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COLOFON         
 
Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april - juni - september – december 
Oplage  : 1350 
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. 

 

 

 

 

 

De overige data in 2021: sluitingsdatum kopij zaterdag 4 september en zaterdag 27 november 

                                         verschijningsdatum donderdag 16 september en donderdag 9 december 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: zaterdag 19 juni 2021 

Verschijningsdatum 1 juli 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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INHOUDSOPGAVE 

 
1 Colofon 15 Kleedjesmarkt | 60 jaar getrouwd | 
2 Activiteitenkalender | Ensyfair   verjaardag in coronatijd 
3 Van de voorzitter | 4 mei herdenking 16 Steunpunt: breiactie Ethiopië  
4 Dorpsfeest 75 jaar Ens 17 Vaccinatiecampagne huisarts 
5 Koningsdag programma 18 De Hummel | dankwoord fam. Van Zeijl 
6 Koningsdag uitleg pubquiz 19 AED kasten | tennis 
7 Koningsdag speurtocht 20 EV … haarstudio Marjolijn 
8 Koningsdag antwoordformulier 21 EV … Heilbron Emmeloord 
9 Koningsdag kruiswoordpuzzel 22  Tulpenfestival 
10 Koningsdag kleurplaat 23  Vogels in Ens 
11 Oranjerecept 24 Oud Kraggenburg 
12 De Oude Bakkerij | pionier van het jaar 27 Antwoorden kwis 75 jaar Ens 
13 Opening winkel: Vers uit de polder 28 Moondocs 
14 Het Roefje | oproep vrijwilliger Steunpunt  

 
 
ACTIVITEITENKALENDER 

 
16 april t/m 9 mei tulpenfestival    
27 april Koningsdag 
29 mei kleedjesmarkt 
12 juni dorpsfeest Ens 75 jaar   
28 aug t/m 4 sept Ensyfair 
?? jaarvergadering DB uitgesteld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hebben we weer zin om met alle Ensenaren te feesten, playbacken, buikglijden en 
proosten! Dit jaar ziet onze feestweek er wel iets anders uit dan jullie van ons gewend zijn. Zet 
alvast met GROTE letters in jullie agenda 𝗘𝗻혀𝘆𝗳𝗮𝗶𝗿 𝟐𝟖 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐮𝐬 𝐭/𝐦 𝟒 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫! Want dan 
gaan we met jullie feesten tijdens Ensyfair 2021! En niet getreurd om een saaie junimaand. 
Omdat ons mooie dorp Ens 75 jaar bestaat organiseren we samen met andere verenigingen 
allerlei leuke activiteiten de komende maanden.  
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Van de voorzitter 

 
We zitten al in het tweede kwartaal van 2021, wat gaat dat toch weer snel. 
Helaas zijn we nog steeds in de ban van corona, maar zoals het er nu naar uitziet is het einde 
van de crisis toch wel in zicht. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie terug naar normaal, 
althans zo veel mogelijk. 
In de tussentijd moeten we helaas wederom een aantal activiteiten afzeggen of "coronaproof" 
door laten gaan. De jaarvergadering is daar één van. Als bestuur hebben wij er voor gekozen 
om deze uit te stellen tot we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Digitaal vergaderen is een 
optie, maar dat heeft niet onze voorkeur. De verwachting is dat we na de zomervakantie de 
jaarvergadering wel door kunnen laten gaan. U hoort in de volgende Baanbreker wanneer de 
nieuwe datum zal zijn. 
Ook de viering van Koningsdag en 4/5 mei zullen we anders dan andere jaren moeten doen. 
Gelukkig zitten er binnen ons bestuur een aantal hele creatieve leden die hiervoor een 
oplossing hebben gevonden en is het gelukt om een heel leuk programma in elkaar te zetten. 
Verderop meer hierover! 
Wat we ook hebben moeten uitstellen is de verkiezing en de onthulling van de naam van ons 
nieuwe bruggetje, maar dit om een andere reden. Het bruggetje is geplaatst in overleg met 
de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente, maar dat bleek niet voldoende te zijn. Wij 
hadden ook nog een vergunning aan moeten vragen bleek achteraf. Dit hebben we alsnog 
gedaan, en in afwachting van de (hopelijke) toekenning van deze vergunning leek het ons 
beter om de nieuwe naam nog even te laten wachten. 
Het vieren van het 75 jarig bestaan van Ens gaat gelukkig gewoon door, en duurt het hele 
jaar. Het plannen van de festiviteiten is lastig, maar er liggen al leuke plannen klaar om 
uitgevoerd te worden. Ondertussen staan er in ieder geval al schitterende 75 cijfers aan de 
ingangen van Ens. Heeft u ze ook al gezien?  

En het zal u niet ontgaan zijn dat de oude bakkerij volledig gesloopt is. De nieuwbouw gaat al 
snel van start, ook hierover kunt u verderop meer lezen.  
 
Dan nog een laatste verzoek: Hondenpoep op straat en afval op het Bloemenplein... 
In heel Ens geldt een opruimplicht voor hondenpoep, maar toch gebeurt het helaas nog te 
vaak dat er hondenpoep ligt op plekken waar mensen/kinderen lopen en spelen. En 
regelmatig hoor ik ouders met kinderwagens klagen dat ze de kinderwagen weer eens moeten 
schoonmaken vanwege poep aan de wielen. Lieve mensen, ruim de ontlasting van uw hond 
op, een kleine moeite, een groot plezier.  
Hetzelfde geldt voor het afval op het Bloemenplein. Vaak zijn de prullenbakken vol en ligt het 
afval er naast, vooral als er ondernemers op het plein staan. De gemeente leegt de bakken al 
vaker, maar zelf kunnen we natuurlijk ook wat doen. Als de prullenbak vol zit, gooi uw afval 
dan bij één van de ondernemers die er staan in de afvalbak. Zo houden we ons plein netjes.  
 
Naila Tigchelaar 
Dorpsvoorzitter Ens 

 
 
 
 

4 mei Nationale Dodenherdenking                        
 
Door de corona maatregelen kan ook dit jaar de 4 mei 
dodenherdenking niet doorgaan. 
Wij willen hier wel bij stilstaan. Wij gaan na de vlag halfstok gehesen te 
hebben, een bloemstuk leggen ter nagedachtenis aan die ons ontvallen 
zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
Namens Dorpsbelang 
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Dit jaar bestaat ons prachtige dorp Ens alweer 75 jaar en dat is reden voor een 
goed feest! Vele ideeën zijn de revue gepasseerd en we zijn druk bezig met alle 
voorbereidingen en daar hoort natuurlijk ook een datum bij…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurlijk zijn wij een heel jaar lang 75 jaar dus zal je door het jaar heen hier 
en daar ook wat versieringen en kleine activiteiten in het dorp zien zoals de 
prachtige stalen 75’s bij de Baan. Meer informatie over de officiële aftrap op 12 
juni 2021 volgt zo snel mogelijk. Hou dus goed de facebook pagina van Ensyfair 
en de Baanbreker in de gaten en tot snel!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Namens alle verenigingen die het dorp rijk  is                                             

75 JAAR 

ZET HEM IN JE 

AGENDA! 
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KONINGSGROET 
Tussen 8:00 en 11:00 uur wordt er een koningsgroet namens dorpsbelang en BioRomeo bij u 

thuis bezorgd. Vergeet dit heerlijke presentje niet binnen te halen!  

 

PUZZELSPEURTOCHT 
De gehele dag is er de mogelijkheid om de enige echte puzzelspeurtocht door ons prachtige 

dorp Ens te lopen. Daarbij kunnen de kinderen uit het dorp tijdens het lopen van de 
puzzelspeurtocht mede georganiseerd door SVA een pakje drinken to  go ophalen tussen 

11:00 en 14:00 uur buiten bij de Spar. Heb jij de Puzzelspeurtocht succesvol afgerond? Dan 
valt er voor de uitgelote winnaar ook nog eens een leuke prijs te winnen!  

 

KONINGSDAG ONLINE PUBQUIZ 
Om deze feestelijke dag goed af te sluiten he bben JOEK, Café ’t Pleintje, FP Video, Peter 
Bruijnes en Dorpsbelang de handen in één geslagen en hebben wij een super toffe online 
Pubquiz opgezet. Deze wordt op een ludieke manier gepresenteerd door Antoon Ziel en 

Hans Heijen. 

 
Wilt u meer informatie over de activiteiten en over hoe u coronaproof kunt           

deelnemen lees dan nog even verder in de Baanbreker of kijk op de website van 
Dorpsbelang: www.ens-nop.nl  

 

 
 

 

               

       HANG JE VLAG UIT 

        
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SVA | BioRomeo | JOEK Autocross | Café ’t Pleintje | FP Video | Peter Bruijnes | Dorpsbelang Ens | Spar Hoefnagel 

Om dit jaar het dorp een extra gezellige 
uitstraling te geven gaan wij de kern van 
het dorp wat extra aankleden. Ook willen 

wij graag aan onze inwoners vragen om hier 
aan mee te werken door zelf ook de vlag uit 

te hangen. 

Samen maken we er een mooie  dag van! 

http://www.ens-nop.nl/
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Coronaproof deelnemen 
Met al deze activiteiten is het natuurlijk super leuk om hier aan deel te nemen wel willen 
wij benadrukken dat het van belang is dat we met zijn alle de coronamaatregelen in acht 
nemen wat deze op dat moment dan ook zijn . Dus wil je mee doen met de puzzelspeurtocht 
doe dit dan met het op dat moment toegestane aantal mensen en mocht je bekenden 
tegenkomen tijdens de wandeling voorkom dan groepsvorming en houdt 1.5 meter afstand.  

 

Online koningsdag pubquiz 
Natuurlijk kan je de pubquiz alleen of samen met je huishouden spelen maar niks is zo leuk 
als samen met jouw vriendengroep mee doen. Nou hebben wij een manier bedacht waarop 
jij dit op een veilige manier kan doen. Hier onder leggen we uit hoe dit werkt:  

 
Stap 1 

Zorg dat je biertje/wijntje/frisje binnen hand bereik is  

Stap 2 

Ga naar www.ens-nop.nl en start de pubquiz  

Stap 3 

Start een video groepsgesprek op met je vriendengroep via een ander tabblad (Google 
Meet, Skype, Teams, Zoom etc.)  

Stap 4 

Spreek onderling af wie de antwoorden bij gaat houden en deze uiteindelijk gaat mailen 
naar dorpsbelangens@hotmail.com  

Stap 5  

Begin gezellig aan de pubquiz en zorg dat je goed gehydrateerd blijft!  

 
Heb je de pubquiz succesvol afgerond? Stuur dan voor woensdag 28 april 12:00 uur al jouw 
antwoorden op naar dorpsbelangens@hotmail.com en wie weet ben jij de winnaar. Indien er 
meerdere winnaars zijn doen we alle namen in de pot en gaan we lootje trekken. Op vrijdag 
30 april maken we de uitslag bekend via onze facebookpagina!  

 

  

 

 

 

 

 
SVA | BioRomeo | JOEK Autocross | Café ’t Pleintje | FP Video | Peter Bruijnes | Dorpsbelang Ens | Spar Hoefnagel 

http://www.ens-nop.nl/
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Ben jij nou een echte speurneus en heb je ook een goeie kennis over het koningshuis dan is 
dit de speurtocht voor jou! Op de onderstaande plattegrond staan diverse stippen. In de 
buurt van deze stippen vind je een kroontje waar een vraag bij hangt. Bij elk  antwoord hoort 
een letter wat je in het onderstaande schema invult. Heb je alle vragen juist beantwoord 
dan komt er een zin uit. Mail deze zin voor 29 april naar dorpsbelangens@hotmail.com en 
wie weet win je een leuke prijs!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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SPELREGELS 

• De puzzelspeurtocht kan de gehele dag gelopen worden. Er is geen vast begin en eind 
punt dus ook geen vaste route op deze manier kan je bij het dichtstbijzijnde punt bij 
je huis beginnen.  

• De vragen zijn te herkennen aan de bovenstaande kroon met rood, wit  blauw vlag er 
in. Onder de kroon hangt een papier met de vraag er op, bij sommige vragen hoort 
ook een filmpje die je doormiddel van een QR -code met je telefoon kan opzoeken.  

• Bij iedere vraag heb je de keuze uit een aantal antwoorden. Achter ieder antwoo rd 
staat ook een letter, deze letter vul je in op het onderstaande schema en hier maak 
je uiteindelijk de zin mee.  

Kan jij alle 25 plekken vinden waar vragen opgehangen zijn? Schrijf hier onder alle letters op 
die achter het juiste antwoord staan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

            

 

Heb je alle letters gevonden, puzzelen maar en vindt de goede zin! Stuur deze door naar 
dorpsbelangens@hotmail.com 

H               

 

   r           

 

Pakje drinken       

Loop jij de puzzelspeurtocht tussen                                                                                    
11:00 en 14:00 uur dan kan je een pakje                                                                          
drinken to go ophalen bij de Spar.                                                                                  
Wanneer je dit formulier laat zien heb                                                                                      
je recht op een heerlijk pakje drinken.  

Paraaf voor pakje drinken 
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Op de website staan nog heel veel andere heerlijke oranje recepten, kleurplaten en knutselwerkjes. 

 
Natuurlijk zijn wij enorm benieuwd naar alle prachtige kleurplaten van alle creatieve kinderen. 

Deze kun je mailen naar dorpsbelangens@hotmail.com 
 



12 
 

Beste Ensenaren,  

Zoals u waarschijnlijk weet is de 
verkoop van De Oude Bakkerij in Ens 
van start gegaan. De eerste 
bouwnummers zijn al vergeven en 
slechts 5 appartementen zijn nog 
beschikbaar. 

Halverwege maart is Scheffer Groep 
begonnen met de asbestsanering in 
het oude bedrijfspand. Na de 
verwijdering van het asbest is de 
sloop gestart en inmiddels zijn de 
sloopwerkzaamheden afgerond. 

Weever Bouw uit Kampen is op dit 
moment druk bezig met de 
voorbereiding. Naar verwachting 
zullen de bouwwerkzaamheden op 
15 mei van start gaan. De 
bouwhekken zijn inmiddels geplaatst. 

Met vriendelijke groet, Pieter Plaizier 

 
 

 
 

PIET BAARS - PIONIER VAN HET JAAR 
 

Op vrijdag 19 maart 2021 heeft Piet Baars 
de wisseltrofee “Polderpionier” mogen 
ontvangen.  
Deze prijs wordt uitgereikt aan personen of 
groepen die zich op vernieuwende wijze 
inzetten voor de leefbaarheid in de 
Noordoostpolder. Jasper Stege van de 
tafelronde 49 Noordoostpolder reikte de 
prijs bij Piet thuis uit. 
Voorgaande jaren werd de prijs uitgereikt 
bij het Nieuwjaarsfestival. Helaas is dat 
festival dit jaar niet door gegaan. 
De Ensenaar kreeg de onderscheiding 
omdat hij zich reeds vele jaren in heeft 
gezet voor diverse vrijwillige instanties. 
Volgens de jury heeft zijn inzet vele 
mensen samen gebracht en “de handjes uit 
de mouwen” gekregen. 
 

Tafelronde 49 is een vereniging uit de 
Noordoostpolder, bestaande uit vijftien 
leden die elkaar regelmatig ontmoeten. 
Voorzitter Jasper Stege: ‘‘We zijn een 
actieve en inspirerende club voor mannen 
tot veertig jaar. Een vereniging die 
onderlinge vriendschap bevordert, die de 
uitwisseling van kennis, ervaringen en  
bijdraagt aan de ontwikkeling van al haar 
leden.’’ 
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Kunnen wij op jou rekenen? 
 
Met behulp van de Gemeente Noordoostpolder, het Oranjefonds, het VSB Fonds, Kern met pit en 
de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land hebben we voldoende financiële middelen verzameld 
om ons dorpshuis “Het Roefje” een metamorfose te laten ondergaan. Wat gaat er gebeuren: 

- Uitbreiding van het gebouw met een aanbouw voor een nieuwe keuken 
- Een moderne nieuwe keukeninrichting 
- Verlaagd plafond in de grote zaal 
- Pimpen van de entree 
- 26 zonnepanelen 
- Terras aan de voorkant en achterkant 
- Enz. 

Er gaat dus veel gebeuren om ons dorpshuis duurzaam en toekomstbestendig te maken. Om deze 
klus te kunnen klaren hebben we wel vrijwilligers nodig. 
 
Wij zoeken: Timmerlieden, metselaars, een loodgieter, een elektricien, stratenmakers, 
interieurontwerper, klusjesman/vrouw, enz. 
 
Vind jij het leuk om mee te helpen? 
 
Neem dan contact op met Kees van Koulil 0683083017 (hetroefje@hotmail.nl) of kom gewoon 
even aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
Café ’t PLEINTJE 

 
In de advertentie staat een 
foutieve vermelding van de 
openingstijd op donderdag. 

 
Juiste openingstijd is: 

 

11:00 – 21:00 uur 
 

 

Koffie drinken samen!! 

Elke ochtend van 10.00-11.00 uur is er de mogelijkheid 

om samen koffie te drinken in het Steunpunt. Nu zijn we 

nog op zoek naar een vrijwillig(st)er die om de week op 

maandagmorgen koffie zou willen schenken. Denk je dat 

jij diegene bent, schroom niet, loop een keer binnen of 

bel, de koffie staat klaar! 

Tel.0527-253900 
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Kleedjesmarkt     

29 mei 2021 

 

 

Na de gezellige kleedjesmarkt in ons dorp afgelopen jaar, wil ik ook dit jaar weer een 

kleedjesmarkt gaan organiseren en wel op zaterdag 29 mei 2021. 

U kunt meedoen vanuit uw eigen voortuin, carport etc. 

(Dus niet vanaf een plein of groot grasveld) 

Op deze manier zorgt u als verkoper ervoor dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en er niet 

te veel personen bij elkaar zijn. 

We houden ons aan de maatregelen die er dan gelden! 

 
Aanmelden: Jenny Paulus, Kruisstraat 10 tel. 0527 251394 of j.paulus@home.nl 
 
Ik stuur u daarna de nodige informatie. 
 
 

 

     

 
Zomaar een voorbeeld … 

 
van een prachtig initiatief om een verjaardag in                     

coronatijd te vieren. 
N.a.v. deze uitnodiging heeft de hele senioren-

Kruisstraat de vlag uitgehangen. 
Wat een gevoel van saamhorigheid. 

Ondanks alle beperkingen kan je een 
“bijzondere” verjaardag vieren. 

 
 

      Piet en Til Kommers 
           60 jaar getrouwd op 8 februari 
 Van harte gefeliciteerd namens Dorpsbelang 
 
 

mailto:j.paulus@home.nl
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Vanmiddag (13 april) op bezoek geweest in het steunpunt en heel veel gebreide spullen in 

ontvangst mogen nemen. Deze hebben de dames voor Dr. Mulu haar patiënten gemaakt. Deze 

dokter wordt gesteund door ISEE, Stichting Ethiopie Urk waarvoor ik werkzaam ben als vrijwilliger. 

Ik weet dat ze hier heel erg blij mee zal zijn. Ze opereert vrouwen met problemen die ontstaan na 

de bevalling en die geen medische zorg krijgen. Ze wonen in de binnenlanden van Ethiopië waar 

armoe troef is. Dankzij deze dokter krijgen de vrouwen (en hun kinderen) weer een normaal 

bestaan en worden ze weer opgenomen in hun dorpje. Levensreddend werk dus. Zodra het 

mogelijk is zal ik daar weer naar toe reizen en al deze spullen overhandigen. Ik wil de dames heel 

erg bedanken namens dr. Mulu, voor hun inzet en prachtige breiwerken. Heel erg bedankt! 

Elske Schilder 

Commissie SMELT 

www.isee-urk.nl 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isee-urk.nl/


17 
 

De COVID-19 vaccinatiecampagne bij de huisarts, hoe zit het nu?! 

 

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom het AstraZeneca vaccin. Ook de Huisartsenpraktijk 

Ens krijgt hier het nodige van mee. Niet alleen worden we dagelijks overstelpt met vragen hierover, ook 

achter de schermen zijn we druk bezig met regelen, communiceren en administreren! En ondertussen 

merken we dat de ‘normale’ zorg ook weer steeds drukker wordt. Kortom, voor veel Ensenaren is het 

een rare en onzekere tijd, maar niet minder voor ons. In dit bericht wil ik een korte toelichting geven op 

de rol die de Huisartsenpraktijk Ens speelt in het hele vaccinatiegebeuren. 

Zoals bekend hebben de huisartsen een beperkte maar belangrijke rol in het COVID-19 

vaccinatieprogramma. Het is de bedoeling dat wij de groep 60- tot 64-jarigen vaccineren en degenen 

die tot bepaalde risicogroepen behoren. Wij van de Huisartsenpraktijk Ens volgen hiervoor de landelijke 

en regionale ontwikkelingen nauwlettend en gaan bij onze eigen beslissingen steeds af op de officiële 

adviezen en besluiten van de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging) en het RIVM die zij ons toesturen. 

Ons eigen streven voor onze patiënten is een zo groot mogelijke vaccinatiegraad, maar met ook zo 

groot mogelijke veiligheid. We volgen dus het beleid dat ons ‘van bovenaf’ wordt opgelegd en proberen 

het zo goed mogelijk op de situatie in Ens e.o. toe te passen. Over de vaccins hebben wij geen 

zeggenschap, deze worden ons toebedeeld door de SNPG (Stichting Nationaal Programma 

Grieppreventie), die ons ook de jaarlijkse griepvaccins levert. 

Tot nu toe (d.d. 9 april 2021) hebben wij aan iets meer dan 100 patiënten de 1e prik gegeven van het 

AstraZeneca vaccin. Dit waren mensen geboren in 1956, 1957, 1958 en 1959 (deels) en een klein 

aantal mensen jonger dan 60 jaar vanwege ernstig overgewicht of een andere bijzondere reden. Bij 

geen van hen zijn –voor zover ons nu bekend is- ernstige complicaties opgetreden. Volgens het huidige 

advies van de Gezondheidsraad mogen zij dan ook zonder bezwaar t.z.t. de 2e prik krijgen met het 

AstraZeneca vaccin, omdat er nationaal en internationaal gezien na de 2e prik voor zover nu bekend 

geen ernstige complicaties meer zijn opgetreden. Deze vaccins zullen begin juni worden geleverd en 

de betrokkenen hebben of krijgen hiervoor een uitnodiging. 

Verder zullen wij conform het landelijke besluit aan patiënten jonger dan 60 jaar dus geen AstraZeneca 

vaccin meer toedienen. 

Voor de verdere vaccinatiecampagne zijn wij afhankelijk van het beleid van de bovengenoemde 

instanties en van de levering van vaccins aan de huisartsenpraktijken. Wij hebben géén invloed op het 

soort vaccin dat wij krijgen! En tot nu toe is de levering dus zeer beperkt geweest. Zoals het er nu naar 

uitziet zal naar verwachting het overgrote deel van onze patiënten dan ook straks niet door ons, maar 

door de GGD gevaccineerd zijn, of via het ziekenhuis of zorginstelling. Wij doen ons best om als er wel 

nieuwe vaccins binnenkomen de juiste personen zo snel mogelijk uit te nodigen. En ook proberen we u 

via onze website www.huisartsenpraktijkens.nl op de hoogte te houden van eventuele specifieke 

ontwikkelingen in onze praktijk. 

Voor algemene vragen over de COVID-19 vaccinaties inclusief inhoudelijke vragen over bv. de 

veiligheid van het AstraZeneca vaccin vragen wij u vriendelijk om niet ons te bellen maar vooral eerst te 

kijken op www.coronavaccinatie.nl of te bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800-

1351. Ook kunt u terecht op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona. 

Heeft u een specifieke vraag over uw eigen situatie die niet via de GGD of bovenstaande bronnen te 

beantwoorden is, dan kunt u hiervoor natuurlijk wel bij ons terecht. 

Met u en jullie hopen we dat deze vervelende en onzekere periode snel voorbij is. We wensen ieder 

alvast een mooie zomer met meer vrijheid en meer gezondheid! 

Namens het hele team van de Huisartsenpraktijk Ens, 

Jan Armin Roosjen 

http://www.huisartsenpraktijkens.nl/
http://www.coronavaccinatie.nl/
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen
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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     12:30 uur - 15.30 uur  
   Donderdagmiddag 12.30 uur - 15.30 uur 
  
Van de leidsters: 

 

De lente is begonnen, een heerlijke tijd om er weer op uit te gaan, de natuur in. Het is weer 
genieten van alle mooie bloesems, bloemen, steentjes en allerlei kleine diertjes. Veel mensen 
groot en klein maken, zeker in deze tijd, regelmatig een wandeling.   
Mocht u op pad gaan dan zou het zomaar kunnen dat u een mooie geverfde steen vindt. Misschien 
heeft u inmiddels al gehoord van de Happy Stones. 
Een Happy Stone is een steen die door iemand mooi beschilderd is en vervolgens ergens 
neergelegd wordt om de vinder blij te maken. Als je zo'n steen vindt mag je deze meenemen naar 
huis, of op een ander plekje neerleggen om iemand anders een geluksmomentje te bezorgen. Zo 
zwerven de beschilderde stenen door het hele land om mensen blij te maken.  
 
Wij hebben met de peuters ook een aantal stenen 
beschilderd en deze liggen nu her en der in ons 
eigen dorp. 
De kinderen hebben plezier aan het schilderen van 
de stenen en we hopen dat het vinden van de steen 
een glimlach oplevert bij de vinder.  
 

 
 
 

                                                                               
                                                                            Geniet van de Lente! 

 
Vriendelijke groeten van alle peuters en de juffen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dankwoord van familie van Zeijl: 

Graag willen wij u bedanken voor de vele hartverwarmende reacties die wij mochten 

ontvangen na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame papa en 

trotse opa, 

Wim van Zeijl 

 

      Via deze weg willen wij u laten weten dat we dit 

als heel bijzonder hebben ervaren. 

 

Maria van Zeijl 

Kinderen en kleinkinderen 

Enserweg 13-1  
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Blijf in beweging met tennis!  

Goed nieuws! Het tennisseizoen staat weer op het punt om te beginnen. Omdat veel andere 

sporten niet door kunnen gaan, gooien wij vanaf nu onze banen open voor Ensenaren met een 

zomer- of corona abonnement. 

 

Is er nog geen voetbal, volleybal of badminton? En wil je kennismaken met de mooie sport Tennis? 

Voor alle Ensenaren hebben we dit jaar, ivm corona, eenmalig leuke aanbiedingen. 

 

Corona abonnement € 60 

1 april t/m 31 augustus 2021 

Aanmeldformulier Corona 

abonnement 

 

Zomerabonnement € 40 

1 juni t/m 31 augustus 

Aanmeldformulier 

Zomerabonnement 

 

Met deze abonnementen heb 

je onbeperkt toegang tot de 

tennisbanen en kun je 

deelnemen aan leuke 

activiteiten, wanneer de 

maatregelen dit toelaten. 

 
 

 

Achterstand? 

 

Heeft uw kind moeite met lezen 

 en/of leren? 

  Elma kan helpen ! 

In bezit van volledige bevoegdheid BSc 

e-mail:elmavanderwerf@kpnmail.nl 

 

 

       

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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Nieuwe onderneming … even voorstellen: 

 

 

Hallo Buurtjes! Mijn naam is Marjolijn Markvoort en ik ben 29 jaar. In 2015 ben ik vanuit Broekland 

in Ens komen wonen aan de Bosrand 63.  

Vanaf mijn 14e ben ik in verschillende kapperszaken werkzaam geweest, hierdoor heb ik flink wat 

ervaring opgedaan binnen dit creatieve vak. In de lockdown van 2020 en 2021 heb ik een kamer in 

mijn huis omgetoverd tot mijn kapsalon “Haarstudio Marjolijn” en heb ik mij ingeschreven bij de 

kamer van koophandel. 

In combinatie met mijn huidige baan wil ik de kapsalon parttime opstarten, met uitzicht op fulltime 

mijn eigen kapsalon te kunnen runnen. In de kapsalon kunt u voor verschillende behandelingen 

terecht zoals : Knippen, kleuren, permanenten, baard trimmen, vlechten en opsteken. Mannen, 

vrouwen , jong of oud iedereen is welkom! Mijn specialiteit ligt in het creëren van bruidskapsels. 

Hierin neem ik graag de tijd voor jou , kijken we samen naar wat je mooi vindt door middel van een 

proefkapsel en kom ik aan huis indien gewenst.  

Ik werk met professionele producten van het kappersmerk 

Goldwell, deze zijn tevens in de salon te koop om uw nieuwe 

coupe thuis ook goed bij te kunnen houden.  

De openingstijden van Haarstudio Marjolijn zijn als volgt: 
 

Maandag: 08:30 uur / 21:00 uur 

Dinsdag:  08:30 uur / 18:00 uur 

Woensdag:  19:30 uur / 21:00 uur 

Donderdag: gesloten 

Vrijdag: gesloten 

Zaterdag:  gesloten 

Zondag:  gesloten 

 

Uitsluitend werk ik op afspraak! Heeft u een bijzondere gelegenheid buiten mijn openingstijden 

om? Ook dan voorzie ik u graag van een mooi kapsel, neem daarom gerust contact met mij op.  

Haarstudio Marjolijn 

Bosrand 63 

8307 AE Ens 

Tel.nr: 0658830365 

Email: Haarstudio-Marjolijn@outlook.com 

 
Als eerste op de hoogte van leuke acties? Neem dan snel een kijkje op mijn Instagram : 
www.instagram.com/haarstudiomarjolijn 
 
Bij vragen over behandelingen of de kosten hiervan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. 
 
Zin in een nieuwe coupe? Maak dan snel een afspraak! Dan zien we elkaar snel, gezellig! 

 

mailto:Haarstudio-Marjolijn@outlook.com
http://www.instagram.com/haarstudiomarjolijn
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EVEN VOORSTELLEN …. 

 

Wij zijn Helder Financiële Diensten, we blijven "Helder" maar dan vanaf nu onder een nieuwe 
naam, Heilbron Emmeloord.  

U kent onze adviseurs al jaren want voorheen was onze naam Assurantiekantoor De Lange en 

waren we gevestigd aan de Sportlaan in Emmeloord.  
 

Door samenwerking en krachtenbundeling van de bedrijven Meester verzekeringen,  

Thijssen Assurantiën, AIN Financiële Diensten, AQRaad en Rodenburg is circa twee jaar 

geleden de naam "Helder financiële diensten” ontstaan. Maar omdat we al langere tijd tot de 

Heilbron Groep behoren gaan wij vanaf nu verder onder de naam Heilbron Emmeloord. 

 

#dekrachtvansamen  

 

In februari 2021 verhuizen wij in Emmeloord naar een nieuwe locatie, de Deel 21-1 in Emmeloord 

(naast 't Voorhuys). Uiteraard heten wij u van harte welkom op onze nieuwe locatie. De 

verwachting is dat we per 15 februari 2021 op de nieuwe locatie gevestigd zijn. Naast 

onafhankelijk verzekeringsadvies kunt u dan bij ons ook terecht voor hypotheekadvies, financiële 

planning en pensioenadvies. Alle gemak onder 1 dak! 

RegioBank 

Naast advieskantoor voor bovengenoemde diensten worden de activiteiten voor RegioBank op de 

nieuwe locatie uitgebreid. We gaan "gewoon" weer traditionele bankdiensten aanbieden waarbij 

een kasfunctie tot de standaard gaat horen. Dit betekent dat u straks weer contant geld kunt 

komen halen maar ook uw spaargeld of dat van uw (klein)kind op een rekening kan storten. Maar 

daarnaast kunt u natuurlijk ook nog steeds bij ons terecht voor een betaal- of spaarrekening. 

Onze medewerkers maken ons tot wie we zijn. We blijven echt lokaal het aanspreekpunt en u kunt 

gewoon bij ons binnen lopen. Bij mensen die geboren en/of getogen zijn in onze prachtige polder. 

Louis, Alieke, Lammechien, Marissa, Roxana, Sarah, Thijs en alle andere collega's staan voor u 

klaar om uw belangen te behartigen.  

Graag tot ziens! 
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Coronaproof langs de tulpenvelden 

 
De organisatie van het Profytodsd Tulpenfestival heeft dit jaar een ‘coronaproof’ autoroute uitgezet 
van ongeveer 88 kilometer. Een prachtige autoroute langs de vele tulpenvelden die de 
Noordoostpolder rijk is. De Van Staveren autoroute is zoals gebruikelijk bewegwijzerd en te rijden 
van 16 april t/m 9 mei 2021. 
 

Nieuw dit jaar 
Normaal gesproken zijn er langs de route allerlei ‘tulpen activiteiten’ georganiseerd. Die kunnen dit 
jaar helaas geen doorgang vinden in verband met de coronamaatregelen. Als alternatief zijn er 
door de organisatie nieuwe initiatieven gestart. Aanvullend op de autoroute kan je dit jaar de 
Tulpenfestival-app downloaden. Via de app kom je langs de route middels foto’s, 
geluidsfragmenten en korte video’s meer te weten over het gebied en de tulpenteelt. De app komt 
binnenkort beschikbaar in de appstore.  
Speciaal voor kinderen is er dit jaar Bollie de Berenroute. Vanaf de achterbank kunnen kinderen 
samen met Bollie de beer op onderzoek uit en komen zij aan de hand van filmpjes en opdrachten 
meer te weten over tulpen. Een ontzettend leuke beleving voor kinderen van 4 t/m 12 jaar!  
 

Tulpenfestival locaties 
Tickets voor Bollie de Berenroute zijn binnenkort te koop in de webshop van het Tulpenfestival 
(www.tulpenfestival.nl). Met het ticket kan bij één van de Tulpenfestival locaties een 
verrassingstasje worden opgehaald met opdrachtenboekje, cadeautjes en wat lekkers. De 
Tulpenfestival locaties zijn: Renne Streekproducten in Nagele, het Tulpenbelevingsveld in Creil en 
Vakantiepark Eigen Wijze in Bant. Op deze locaties is er tevens een toiletgelegenheid aanwezig 
en de mogelijkheid een lunch en/of koffie to-go af te halen. Deze locaties zijn ook aangegeven op 
de tulpenroutekaart op de website.  
 

Blijf in de auto 
De organisatie hoopt dat iedereen op een veilige manier kan genieten van de tulpenpracht in de 
Noordoostpolder. Onderweg worden bezoekers op verschillende manieren geattendeerd op de 
coronamaatregelen. Toch roept de organisatie de bezoekers op tot het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid. Bekijk de tulpen zoveel mogelijk vanuit de auto en vermijd drukke plekken. 
Voor de actuele informatie over het Profytodsd Tulpenfestival, de ticketverkoop en richtlijnen 
omtrent COVID-19 kijk je op de website: www.tulpenfestival.nl  
 

Fietstocht door de kleurrijke Noordoostpolder 
De route is in één richting bewegwijzerd en kan gereden worden tijdens het Tulpenfestival van 16 
april t/m 9 mei 2021. De route is 51 kilometer lang. Starten kan op verschillende plekken langs de 
route. Onderweg komt u Covid-19 waarschuwingsborden tegen, die u wijzen op het volgen van de 
maatregelen. Parkeren kan bij het museum Schokland en/of op de parkeerplaats langs de 
Schokkerringweg. Ook in de dorpen Nagele en Ens of bij de parkeerplaats Schokkerstrand kunt u 
goed parkeren.  
De route leidt u behalve langs prachtige tulpenvelden en mooie polderdorpen ook langs TOP 
Schokland, 25 jaar werelderfgoed in 2020.  
 
 

 

http://www.tulpenfestival.nl/
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Vogels in Ens 
 
Ik groeide op in het toen nog kleine dorpje Poortugaal, ZH. 
Poortugaal was destijds een boerendorp met veel land er omheen. 
Mijn opa en oma hadden melkkoeien en paarden, en daar was ik 
als kind al mijn vrije tijd. Mijn vader leerde mij toen al fotograferen.  
 
Vanaf 2011 woon ik met Jan in Lopik, Utrecht, en in 2014 word ik 
ziek en kom ik thuis te zitten. Hersenmist is de headliner van dat 
verhaal. Om beter te worden ga ik o.a. wandelen langs de 
fruitgaarden en De Lek. In het begin gaat dat heel moeizaam, 
maar als het wat beter gaat, dan merk ik dat ik wat te doen wil 
hebben tijdens het wandelen en neem ik mijn camera mee. Ik 
fotografeer landschappen, dieren, insecten en uiteindelijk vooral 
vogels. Jan gaat enthousiast met me mee en we gaan vogels 
tellen.  
 
We komen er graag voor vogelwandelingen en Jan zijn werk is 
deels in het noorden, dus als wij ons huis gaan verkopen, zoeken 

we een nieuw stekkie in deze regio. We vinden het hier in Ens. Een leuke plaats met aardige mensen 
en verbazingwekkend veel vogelsoorten. 
 
Het pad om Ens heen vind ik prachtig. Eén van de 
vogelsoorten die ik hier heel bijzonder vind is de Appelvink. 
De grootste Vink, veel groter dan de ook aanwezige 
gewone Vink, Groenling en Putter. Maar hij laat zich niet zo 
snel zien. Hij zit meestal boven in de bomen op zijn 
gemakje te knabbelen van zaadjes. De Appelvink is een 
indrukwekkende verschijning met grote snavel en mooie 
kleuren, hij doet wat denken aan een papegaai, ook qua 
gedrag.  
 
In onze eerste week in Ens zagen we bij de Ramspolbrug al 4 Zeearenden over vliegen. Dat was te 
gek! Ik vraag me wel eens af in hoeverre dit voor de Ensenaren gewoon is en of iedereen er van weet. 
Soms spreek ik iemand tijdens mijn wandelingen rond Ens en merk dat de natuur en zeker ook de 

vogels bij heel wat mensen leeft. Erg leuk om te ontdekken 
en het maakt dat ik me al snel thuis voel.  
 
Het verbaasde me aanvankelijk dat hier zoveel roofvogels 
zo dicht bij de bewoonde wereld leven. Nu ik een paar 
maanden in Ens woon vind ik het niet vreemd meer om 
vanuit huis een Buizerd, Sperwer of Torenvalk in een boom 
te zien. Maar het laat nog steeds mijn hart sneller kloppen.  
 
We zien deze winter meer Kramsvogels en Koperwieken 
dan ooit. En de Grote Lijster in de tuin, dat is bijna magisch, 
want die hebben we nog maar zelden en alleen van grote 
afstand gezien. De Boomklever zien we nu regelmatig en is 
met zijn vrolijke kleuren en zijn levendige gedrag is een 

ontzettend leuke vogel om te observeren. De IJsvogel en zelfs de verborgen levende Houtsnip zien we 
hier in Ens!  
 
Dan zijn er natuurlijk nog de Grote Bonte Spechten, de inmiddels vanuit het zuiden aangekomen Tjiftjaf 
en Zwartkop. Ze zijn allemaal de moeite waard voor mij, elke vogel. Het observeren en fotograferen is 
zo mooi en soms ook zo grappig. Je stapt in een andere wereld. Een wereld waarin ik mij beter voel 
omdat mijn hoofd beter functioneert. Het is een wereld dicht bij de natuur waar je altijd welkom bent 
zolang je respect toont. 
 
Vind je het leuk te zien wat wij ́zien en meemaken: www.facebook.com/onzewerelddoormijnogen 
Wil je zelf vogels tellen: www.waarnemingen.nl  of www.ebird.org 
 

Letty Roedolf-Groenenboom 

http://www.facebook.com/onzewerelddoormijnogen
http://www.waarnemingen.nl/
http://www.ebird.org/
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Oud Kraggenburg 
 
 

 
 
Oud Kraggenburg is een voormalig kunstmatig schiereiland in de Zuiderzee aan het 

Zwolse Diep. Na de drooglegging van de Noordoostpolder is het eiland met zijn 

voormalige lichtbakens een verhoging in het landschap tussen de akkers van de polder. 

Het eiland bevond zich aan het uiteinde van de zuidelijke strekdam van het Zwolse Diep, 

daar werd het eiland als vluchthaven gebouwd. Ook werd er tolgeld geheven en was de 

dam voorzien van lichtbakens. 

 

 
 
De dammen liepen vanaf het eiland tot de uitmonding van het Zwolse Water bij 

Genemuiden. Deze dammen werden aangelegd om de verzanding van de riviermond 

tegen te gaan en het Zwarte Water bevaarbaar te houden naar Zwolle. 
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Het Zwolse Diep is vanaf de Zwartemeerweg nog te zien. Het is een smalle watergang 

met zware beschoeiing, op diverse plaatsen is de kweldruk nog goed te zien en zie je dat 

het water over de beschoeiing wordt gedrukt. 

 

 
 
 

 
 

De woning van de havenmeester werd in 1848 gebouwd van hout met een rieten dak. In 

1877 kwam de huidige woning gereed. 
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De vluchthaven werd bij slecht weer gebruikt om veilig in de luwte te liggen, wachtend op 

beter weer. Door een buizenstelsel kon de  waterstand in de woning worden afgelezen op 

een peilschaal (de put is binnen gerenoveerd) en door middel van een houten brug kon de 

havenmeester bij de schepen komen om de tolgelden te innen. 

 

 
 

Volgens de overlevering is de naam Kraggenburg bedacht door Jacob Bruintjes. Hij voer 

op schepen die kraggen vervoerden. Dit zijn grote stukken drijvend laagveen die gebruikt 

werden als goedkope dijkverzwaring. Lopend over deze kraggen riep hij kraggenburcht!, 

op zijn beurt werd in het dorp een straat naar hem vernoemd. 

De laatste havenmeester was Casper Kombrink, hij diende van 1902 tot 1911. 

Naar hem is in Kraggenburg de Casper Kombrinkstraat vernoemd. 

 

Ben Maas 
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Antwoorden kwis 75 jaar Ens 

1. In welk jaar is de pannakooi gerealiseerd?  2011 
2. Op welke adressen was het postkantoor gevestigd?  Baan 28 en Baan 49 
3. Vul aan : Geef mij maar ‘t dorpje Ens ……Dat is beter dan Parijs 
4. Wie heeft het lied van vraag 3 geschreven? 

Irene Tas i.s.m. Tine Botman en Marleen van Kampen 
5. Wat is de herkomst van de naam Drietorensweg? 

Vanaf deze weg kon men destijds de drie torens van Kampen zien 
6. In welk jaar is het kunstwerk “Welkom op de zeebodem” geplaatst? 1962 
7. Wat was de vorige naam van de dorpskrant?  Wordt vervolgd 
8. Hoe heet het kunstwerk dat op de gevel van OBS De Regenboog hangt?  Rainbow 
9. Hoe heette de huisarts voor Wester?  Iwema 
10. Wanneer is de sporthal gebouwd?  1986 
11. Arnoldus van Bockholtstraat: Wat was het beroep van A. van Bockholt? pastoor 
12. Wat zijn de straatnamen in de nieuwbouwwijk Drietorensweg-oost? 

Anemoon, Chrysant, Fuchsia, Hortensia, Leliehof en Petunia 
13. Vroeger waren er twee voetbalclubs. Wat waren de namen?  Nop Boys en VVEns 
14. Waar lag de “oude” ijsbaan?  Aan de overkant van de Kamperweg, kavel Koomen 
15. Wat voor winkel had Burema?  fietsenzaak 
16. Wat was “Wampie”?  jeugdhonk 
17. Wanneer is dorpsbelang Ens opgericht?  23 mei 1946 
18. Wat was de vorige bestemming van het Roefje?  kleuterschool 
19. Wat was het thema van Ensyfair in 2015?  Ens over de grens 
20. Wie was de laatste dominee van de hervormde kerk?  Ds. J. Smit 
21. Wie was de eigenaar van de eerste “snackbar”?  Nobbe 
22. Met welk tulpenmozaïek werd de eerste prijs behaald? 

Kwik, Kwek en Kwak, circus, dierentuin 
23. In welk jaar is de Enserweg een asfaltweg geworden? 

Start asfalteringswerkzaamheden november 2013, mei 2014 laatste gedeelte 
24.  Pand Keulmac. Wat voor bedrijf was daar vroeger gevestigd?  grasdrogerij 
25. Wie ontving als eerste de zeebodemtrofee?  Bertus Schreuder 
26. Hoeveel woningen bevinden zich in “het hofje van Ens”?  28 
27. Wanneer is er begonnen met de 

bouw van de huidige RK kerk?  
zomer 1955 

28. Langs de wandelroute staan 
kunstwerken van 4 (oud) 
Ensenaren. Wat zijn hun namen?   
Anje Roetman, Jeanette 
Nijhuis, Douwe vd Werff, Hilly 
Binksma 

29. Op welk adres is de familie 
Wouters begonnen met hun 
bedrijf?  Drietorensweg 32-I 

30. Ter gelegenheid van welke 
activiteit kwam de koning in 2014 
naar Ens?  koningsspelen 

 
 
De Enserbon is uitgereikt aan groep 8 
van Het Lichtschip. 
Zij gaan met zijn allen friet eten. 
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Beste bewoners van de Noordoostpolder, 
 

Graag willen wij een oproep doen aan u voor de documentaire “Tot aan de horizon geen 

schepen meer” van Ditteke Mensink en filmproducent Moondocs. 
 

Voor deze documentaire zijn wij op zoek naar persoonlijke fotoarchieven en familiealbums die de 

bijzondere geschiedenis van de Noordoostpolder vertellen. Tegen de achtergrond van de grootste 

cultuurtechnische operatie van Nederland ooit, de afsluiting van de Zuiderzee en de inpoldering 

van het nieuwe land, zal deze documentaire laten zien hoe deze grote operatie invloed had op hun 

persoonlijke levens. 
 

Het persoonlijke verhaal in het fotoalbum 

In fotoalbums liggen familiegeschiedenissen opgeslagen, én verborgen. Wij geloven dat we via 

deze fotoalbums meer kunnen leren over de uitvoerders van dit grote project. Heeft u daarom een 

bijzonder fotoalbum op zolder liggen, of bent u geïnteresseerd in deze documentaire en wilt u meer 

informatie? Neem dan contact op! 
 

U kunt mailen naar floor@moondocs.nl of bellen naar 0613055333. 
 

Ik kijk uit naar uw reactie! 
 

Floor van der Meulen, research assistent Moondocs 

Kloveniersburgwal 131G | 1011 KD Amsterdam 

0613055333 | 020 2184700 | www.moondocs.nl 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:floor@moondocs.nl
http://www.moondocs.nl/

