkel 

terecht en kwam een einde aan de haven van Kuinre. 
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De Dienst der Zuiderzeewerken ging ook bezuinigen. Ze begon met het schrappen van het 

oorspronkelijke plan om een verbinding te maken tussen de Noordoostpolder en Kuinre door 

middel van een schutsluis. Tot 1932 bleef de sluis in het originele ontwerp gehandhaafd. Ir. 

Wortman Directeur-generaal der Zuiderzeewerken vond terecht dat Kuinre, volgens de 

Zuiderzeewet, recht had op deze voorziening. In 1932 kwam V.J.P.de Blocq van Kuffeler als 

waarnemend Directeur-generaal der Zuiderzeewerken aan de macht. Hij ging fors bezuinigen om 

de plannen tot verdere droogmaking door het parlement te jagen. Hij begon met het schrappen van 

de sluis in Kuinre, ook de geplande vaarweg van Lemmer naar Blokzijl verdween door deze 

ingreep. De maatregelen van de Zuiderzeewet lapte hij aan zijn laars. De bevolking van het oude 

land leed op deze wijze grote schade, ontwatering naar de Noordoostpolder en de verzakkingen 

van de landerijen en gebouwen. De gemeenten Kuinre, Weststellingwerf en de 

schippersverenigingen protesteerden heftig, ook gesteund door de provincie Friesland die tegen 

deze maatregelen was. 

De huidige naam van de haven is nu: Oude haven 

De oude naam Linde, heet nu: Lende 

De oude naam Tjonger of Kuinder, heet nu: Kuunder 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ben Maas 
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Persbericht  -  Datum: 26 mei 2020 

 

Ontsluiten van het landelijk gebied met innovatieve 
mobiliteitsoplossingen. 

 
Vandaag start een onderzoek in Noordoostpolder om het landelijk gebied beter bereikbaar te 
maken met behulp van nieuwe mobiliteitsoplossingen. Waar lopen inwoners en bedrijven tegenaan 
als het gaat om vervoer en bereikbaar? En wat zijn de behoeften om hun vervoer te organiseren? 
Slimme oplossingen staan centraal in het onderzoek over Mobility as a Service (mobiliteit als 
dienst). Noordoostpolder wordt de proeftuin voor het eerste experiment op dit gebied. 
 
Wat is mobility as a Service? 
Mobility as a Service helpt mensen met het geven van reisadvies. Dit advies is gebaseerd op 
persoonlijke gegeens van een iemand (wat ga je waar doen) en wordt gekoppeld aan verschillende 
vormen van vervoer. Het geheel is zo ingericht dat op een gemakkelijke manier mensen hun hele 
reis kunnen boeken en betalen via een app. In diverse landen in de wereld worden er eerste 
stappen gezet om dit concept te testen en uit te rollen. Nederland is één van deze landen. 
 
Het project 
Centraal staat de mens in dit project. Een unieke invalshoek wordt nu onderzocht door aan te 
sluiten bij de levensstijl en –behoefte van mensen en bedrijven. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten 
bij de behoeften van de mensen die wonen, leven en werken in de Noordoostpolder roepen we 
iedereen op om deze vragenlijst massaal in te vullen. Het invullen van de vragenlijst is heel 
belangrijk, omdat de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden om (nieuwe) oplossingen op het 
gebied van mobiliteit door te voeren waarvan we zeker willen weten dat ze ook gebruikt gaan 
worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder. 
 
Vragenlijst 
Vragenlijst loopt van dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 26 juni. Invullen van de vragenlijst middels 
de bijgeleverde infographic en QR code. Afhankelijk van de resultaten en de respons zal de 
vragenlijst wellicht langer online blijven staan. 
 

Link naar vragenlijst: 

https://exploratio.nl/aa/b21HiQMt 

QR code 

 

https://exploratio.nl/aa/b21HiQMt
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