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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 
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’ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: zaterdag 13 februari 2021 

Verschijningsdatum 25 februari 2021 

 

 

 

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

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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IN 2021 VERSCHIJNT DE BAANBREKER WEER 5X. HIERBIJ DE DATA: 

 

sluitingsdatum kopij   verschijningsdatum 

zaterdag 13 februari   donderdag 25 februari 

zaterdag 10 april   donderdag 22 april 

zaterdag 19 juni   donderdag   1 juli 

zaterdag   4 september  donderdag 16 september 

zaterdag 27 november  donderdag   9 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE 
 
1 colofon 11 de Hummel 
2 bericht voor de adverteerders 12 de Zonnebloem 
3 Van de voorzitter / bestuursleden gezocht 13 Steunpunt 
4 oliebollen-actie 14 AED kasten 
5 grote verloting “de Zaaier”  en open kerk 15 EV – kledingcoach MetDebby 
6 verlichte boerderijenroute/ RK H. Ireneüs 16 Fly Up Ens 
7 50 jaar getrouwd 17 Kuinre  
8 EV – Stralend Op Orde 19 tulpenfestival / ZONL - Medipoint 
9 EV – Beautifulnails4you 20 uitslag Zonnebloemloterij 
10 basisscholen   

 

ACTIVITEITENKALENDER 

11 t/m 13 en 18 t/m 20 december verlichte boerderijenroute 
31 december    oliebollenactie 

 

 

 

 

BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS 

In deze laatste Baanbreker van 2020 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede 

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

In 2021 blijven de tarieven gelijk. De vaste advertentiebladen worden in januari gedrukt. 

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

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

zijn van harte welkom. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en 

dat u in 2021 weer in de Baanbreker wilt adverteren. 

Advertenties aanleveren voor 10 januari als pdfbestand of aanleveren in word. 

Advertentieformaat: ¼  pagina staand – 89 x 130 mm, ½ pagina liggend – 186 x 130 mm 

Advertentietarieven (prijs per jaar):  ¼ pagina (staand) € 110,00 

     ½ pagina (liggend) € 220,00  

 
Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie plaatsen is mogelijk. Dit kan 

alleen in zwart/wit. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag. 

 

 

Wie wil er 5x per jaar de Baanbreker rondbrengen? 

Wijk in Ens: tussen het Roefje en Drietorensweg. 

Aanmelden via debaanbreker@hotmail.com 
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Van de voorzitter 

Wat zullen we doen met de komende feestdagen? Een vraag die velen van ons bezig houdt. En 

wie het weet mag het zeggen. Zoals het er nu voorstaat met de besmettingsgraad mogen we nog 

vrij weinig dan. Maar het is zoals het is, en we moeten er maar het beste van zien te maken. Met 

een beetje creativiteit en positiviteit kunnen we er in ieder geval unieke feestdagen van maken. 

Feestdagen waar we jaren later nog over praten: "weet je nog die kerst en Oud en Nieuw in 

2020?". Zoals het er nu uitziet mag het carbidschieten in ieder geval doorgaan. Wel met 

aangepaste regels uiteraard. Hou onze social media in de gaten voor de laatste stand van zaken 

hieromtrent. De kerstmarkt en de nieuwjaarsborrel zullen we dit keer maar even over slaan. Maar 

de jaarvergadering hebben we gehad en die was erg geslaagd. We waren net op tijd voor de 

groepsgrootte weer kleiner moest en waren met krap 30 mensen. Ieder bestuurslid vertelde waar 

hij of zij zich het afgelopen en het komende jaar mee bezig houdt. Dat gaf een mooi inzicht in wat 

Dorpsbelang allemaal doet. Veel meer dan wat men dacht. Ieder bestuurslid heeft zijn of haar 

eigen aandachtsgebied waar zij zich mee bezig houden. Zoals bijvoorbeeld de urnenmuur, de 

ledenadministratie, arbeidsmigranten, wonen met zorg, lief en leed, de kinderboerderij, enzovoort. 

Voor de aanwezigen was het interessant om te horen wat er allemaal speelt hier in Ens. De 

volgende jaarvergadering komt er al weer bijna aan, dus mocht u het ook interessant vinden om 

wat meer te horen over wat er leeft in Ens, kom gerust langs. Als het dan weer mag natuurlijk... 

Voor nu wens ik u allen ondanks de rare en onzekere tijd waarin we zitten toch hele fijne 

feestdagen. Ik hoop dat we allemaal veilig en gezond het nieuwe jaar ingaan en dat we in 2021 

elkaar weer ergens mogen tegenkomen. 

Naila Tigchelaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden gezocht! 

Ieder jaar treden er bestuursleden af en komen er nieuwe bestuursleden bij. 

Vindt u of jij het interessant en leuk om ook mee te denken over het reilen en 

zeilen in Ens, kun je goed de hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden, ben 

je daadkrachtig en objectief en in het bezit van wat bestuurlijke ervaring of heb 

je de wens om dit op te doen. Misschien lijkt het je dan een uitdaging om je 

aan te sluiten bij dorpsbelang Ens. Ieder bestuurslid heeft zijn of haar eigen 

aandachtsgebied waar zij zich mee bezig houden. Zoals bijvoorbeeld de 

urnenmuur, de ledenadministratie, arbeidsmigranten, wonen met zorg, lief en 

leed, organiseren van activiteiten, de kinderboerderij, enzovoort. Is je interesse 

gewekt en wil je een keer meedraaien, meld je dan aan. Samen kunnen we 

dan kijken of er ook voor jou een rol is weggelegd.  

Mail of bel je motivatie naar dorpsbelangens@hotmail.com en we nemen 

contact met je op. 
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Oliebollen-actie ENS 
Ook dit jaar organiseren accordeonvereniging Con Brio 
en het koor Rejoice weer de jaarlijkse oliebollenactie 
op Oudejaarsdag, donderdag 31 december. 
 

De oliebollen worden, evenals voorgaande jaren, 
gebakken in de nacht van 30 op 31 december door Bakkerij Vliegendehond uit Wolvega. 
 

Vanwege Corona komen wij dit jaar niet bij u aan de deur om uw bestelling op te nemen, u kunt de 
oliebollen bestellen als volgt:  

1. Het bestelformulier hieronder in te vullen en te scannen en dit te mailen naar 
oliebollenactie.ens@gmail.com, 

2. Per whatsapp een foto van het formulier te sturen naar Petra Pol, 06-11413383,  
3. Het bestelformulier te deponeren in de doos bij Ens & Co aan de Baanhoek 21 

Bestellingen moeten op 12 december binnen zijn. 
 

De oliebollen worden dan op donderdag 31 december tussen 10 en 12 uur ’s ochtends bij u 
thuisbezorgd. Om ook de betaling zo corona-proof mogelijk te doen vragen wij u om dit per 
éénmalige automatische incasso of via een betaalverzoek te doen. Bent u niet thuis, dan hangen 
we de oliebollen aan uw deur.(of anders als u ons dat doorgeeft) 
 

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

Bij deze bestel ik       …….  Zak(ken) oliebollen(10 st) mét krenten en rozijnen à € 8,00 
 
                                   ……. Zak(ken) oliebollen(10st)  zonder krenten en rozijnen à € 8,00 
 

Naam:     

Adres:   Telefoonnummer:    
 

Ik betaal d.m.v.  onderstaande éénmalige machtiging / betaalverzoek* (doorhalen 

wat niet van toepassing is) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:oliebollenactie.ens@gmail.com
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Grote verloting 
Protestantse Gemeente “De Zaaier” 
 
Vanwege de coronamaatregelen is het houden van onze jaarlijkse 
Bazar niet mogelijk. Maar we kunnen wel de traditionele verloting 
organiseren. Voorgaande jaren kwamen we dan met de loten langs de 
deur. Om contactmomenten zoveel mogelijk te beperken doen we dat 
we nu maar even niet.  
In plaats daarvan kunt u loten bestellen via de website van PKN  
“De Zaaier”.  
Dat kan via onderstaande link:  
 

https://site.skgcollect.nl/433/pagina/5233/grote-verloting.html 
 
U vindt deze link ook op de website van PKN de Zaaier – Ens. 
 
De prijs is gelijk aan voorgaande jaren € 1,25 per lot. 
Betaling gaat via het iDEAL-systeem dus via uw eigen bankrekening. Als u besteld en betaald 
hebt, ontvangt u van ons via uw email-adres de lotnummers. De trekking is op 18 december a.s. 
en de prijzen worden net als altijd thuis bezorgd. 
De eerste vijf prijzen zijn: 
 

1. E-reader 
2. Keukenmachine 
3. Koptelefoon Bluetooth 
4. Levensmiddelenpakket ; beschikbaar gesteld door Spar Hoefnagel – Ens 
5. Eierkoker 

En dan nog tien leuke prijzen. 
 
De eerste drie prijzen zijn met een flinke korting beschikbaar gesteld door PB Sound en TV 
Net als voorgaande jaren hebben we 2500 loten. 
De opbrengst is bestemd als bijdrage aan de aanschaf van een bedienbare camera in de kerk voor 
het met beeld uitzenden van de kerkdiensten. Daarmee kan dan ingezoomd worden op de 
onderdelen van het liturgisch centrum en ook op de beamerprojectie. 
 
Doet u ook mee om een mooi bedrag bij elkaar te halen 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jolien Haagsma – 0628310139 of Bertus 
Ritsema – 06-51152702. 
 
 

 

 

Open kerk PKN “De Zaaier” 
 

Door de coronamaatregelen is het allemaal anders. Dit betreft ook de manier waarop we kerk 
kunnen zijn. Elkaar in de kerk ontmoeten is beperkt. Toch horen we dat mensen dit missen. Zeker 
nu in de aanloop naar het Kerstfeest. We kunnen dat gemis niet helemaal wegnemen. Wel kunnen 
we op een andere manier kerk zijn voor de samenleving.  
Vandaar dat we besloten hebben in de Adventstijd de kerk 
een aantal keren open te stellen. 
We willen daarmee open staan met een luisterend oor, 
ruimte voor persoonlijk gebed of een moment van 
bezinning. 
We ontvangen u/jou graag met een kopje koffie/thee op de 
woensdagen 16 en 23 december tussen 13.30 en 16.30 
uur in de Zaaier aan de Stallijnstraat. 
Van harte welkom. 
 

Namens de kerkenraad, Bertus Ritsema 

https://site.skgcollect.nl/433/pagina/5233/grote-verloting.html
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Verlichte Boerderijenroute Noordoostpolder start 11 december 
 

De Verlichte Boerderijenroute Noordoostpolder 2020 zal op 11 december as starten. Twee 

weekenden in december kan de route gereden worden, namelijk 11 t/m 13 en 18 t/m 20 december. 

Deze editie is geheel coronaproof georganiseerd.  

 

De 5e editie belooft een afwisselende route te worden. Naast de verlichte boerderijen en objecten 

zullen er alternatieve activiteiten worden georganiseerd. Alles te beleven vanuit de auto, zonder 

dat je hoeft uit te stappen.  

 

Dit jaar zal er voor het eerst gebruik gemaakt gaan worden van een audio-app. Deze is te 

downloaden via de izi.TRAVEL app (gratis). Ons advies is om dat thuis al te doen. De audiotour 

zal vanaf 11 december beschikbaar komen. Al rijdend en luisterend krijg je meer 

achtergrondinformatie over de Noordoostpolder. Leer meer over de geschiedenis en verbreed je 

kennis over de veelzijdige land- en tuinbouw in de omgeving.  

 

De route kan gereden worden in het zuiden van de polder, rond Nagele, Schokland, Ens en 

Kraggenburg. Nieuw is dat een aantal kunstenaars hun werk laten zien op de route. Voor meer 

informatie verwijzen wij graag naar onze website www.lichtroutenoordoostpolder.nl en Facebook. 

 

De Verlichte Boerderijenroute wordt o.a. mogelijk gemaakt door Gemeente Noordoostpolder, 

Provincie Flevoland, LTO Noord afdeling Noordoostpolder, Countus accountants + adviseurs en 

Leyten & Van der Linde, Stimuleringsfonds Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land.  

 

 

 

 

RK Geloofsgemeenschap H. Ireneüs  
 

 

Op de website staan en op facebook komen de aanvangstijden 

van de vieringen en wanneer de vieringen zijn. 

Mocht de kerk op bepaalde tijden nog extra open gaan, dan 

komt dit ook op de website en op facebook. 

Tevens komt er een link op te staan voor Kerstavond. De 

Kerstavondviering is live te volgen via een livestream. 

 

Website: www.emmausparochie.net/ireneus 

 

Facebook: H.Ireneüs,Geloofsgemeenschap 

 

http://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/
http://www.emmausparochie.net/ireneus
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30 okt – Joop en Christien Spekschate-Nijhuis 

 

 

 

16 okt - Ad en Rita van Oosten-Monster    

 

 

50 jaar getrouwd 

van harte gefeliciteerd 

namens Dorpsbelang 
 

 

28 nov – Anton en Bep Bakker-van Etten 

    

                           5 nov – Toine en Suzan Bastiaanssen-Huizinga  
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Even voorstellen …….. 
  

 

 
 
 
Welkom bij Stralend Op Orde! 
 

Als jouw persoonlijke opruimcoach kan ik je begeleiden en adviseren bij het creëren van rust, 
ruimte en overzicht. 

 

Mijn naam is Karin Aarnink. Ik woon alweer 14 jaar met veel plezier aan de 
Zwijnsweg in Ens, samen met mijn gezin.  
Hier runnen wij een akkerbouwbedrijf waarin ik me o.a. bezig houd met de 
boekhouding van het bedrijf. Daarnaast is mijn tijd snel gevuld met de zorg 
en aandacht voor onze 3 kinderen, het huishouden en hobby’s.  

 
 
Nadat ik een aantal jaren geleden ben gestopt met mijn baan in de zorg ontstond de wens om iets 
voor mezelf te beginnen. Ik maakte kennis met het beroep Professional Organizer, oftewel 
opruimcoach en dit sprak me erg aan. Van nature houd ik van opruimen en organiseren, en ik 
ervaar zelf hoe fijn het is dat er rust en overzicht ontstaat wanneer alles op orde is. Ik ben de 
opleiding professional organizer voor particulieren gaan volgen en mag me nu met trots voorstellen 
als opruimcoach.  
 
“Ik gun iedereen de rust, ruimte en het overzicht die je krijgt door opgeruimd te leven.” 
 
Weet je, om wat voor reden dan ook, niet hoe of waar je moet beginnen met opruimen? Heb je het 
gevoel geleefd te worden? Of heb je simpelweg geen tijd om alles op orde te krijgen? 
Door middel van praktische werkmethodes en advies op maat kan ik je helpen. Hierbij houd jij de 
regie en bewaar ik het overzicht. We werken in kleine stapjes naar een groot en blijvend resultaat, 
zodat je weer toe komt aan de dingen die echt belangrijk voor je zijn. 
 
Concreet betekent dit dat ik je o.a. kan helpen bij: 

- Het ordenen en opruimen van spullen in huis. 

- Administratie op orde brengen en onderhouden. 

- Prioriteiten stellen bij het plannen van taken. 

- Het beter indelen van je tijd om zo meer balans te vinden. 

- Opruimen en inpakken organiseren bij een verhuizing. 

- Het toonbaar maken van je huis bij verkoop. 

- Uitzoeken en sorteren van spullen na het overlijden van een dierbare. 
 
Tijdens een gratis en vrijblijvend intakegesprek inventariseren we samen waar de knelpunten 
zitten. Wanneer je er een goed gevoel bij hebt om samen aan de slag te gaan, plannen we één of 
meerdere opruimsessies in. 
 
Ik help je graag de stap te maken naar meer rust, ruimte en overzicht! 
Bel of mail me gerust voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een 
intakegesprek. 
     

Karin Aarnink 

Tel: 0624157357 

karin@stralendoporde.nl 
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Even voorstellen…. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mijn naam is Melissa Visscher en ik ben 25 jaar. In december 2019 ben ik met Mark aan de E.P. 
Seidelstraat in Ens komen wonen. 
 
Ik heb 2 jaar voor mezelf gewerkt als kapster en nagelstylist in Nunspeet. 
Sinds afgelopen juni werk ik als kapster bij Kapsalon Jolanthe in Ens. Ik heb het daar erg naar mijn 
zin, maar ik miste het om als nagelstyliste te werken. Daarom heb ik mij weer ingeschreven bij de 
kamer van koophandel om thuis als nagelstyliste aan het werk te gaan. 
 
 
Ik werk met Rubberbase en Nextgel. Rubberbase is geschikt voor nagels die niet te lang zijn. 
Daarentegen is Nextgel zeer geschikt voor lange nagels en nagels met verlenging. De Rubberbase 
en Nextgel dienen als versteviging onder de gellak. Tot slot is het mogelijk om uw nagels te 
voorzien van nail-art. Dit kan een stempel zijn, glitters, handgetekende art of steentjes. 
 
 
Neem eens een kijkje op de Facebookpagina en Instagram van Beautifulnails4you. 
 
 
 
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 
Neem dan contact met mij op. 
 
Beautifulnails4you 
E.P. Seidelstraat 79 
8307 CC Ens 
06 29166770 
Beautifulnails4you@outlook.com 
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Leren in de praktijk, een samenwerking tussen de 3 scholen van Ens. 
 

Bij de scholen van Aves kan ieder kind leren op zijn of haar eigen niveau en in eigen tempo. De 

wens lag er al een tijd om een aanbod te ontwikkelen voor kinderen die beter leren met hun 

handen dan uit boeken.  

We zijn trots te kunnen melden dat we de krachten van de drie scholen gebundeld hebben en 

vanaf de herfstvakantie zijn gestart met praktijklessen één dagdeel per week. Er is bewust gekozen 

voor integratie van de drie scholen zodat de kinderen in het dorp, mogelijk toekomstige 

klasgenoten, elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien kunnen we kennis, ruimte en materialen 

delen. 

De praktijklessen zijn bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe waardevol het is, wanneer je 

goed met je handen kunt werken.  

De kinderen van deze groep gaan één dagdeel per week aan de slag. Ze gaan op bedrijvenbezoek 

bij verschillende bedrijven in Ens en kunnen zo de praktijk ervaren. In de weken daarna gaan ze 

rondom de opgedane kennis aan de slag met 

praktijkopdrachten. De opdrachten zijn gekoppeld aan 

de taal- en rekendoelen. De naam van deze unieke 

samenwerkingsklas is Kenniswerkplaats Florescat. 

De kinderen worden aangemeld door de leerkracht en ib-er van de school in overleg met ouders. 

Het is nu een pilot waarvan we hopen dat het uiteindelijk een structurele plek in ons onderwijs 

kan krijgen.  

Mocht u er meer over willen weten? U kunt met vragen terecht bij de directeuren van de drie 

scholen. 

Bedankt 

Door de coronacrisis kunnen veel activiteiten niet zoals gebruikelijk doorgaan. We moeten 

aanpassingen doen in het vieren van de verschillende feesten. Gelukkig denken we met elkaar in 

mogelijkheden en kunnen we er zo met elkaar toch nog een gezellige tijd van maken. Hierbij willen 

wij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om Dorpsbelang, de Spar en drogisterij Sylvia te 

bedanken dat er,  in samenwerking met de drie scholen,  zo’n leuke invulling voor Sint Maarten is 

bedacht en natuurlijk voor de lekkere verrassing die alle kinderen hebben gekregen.  

Wens 

Wij willen iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen en een heel mooi, 

gezond en liefdevol 2021! 

 

 

 

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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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: 

 

In deze coronatijd gaan veel dingen anders dan anders. Zo ook bij ons op de peuterstartgroep. 

Gelukkig konden we in september wel onze appelactie houden. In de kraam bij het bloemenplein 

zijn weer heel wat appels verkocht en alle door ouders gebakken producten met appel erin. De 

kinderen kunnen weer genieten van extra mooi speelgoed dat we van de opbrengst hebben 

gekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen in de “auto”/”bus”, de ballen rollen mooi en de pop kan gezellig bij ons aan tafel zitten. 

 

Alle peuters hebben hun schoen gezet en wat een feest toen daar de volgende dag een mooi 

cadeautje in zat. Ondanks dat Sint niet een bezoek kon brengen aan de groep hebben we er met 

elkaar een leuke tijd van gemaakt in ons ‘pietenhuis’ met een pakjeskamer, kantoor van Sint, bak 

hoek waar we pepernoten konden bakken en natuurlijk ruimte om te spelen, zingen en dansen. 

Daarna de kerstboom in de klas en genieten van de kerstsfeer met lichtjes en muziek. 

Wij wensen iedereen een gezellige tijd thuis toe met lichtjes en muziek en voor 2021 heel veel 

lichtpuntjes voor iedereen. 

 

 
Een vriendelijke groet van alle peuters en de juffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

DE ZONNEBLOEM 
 
De herfst heeft zijn intrede gedaan, de avonden worden langer en helaas 
houdt het coronavirus nog steeds stand. Voor de gasten van de Zonnebloem 
is dit niet zo gezellig. De uitjes gaan niet door, maar ook bezoekjes worden 
schaarser. Het samen koffie drinken, wordt haast een feestje. Gelukkig 
kunnen we wel telefoneren, om zo toch contact met onze gasten te houden. 
Om de gasten het gevoel te geven dat ze zeker niet vergeten worden hebben 
we een puzzelactie bedacht. Eind oktober hebben allen een plaatjespuzzel 
ontvangen. Onder de goede oplossingen wordt een prijsje verloot. Eind 
november zijn we van plan weer een puzzel rond te brengen. Als het ons lukt 

willen we deze winter elke maand een puzzel rondbrengen, met kans op een prijsje. Zo hebben we 
met al onze gasten die dat willen toch elke maand even contact. 
 
Intussen is ook de trekking van de Zonnebloemloterij geweest. De uitslag vindt u elders in deze 
Baanbreker. Wie weet heeft u iets gewonnen, maar zo niet, volgend jaar zijn er weer nieuwe 
kansen. Misschien kunnen we dan weer langs de deur, maar mocht dat niet zo zijn, dan doen we 
het weer zoals afgelopen jaar. De tijd zal het leren. 
 
We zijn heel blij dat we onlangs een nieuwe vrijwilliger in ons team hebben mogen verwelkomen. 
We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die eventueel een bestuursfunctie in willen vullen. In 
2021 moeten er namelijk twee van onze bestuursleden het bestuur verlaten omdat hun maximale 
termijn erop zit. 
 
We wensen u allen een goede decembermaand, en veel voorspoed in 2021. 
 
Namens de vrijwilligers van afdeling Ens, 
Gea Schutte tel. 253017,  Tinie Broersen tel: 251358. 
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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 (momenteel niet) 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superblij zijn we, dat de koffie-inloop 

weer mag in het Steunpunt. Zeker nu 

de dagen weer wat vaker donker zijn 

is het fijn om elkaar te ontmoeten. 

We zijn ook nog op zoek naar iemand 

die ons op de dinsdagmiddag kan 

helpen met koffie schenken. 

 Wie weet ben jij dat wel. Schroom 

niet, bel gerust of kom langs. 

Namens Ens&co en de dagbesteding 

Ens, tel. 253900 
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      Overzicht 
    AED kasten: 
 
-  sporthal 
   Seidelstraat 2a 
 

-  voetbalkantine 
   Seidelstraat 4a 
 

-  Booijink v.o.f. 
   Sloefweg 8 
 
 

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

Kledingcoach MetDebby 

stelt zich voor 

Wil je eindelijk eens orde in je 

kledingkast? Zoek je betaalbare 

kleding voor elke dag? Of juist  

kleding voor een bijzondere 

gelegenheid? Of wil je in deze 

coronatijd liever niet zelf een winkel 

in? Dan helpt kledingcoach Debby 

Schoenaker je graag.  

 

Liefde voor mensen en voor kleding heeft Debby al zo lang ze zich kan herinneren. Logisch dus 

dat haar eerste bijbaan in een kledingwinkel (bij Snuffel in Emmeloord) was, en ze de Textielschool 

De Maere ging doen. ‘Ik werkte jarenlang op de dames inkoopafdeling van Wehkamp, waar we 

onze private label collectie maakten. Ik heb daardoor veel kennis van bijvoorbeeld pasvorm en 

materiaal. In mijn vrije tijd hielp ik familie, vrienden en buren met hun garderobe. En juist van dat 

laatste kreeg ik veel energie. Ik vind het zo bijzonder dat ik dichtbij mijn klanten mag komen. Bijna 

iedereen is wel onzeker over iets. Ik ben dan een eerlijke spiegel. Samen kijken we, lachen we en 

zoeken we het mooiste.’  

Combinaties uit je eigen kast 

Debby helpt mensen graag om een garderobe samen te stellen waar ze blij van worden. 

Bijvoorbeeld met de garderobecheck ook wel kastsessie genoemd. ‘Ik ga dan samen met je door 

je kast en we selecteren wat goed is. ‘Dat wordt je basis. En wat zo leuk is: we kunnen er ook veel 

nieuwe combinaties uithalen! We krijgen samen overzicht in welke kleuren en modellen je goed 

staan. Moet er iets vermaakt of gestoomd worden? Dan regel ik dat. Ik kijk samen met jou hoe we 

met een aantal aanvullende kledingstukken kunnen zorgen dat je die mooie broek, trui of jurk wel 

weer draagt. Alles wat je niet meer draagt of dat niets goeds voor je doet, halen we uit je kast. Ik 

neem het mee naar goede doelen. 

Debby werkt volgens simpele principes. Mijn hulp moet jou veel opleveren, jij moet je prettig voelen 

bij wat ik doe en het moet jou niet teveel kosten. Daarom kopen we niet snel iets zomaar. Het is 

belangrijk dat jouw garderobe én het milieu een tijdje meekunnen.’ Natuurlijk werkt Debby in deze 

tijden Coronaproof. Op afstand kunnen we veel doen en je wensen bespreken. Ik kan kleding thuis 

of in het verzorgingshuis afleveren, eventueel samen passen en retour brengen, wat niet naar 

wens is.’  

De cadeaubon van 

MetDebby is een leuk idee 

voor de Decembermaand 

of voor een verjaardag. 

Hiermee geef je iemand (of 

jezelf) aandacht en tijd 

voor zichzelf. Zeker fijn in 

deze bijzondere tijden. 

 

 

 

Debby volgen dat kan ook op Facebook of Instagram: MetDebby jouw kledingcoach 

Meer weten? Neem gerust contact op met Debby 06 53 70 37 28. Of kijk op www.metdebby.nl 

http://www.metdebby.nl/
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Kuinre  
     
Kuinre is een plaats in de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. Het dorp is gesticht 
door vissers en lag vroeger aan de rivieren de Kuunder en de Linde. Omdat Kuinre 
gebouwd is op een landtong tussen de 2 rivieren werd het een langgerekt dorp. De Henric 
de Cranestraat werd aan beide zijden bebouwd, de zogenaamde lintbebouwing. Later 
werd aan andere zijde van de Linde ook nog enkele woningen gebouwd. Kuinre groeide 
uit tot een bescheiden vissers- en havenplaatsje. De oude haven is nog te bezichtigen in 
het Kuinderbos aan de Hopweg. Na een grote overstroming van Noordwest Overijssel 
werd in Kuinre een kleine sluis gebouwd om de Kuunders tegen het water te beschermen. 
Door de aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering van de Zuiderzee kwam Kuinre te 
liggen tussen het oude en nieuwe land. De oude sluis had geen nut meer en veranderde 
de Linde in een stilstaand stinkend watertje dat later deels werd gedempt. 
 

 
 
 
 
 
Echter jaren later zorgde de opkomst van de watersport weer voor mogelijkheden. De 
oude sluis die jaren in een klein weilandje lag werd ontgraven en men begon met de 
restauratie. De bovenzijde van de sluismuren werden verwijderd en opnieuw gemetseld. 
De sluisdeuren werden vervangen en er werd een bedieningsgebouwtje voor de 
sluiswachter gebouwd. Het verval in de sluis is 0,25 meter. Er ontstond weer een 
verbinding tussen de Kuunder en de Linde naar de Friese meren, welke werd heropend in 
1990. 
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Tijdens de inpoldering werd altijd gesproken over een nieuwe grote sluis bij Kuinre, waarbij 
werd gewaarborgd dat Kuinre aangesloten bleef aan open water en de randmeren. Door 
bezuinigingen is deze sluis er nooit gekomen. Wel is de Kuindervaart gegraven vanaf de 
Lemstervaart, maar is enkele honderden meters voor Kuinre gestopt. Aan het einde van 
de Kuindervaart is later een grote vuilstort locatie gekomen. Inmiddels is de stortplaats 
afgedekt, beplant en voor recreatie ingericht. Via een grote betonnen trap kunt u naar 
boven, wandelen, sporten e.d. 
 

 
 
De burcht was een kasteel met een diameter van 30 meter. Het was een bakstenen 
ringmuur met spaarbogen op een fundering van hout. Door de getijden en stormen op de 
Zuiderzee kalfde het af en viel de burcht ten prooi aan het water. Restanten van de burcht 
zijn teruggevonden toen de Noordoostpolder werd aangelegd en het gebied werd 
drooggelegd. De burcht is gereconstrueerd en is te bezichtigen in het Kuinderbos. 
 
Ben Maas 
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Tulpenfestival 2021 
 

De organisatie hoopt dat het Profytodsd Tulpenfestival in 
2021 kan plaatsvinden van 16 april t/m 9 mei 2021. Onder 
leiding van de nieuwe voorzitter, Jan Menting, kijken de 
vrijwilligers naar de verschillende mogelijkheden zodat er 
op een verantwoorde manier van de Noordoostpolder 
genoten kan worden van de tulpenpracht. 
 

Ook komend jaar zullen er weer verschillende routes 
worden uitgezet. Normaliter zijn er tijdens het Tulpenfestival volop activiteiten voor jong en oud. Op 
dit moment is het lastig om vooruit te kijken naar wat er in het voorjaar 2021 mogelijk is. Over de 
volledige invulling van het Tulpenfestival wordt daarom de komende maanden nagedacht.  
 

De fotovelden op het Tulpenbelevingsveld aan het Creilerpad 14 zijn wel ingeplant. Als de tulpen 
volgend voorjaar in bloei staan, komen de mooie kunstwerken tevoorschijn. De tulpen zullen in de 
Noordoostpolder weer gaan zorgen voor een zee van kleur. Voor het jaar 2021 is gekozen voor het 
thema; Tulp-en-Zee.  
 

Het Tulpenfestival is een evenement van StEP Houd t.z.t. onze website en social media in de 
gaten voor het laatste nieuws en bekendmaking van het programma.  www.tulpenfestival.nl. 
 

 

 

 

 

Samenwerking Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Medipoint 
 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land en hulpmiddelenleverancier Medipoint zijn per 1 
november 2020 een samenwerking aangegaan om een geïntegreerd zorgpakket te bieden 
aan de inwoners in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Wie een zorgvraag heeft, 
wordt snel en dichtbij huis geholpen en krijgt advies afgestemd op de eigen situatie. 
 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt advies- en behandeling, verzorging en verpleging thuis, 
jeugd- en maatschappelijke zorg en zorg en wonen. Medipoint is gespecialiseerd in zorg- en 
welzijnshulpmiddelen voor lenen, huren of kopen. Doordat Medipoint samenwerkt met álle 
zorgverzekeraars en nu ook met Zorggroep Oude en Nieuwe Land, kunnen hulpmiddelen snel 
geleverd worden en wordt persoonlijk advies gegeven over de mogelijkheden voor vergoeding. 
 

Lenen, huren en kopen van zorghulpmiddelen 
Soms is een tijdelijk hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld bij revalidatie thuis of na herstel van een 
operatie, in verband met zwangerschap en bevalling of bij verpleging aan huis. Dan is er de 
mogelijkheid om een hulpmiddel zonder kosten te lenen. Het gaat om onder andere een rolstoel, 
douchekruk of -stoel, toiletstoel, toiletverhoger, ondersteek en bedverhogers, die door de 
zorgverzekeraars worden vergoed. Andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld krukken en rollators 
worden niet door de zorgverzekeraar vergoed, maar kunnen worden gehuurd.  
Een uitgebreid assortiment is beschikbaar op www.medipoint.nl. Eind november 2020 zijn ook 
huur- en koopproducten in de Servicepunten beschikbaar. Voor leden van Ledenvereniging Oude 
en Nieuwe Land zijn er voordelen bij koop of kan voor een tijdelijke periode gratis gebruik gemaakt 
worden van krukken, vierpoot of rollator. 
 

Dichtbij 
Er zijn Servicepunten in Emmeloord, Steenwijk en Urk waar de kleinere hulpmiddelen kunnen 
worden opgehaald. Informatie over de adressen en openingstijden vindt u op https://zorggroep-
onl.nl of www.medipoint.nl/winkels. 
 

Voor uitleenhulpmiddelen die thuis bezorgd moeten worden kan eenvoudig een bestelling worden 
geplaatst op www.medipoint.nl/uitleen of via Medipoint Klantenservice op telefoonnummer 088 – 
10 20 100. 

http://www.tulpenfestival.nl/
https://zorggroep-onl.nl/
https://zorggroep-onl.nl/
http://www.medipoint.nl/winkels
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