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COLOFON         
 
Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
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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 laatste Baanbreker 2021: 27 november en de verschijningsdatum is 9 december. 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: zaterdag 4 september 2021 

Verschijningsdatum 16 september 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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              Herman en Irene Tas         Reinder en Hennie Dragt 
  60 jaar getrouwd op 13 april       50 jaar getrouwd op 14 mei 
 
 

Van harte gefeliciteerd namens Dorpsbelang 
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Van de voorzitter 
 
Wat boffen we nu toch met het weer, we hebben al een aantal hele mooie dagen gehad. Wie weet 
regent het weer pijpenstelen als u dit leest, je weet het maar nooit in Nederland, maar vooralsnog 
hebben we toch flink geboft. Koningsdag was zonnig en erg geslaagd. Veel mensen hebben de 
speurtocht gelopen en aan de pubquiz mee gedaan. Verderop vindt u de prijswinnaars. Ondanks 
de beperkende maatregelen vanwege corona en het niet doorgaan van de autocross was deze 
dag echt een succes te noemen. 
Helaas kon het geplande feest voor 75 jaar Ens niet door gaan in juni en is dit verplaatst naar 10 
juli. Ook de Ensyfair heeft een andere datum moeten zoeken en heeft die gelukkig gevonden. En 
de jaarvergadering is voor de zekerheid verplaatst naar 22 september. Hopelijk kunnen we 
dan toch echt weer fysiek samenzijn en liggen de meeste coronamaatregelen achter ons. 
Voorlopig zijn de vooruitzichten voor versoepelingen eindelijk positief. 
Ondertussen is de fietsbrug en het fietspad aan de Waterkant flink opgeknapt en kan de fietsbrug 
eindelijk afgesloten worden. Er is al jaren een roep uit het dorp om de onveilige situatie daar met 
betrekking tot het sluipverkeer over het bruggetje op te lossen. Het bruggetje kan nog wel bij 
calamiteiten gebruikt gaan worden door de hulpdiensten, maar het autoverkeer kan er niet meer 
over. We hopen dat dit een hele verbetering zal zijn voor de veiligheid van onze schoolgaande 
jeugd en het overige fietsverkeer. 
De steiger aan de Waterkant is een ander verhaal. Helaas is deze dermate slecht gebleken dat de 
enige optie was om hem af te sluiten. Heel jammer, zeker gezien het mooie weer en de jeugd die 
daar graag ging zwemmen en vissen. De gemeente komt binnenkort met een communicatie over 
hoe het nu verder moet met de steiger. 
Ondertussen is de bouw van de appartementen op de plek van de oude bakkerij aan de 
Baan/Baanhoek van start gegaan. De eerste paal is in bijzijn van de wethouder geslagen. En 
hopelijk krijgen we binnenkort ook goed nieuws vanuit de gemeente over verdere nieuwbouw in 
ons dorp. Zodra we daar meer over weten hoort u dat uiteraard. Er is een grote behoefte aan 
nieuwbouw, en vanuit dorpsbelang zijn wij uiteraard met de gemeente in overleg om nieuwbouw te 
realiseren. Maar dit blijven processen die helaas lange tijd nodig hebben. 
Rest mij om u allen een heerlijke zomer toe te wensen! 
 
Naila Tigchelaar 
dorpsbelang Ens 
 
 
 
 

Voor alle stichtingen en verenigingen! 
 
Per 1 juli is de nieuwe wet WBTR van kracht. Dit kan grote gevolgen hebben voor stichtingen en 
verenigingen.  
In het verleden zijn er incidenten geweest bij verenigingen. Grote en kleine incidenten, bij grote en 
kleine verenigingen. Zo hebben bestuurders zichzelf of hun vrienden verrijkt ten nadele van de 
vereniging of stichting. Ook zijn er regelmatig gevallen geweest van slecht bestuur, onzorgvuldig 
handelen, onduidelijke afspraken en misbruik van stemrecht.  
Het erge is, dat medebestuursleden vaak niets in de gaten hebben. Er wordt immers binnen de 
vereniging in goed onderling vertrouwen gewerkt. Misstanden worden pas duidelijk als het te laat 
is. 
De wetgever wil misstanden tegengaan om verenigingen en hun bestuursleden te beschermen. 
Daarom is de WBTR er gekomen. Alle verenigingen, grote en kleine, moeten bestuurlijk 
professioneler worden. Het doel is voorkomen van misstanden. 
Om dat te bereiken, zijn regels gemaakt en ingesteld. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk 
als hun vereniging zich niet aan de nieuwe wet houdt!   
Bestuursleden moeten gaan vastleggen wat zij hebben gedaan om problemen te voorkomen. 
Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er 
wat misgaat. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige 
en toekomstige bestuursleden een gerust gevoel. 
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Ens kom uit je Tent! 

Ieder jaar trekken miljoenen Nederlanders eropuit om met caravan of tent hun favoriete 

campingplekje in buitenland of eigen land op te zoeken. Dit jaar doen we het anders!!  

Tijdens Ensyfair 2021 halen we de camping naar Ens. Een hele week lang in je campingoutfit, met 

een krant en een wc-rol onder je arm rondlopen op het feestterrein. Wie wil dat nou niet? Ons 

animatieteam staat klaar om een ieder te vermaken maar je kunt ook zelf in actie komen tijdens de 

Bonte Avond, BBQ, de Vrij-mi-bo, Dikke Bandenrace voor de kleintjes. Natuurlijk houden we 

daarmee rekening met de dan geldende maatregelen rondom corona.  

En Ensyfair vieren we natuurlijk altijd met een thema. Dit jaar is dat:  

 

75 jaar Ens: kom uit je tent! (de camping-editie)  

 

EHBO-sterren gezocht!  

Iedereen snapt wel dat in het heetst van de rode-draad-spellen-strijd een ongelukje in een klein 

hoekje zit. Maar natuurlijk staan daar dan mensen klaar, als rots in de branding, na op het oplopen 

van een blessure of andere lichamelijke ongemakken!  

We hebben het natuurlijk over de sterren van de Ensyfairweek: de EHBO-ers. Ben jij in het bezit 

van een EHBO diploma en heb je zin om een paar uurtjes in de Ensyfairweek in actie te komen? 

Laat het dan weten! Bel of stuur een berichtje naar 06-30656366 of mail naar info@ensyfair.nl.  

 

  

mailto:info@ensyfair.nl
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Concept programma 2021  

Zaterdag 11 september  

10.00 uur Opening + Brunch 

13.00 uur De Te Gekke Zaterdag 2.0 (BC) 

21.00 uur Feestavond  

 

Zondag 12 september 

10.00 uur Interkerkelijke dienst  

14.00 uur Volleybaltoernooi + Kindervolleybal en BBQ  

 

Maandag 13 september 

09.30 uur Kinderactiviteiten onderbouw  

13.30 uur Kinderactiviteiten bovenbouw 

20.00 uur Verrassingsavond 75 jaar Ens!!  

 

Dinsdag 14 september 

09.30 uur Peuterkermis 

19.00 uur Puzzeltocht 2.0 (BC)  

 

Woensdag 15 september – Start Kermis 

20.00 uur Bingo 

 

Donderdag 16 september 

18.30 uur Doe Avond (BC)  

 

Vrijdag 17 september 

16.00 uur Vrijdagmiddagborrel met o.a. D’Ens Event  

 

Zaterdag 18 september 

10.00 uur Rommelmarkt 

11.30 uur Quiz  

13.30 uur Dikke bandenrace voor basisschoolkinderen 

14.30 uur Waterspektakel (BC)  

19.30 uur Bonte Avond (BC) met na afloop prijsuitreiking buurtcompetitie  
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging 

Dorpsbelang Ens 2021 

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de 

algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang Ens.  

De vergadering stond gepland in maart 2021, maar is vanwege de 

landelijke Corona (Covid-19) adviezen verplaatst naar september.  

 

Datum:  Woensdag 22 september 2021 

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

Tijd:   Ontvangst vanaf 19.45, start vergadering om 20.00 

  

Programma      

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 30 september 2020 (verslag wordt geplaatst in Baanbreker van 

september 2021) 

4. Jaarverslag over 2020 (wordt geplaatst in de Baanbreker van september 2021)  

5. Vooruitblik 2021/2022: presentatie door diverse bestuursleden 

6. Rekening en verantwoording van de penningmeester.  

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 

7. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en niet herkiesbaar:  

• Mw. Harnita Jansen (algemeen lid)  

• Dhr. Manfred van ’t Erve (vice-voorzitter)  

Herkiesbaar: 

• Mw. Naila Tigchelaar in de functie van voorzitter  

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: 

• Mw. Loes Wink 

• Mw. Michella Bunt 

• Dhr. Erwin Pol 

• Dhr. Jos Campmans  

(Tegen) kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot uiterlijk 24 uur voor 

aanvang van de vergadering, ondertekend door minstens 5 leden. 

8. Rondvraag 

9. Sluiting jaarvergadering. 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 

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

 

Dorpsbelang Ens hanteert de RIVM richtlijnen (Covid-19) 
Mocht er geen fysieke vergadering mogelijk zijn, dan zal er gezocht worden naar een alternatief. 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Voorstellen: 

Mijn naam is Loes Wink en woon in Ens. Ik zal mijn leeftijd 

niet verklappen, maar ik zat bij de eerste groep die de 

Jansen vaccinatie mocht halen. Het zal ongeveer januari 

zijn geweest dat er een nieuwe Baanbreker in de bus 

kwam. Ik kwam erachter dat ik er nog een aantal had 

liggen die bij het oud papier konden. Een ervan viel open 

en daar stond een oproep voor nieuwe bestuursleden. Ik 

had mij op dat moment voorgenomen om vrijwilligerswerk 

te gaan doen. De oproep dateerde van November 2020 

dus had ik het vermoeden dat de vacatures ingevuld 

waren. Dat bleek nog niet het geval. Welke functie ik wilde, er komen er een aantal vrij. Dat stond 

er niet bij, dus daar had ik nog niet over nagedacht. Eerst maar eens een eerste kennismaking, via 

een online-meeting. Dat is niet bepaald een fijn middel, maar toch kreeg ik wel een inkijkje in het 

reilen en zeilen. En tot nu toe heb ik geen reden om te twijfelen of het DB iets voor mij zal zijn. De 

groep is redelijk divers, dat is tevens de kracht van een bestuur als deze. Ik zeg nu maar dat ik een 

soort van stage loop. Ik kijk met veel zaken mee, je hebt er weinig weet van waar je invloed op kan 

uitoefenen, als je er als buitenstaander naar kijkt. Wat ook goed is om te zien, dat taken verdeeld 

worden. Ik ben geboren en getogen in Luttelgeest. Aan de Zwijnsweg is in 1986 mijn ervaring in 

Ens begonnen, op de boerderij van mijn ouders. Nadat ik MBO-dierverzorging in Barneveld heb 

doorlopen ben ik werkzaam geweest bij een Dierenarts. Daarna ben ik werkzaam geweest bij het 

familiebedrijf Wink-Liewes, die velen nog in het geheugen zal staan. Rond mijn 40ste ben ik 

begonnen aan de docentenopleiding STOAS te Dronten. Daarna ben ik als docent Biologie gaan 

werken bij Aeres VMBO Emmeloord. In het verleden ben ik voorzitter geweest van kinderboerderij 

Emmelerbos, met veel plezier kijk ik daarop terug. Hier in het dorp ben ik vaak wel actief als er op 

vrijwilligersgebied iets moet gebeuren. Een paar hobby’s van mij zijn: tuinieren, lezen, sporten, 

zingen, terrasje pakken, creatief bezig zijn. Het afgelopen jaar heb je mij vast wel eens zien 

wandelen, hetzij alleen of samen met iemand. Samen wandelen is een goed alternatief om elkaar 

toch te spreken en het houd je in conditie. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een 

leefbaar en duurzaam dorp. Waar men elkaar kan aanspreken op gedrag, maar waar ook 

verdraagzaamheid ervaren wordt. Ik hoop jullie te ontmoeten in ieder geval op de jaarvergadering 

van september. Spreek mij gerust aan als je meer van mij wil weten.  

 

Voorstellen: 

Mijn naam is Erwin Pol en ik ben een geboren en getogen Ensenaar. Ik ben 25 jaar en woon bijna 

mijn hele leven aan de Schokkerringweg in Ens. Op een klein uitstapje naar Dronten na. Hier heb 

ik Agrarische Bedrijfskunde gestudeerd. Inmiddels ben ik ongeveer een jaar werkzaam bij Countus 

Accountants en Adviseurs in Emmeloord. In het voorjaar ben ik gevraagd 

of het Dorpsbelang misschien iets voor mij zou wezen en of de rol van 

penningmeester dan wat voor mij zou wezen. Hier heb ik even over 

nagedacht en leek mij een leuke uitdaging. In Dronten ben ik ook een tijdje 

penningmeester geweest van een studentenvereniging en bij Countus  

ben ik ook met financiën actief, dus dat moet helemaal goed komen! 

Ondertussen heb ik een aantal vergaderingen meegelopen en heb ik 

ontdekt dat het Dorpsbelang zich voor veel dingen in het dorp inzet. Veel 

meer dan ik in eerste instantie dacht. Het lijkt me een leuke uitdaging om 

hier ook mijn steentje aan bij te dragen en het stokje van penningmeester 

in de toekomst over te nemen.  
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Even voorstellen! 

Hallo mijn naam is Michella Bunt ik ben 23 

jaar en woon in Ens. Normaal gesproken ben 

ik werkzaam in de evenementen branche 

maar door corona was dit niet meer mogelijk. 

Hierdoor ben ik bij BioRomeo aan de 

Zwijnsweg aan het werk gegaan en leek het 

mij leuk om mijn kennis en passie in het dorp 

te steken. Sinds december 2020 heb ik mij 

aangesloten bij Dorpsbelang en ben ik onder 

andere druk geweest met Koningsdag en 4 

mei. Daarnaast heb ik mij ook een tijdje 

ingezet voor 75 jaar Ens en zet ik mij in voor 

de nieuwbouw in Ens. Bij het project voor de nieuwbouw in Ens maak ik mij hard voor het 

realiseren van betaalbare koop en huurwoningen voor de jeugd uit het dorp aangezien hier wel 

veel vraag naar is maar heel weinig aanbod. Door mij aan te sluiten bij Dorpsbelang kan ik de 

jeugd uit het dorp een echte stem geven in dit proces.  

Verder hoop ik in de toekomst in samenwerking met de verengingen die het dorp rijk is meer 

activiteiten voor de inwoners uit het dorp te kunnen organiseren. Door mijn diverse contacten uit de 

evenementen branche en kennis van zaken denk ik dat we dit alles tot een hoger niveau kunnen 

tillen zodat wij uiteindelijk het gezelligste dorp van de polder worden! 

 

Even voorstellen …. 

Begin in dit jaar werd ik gevraagd door bestuurslid Ina Mijnheer 

voor mogelijke deelname in het bestuur van het Dorpsbelang. 

Vervolgens heb ik een vergadering van het bestuur Dorpsbelang 

meegemaakt. 

Mijn naam is Jos Campmans, ik ben geboren en getogen in Ens, 

waar ik in Ens op totaal vijf verschillende adressen op de 

buitenwegen en in Ens ben opgegroeid en heb gewoond. Ik ben 

nu 63 jaar, ben getrouwd en heb 2 dochters en woon aan de 

Waterkant. Voor mijn werk ben ik het grootste deel steeds 

perioden gedetacheerd geweest bij meerdere woningcorporaties 

in Noord- en Midden Nederland. Dit voor de organisatie van het 

technisch onderhoud en beheer van woningcomplexen voor 

klachten- en mutatieonderhoud en woningrenovaties. 

In het verleden ben ik ook bestuurslid geweest van lagere school Het Lichtschip en van de 

sportvereniging OMNI voor de afdeling zaalvoetbal. 

Mijn hobby’s zijn vakanties in binnen- en buitenland, tuinieren op de volkstuin, fietsen, wandelen 

met Tommie onze hond. 

In het Dorpsbelang is mijn doel als algemeen lid de bestaande werkgroepen te ondersteunen bij 

onderzoek, advies en uitvoering van vraagstellingen. Het bestuur van het Dorpsbelang is nu is een 

enthousiaste groep Ensenaren die oplossingen wil bereiken van verbeteringen o.a. voor wonen, 

verkeer en sociale activiteiten. 

Ik hoop dat na de Coronatijd de Ensenaren weer gezamenlijke positieve tijden gaan beleven. 
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De Duim 2021 

 

“De Duim” werd dit jaar op een andere manier uitgereikt dan we gewend zijn aangezien er geen 

Dorpsborrel georganiseerd werd. Voor ons was het nu een eenvoudig klusje om deze vrijwilliger op 

de juiste plek te treffen. De winnaar van de Duim 2021 is: 

Henk Maris 

 

Henk heeft dit eerbetoon dik verdiend doordat hij al ruim 20 jaar de vogels in het Mekkerhofje 

verzorgd. Toen Jan de Leeuw stopte met de geiten en schapen te verzorgen, nam Henk die taak 

er ook bij, inmiddels al weer heel wat jaren. 

Bijna alle dagen is hij in het Mekkerhofje te vinden: om te voeren, verzorgen en een oogje in het 

zeil te houden. In de lammertijd gaat hij er soms wel 3x per dag naar toe. Inmiddels zijn er weer 

jonge geitjes geboren. Daarnaast zijn er jonge kuikens en parkieten. En zo af en toe vangt hij een 

mol. 

 

Reden genoeg om hem dit jaar de Duim voor vrijwilliger van het jaar uit te reiken met een mooie 

bos bloemen. Van harte gefeliciteerd namens Dorpsbelang Ens.  
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Columbarium - Urnenmuur 
 
In de vorige Baanbreker hebben we een oproep gedaan wie er mogelijk belangstelling had voor 
een plaats in de urnenmuur. Hierop hebben we acht reacties gehad. Vol goede moed gaan wij 
verder met de stappen om het Columbarium te realiseren. 
 
Vergunning 
Voor het ontwerp en de plaats moet een vergunning bij de gemeente NOP worden ingediend. 
Deze procedure is opgestart. Binnenkort hopen we dit te kunnen afronden en te kunnen beginnen. 
 
Fondsen aanschrijven 
We hebben offertes voor het ontwerp dat er nu ligt. Afhankelijk of er na het aanvragen van de 
vergunning nog aanpassingen moeten worden gedaan weten we welk bedrag er bij elkaar moet 
worden gebracht. 
Om deze urnenmuur in ons dorp te realiseren moeten we voor een groot gedeelte zelf de 
financiering rond krijgen. Dit doen we door verschillende fondsen aan te schrijven.  
Op dit moment hebben we toezeggingen van een aantal fondsen. Door zelfwerkzaamheid kunnen 
we op de kosten besparen. We denken nog € 4000,00 nodig te hebben om de begroting sluitend te 
maken. Er zijn nog een aantal fondsen die we zullen aanschrijven. Afhankelijke van die uitkomst, 
bekijken we nog andere geldwervingsmogelijkheden. 
 
Wij hopen u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Als u vragen heeft kunt u die altijd aan 
ons stellen.  
 
Columbariumgroep 
 
mede namens Dorpsbelang, 
Mieke van Steen, Dinie Rieks, Jacob Buijsman en Lia Broeders 
liabroeders@hetnet.nl, 06-1277 5745, Hortensia 20 
 

 
 

mailto:liabroeders@hetnet.nl
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 7.30 uur  8.30 uur 12.00 uur 12.30 uur 14.30 uur 

maandag VSO ONDERWIJS PAUZE ONDERWIJS BSO 

dinsdag VSO ONDERWIJS PAUZE ONDERWIJS BSO 

woensdag VSO ONDERWIJS  BSO (na 12.30 uur) 

donderdag VSO ONDERWIJS PAUZE ONDERWIJS BSO 

vrijdag VSO ONDERWIJS PAUZE ONDERWIJS BSO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
We naderen alweer bijna het einde van het schooljaar, een bijzonder schooljaar waarin alle corona 
maatregelen centraal stonden. We hopen dan ook dat we na de zomervakantie weer iedereen welkom 
kunnen heten op en in de school.  
 
Overlast 
Op de schoolpleinen van De Horizon en De Regenboog ervaren we de laatste tijd veel  
overlast van kinderen/jongeren die na schooltijd en in de avonden/weekenden afval laten  
rondslingeren op het schoolplein, daarbij worden er soms ook spullen vernield. Dit gebeurt vooral als de 
school gesloten is (in de avonden, weekenden en vakanties). Mocht uw zoon/dochter ook wel eens op het 
schoolplein spelen, wilt u het dan bespreekbaar maken en vragen afval op te ruimen en voorzichtig met de 
spullen om te gaan. Alvast bedankt voor de medewerking! 
 
Andere schooltijden 
Dit schooljaar zijn we met de drie scholen een traject ‘Andere schooltijden’ gestart. We zijn met de teams, 
de MR-en en de ouders gaan onderzoeken om over te stappen op andere schooltijden. Na een 
gezamenlijke ouderavond is er een peiling onder de ouders en teamleden geweest en heeft de overgrote 
meerderheid gekozen voor een continurooster met de woensdagmiddag vrij. Onze wens was om de 
schooltijden op de drie scholen gelijk te houden, we zijn blij dat er vanuit alle drie de scholen ook de 
grootste voorkeur lag in het 4-gelijke dagen rooster. 
 
De schooltijden zullen vanaf schooljaar 2021-2022 als volgt zijn:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We gaan nu nog een paar weken naar school, we wensen jullie voor straks een hele fijne zomervakantie 
toe. Allemaal tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
 
Mariska Baars, directeur KBS De Horizon; www.horizon-ens.nl   
Pietronella van Dijk, directeur CBS Het Lichtschip; www.hetlichtschip.nl  
Francien Soeter, directeur OBS De Regenboog; www.obsregenboog.nl 
 

Na 2024 worden de eindtijden 15 minuten korter. 

*Pauze: Er is een pauze tussen de middag. Eerst eten de kinderen een kwartier samen met de leerkracht in de klas, dit wordt 

gerekend als onderwijstijd. Het eten is een rustmoment. Voorlezen, een filmpje ter voorbereiding van de les of een 

groepsgesprek kunnen een invulling zijn. Daarna gaan de kinderen een half uur buiten spelen, dit wordt gerekend als pauze. 

http://www.horizon-ens.nl/
http://www.hetlichtschip.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     12:30 uur - 15.30 uur  
   Donderdagmiddag 12.30 uur - 15.30 uur 
  
Van de leidsters:  

 

En dan is het schooljaar 2020-2021 alweer bijna voorbij. Het laatste thema ging 

over wonen. Alle peuters kregen het boek ‘kleine muis die zoekt een huis ’voor 

twee weken mee naar huis. Kleine muis ziet een appel liggen vlak bij zijn holletje 

en probeert die in zijn holletje te krijgen. Maar de appel is te groot en dan gaat hij 

op zoek naar een groter huis 

waarin er plaats is voor hem en 

zijn appel. Hij gaat op zoek, maar de mol, het konijn, 

de das en de beer hebben geen plaats. Onderweg 

wordt de appel steeds kleiner omdat hij steeds een 

hapje neemt. Dan komt hij terug bij zijn eigen holletje 

en daar past hij in samen met het klokhuis. We 

hebben met de kinderen een verteltafel gemaakt met 

de holletjes van de verschillende dieren. Hier kunnen 

de peuters het verhaal ieder op hun eigen manier beleven. 

We zijn ook druk geweest met het maken van huizen van verschillend materiaal.  

Ook buiten konden we verder met het thema. Met blokken en kleden maar ‘metselen’ met water en 

zand komt goed uit met het mooie weer in deze tijd. 

 

We hopen dat het nog een lange tijd mooi weer blijft zodat alle peuters kunnen genieten van een 

heerlijke zomervakantie. 

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe. 

 

Zonnige groeten van alle peuters en de juffen. 
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DE ZONNEBLOEM 
 

De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze 
groep is door de corona extra getroffen. In deze tijd zijn zij nog meer beperkt 
in hun bewegingsvrijheid. 
Als vrijwilligers hebben wij geprobeerd om toch contact met onze gasten te 
houden, door regelmatig een puzzel te brengen, soms met een leuke attentie 
erbij. Hier is natuurlijk geld voor nodig. 
Iedereen die Zonnebloemloten koopt steunt dit vrijwilligerswerk. Hier in Ens 
willen we op zaterdag 4 september weer met een kraampje voor de Spar 
gaan staan om loten te verkopen. Het is nog ver weg, maar schrijf de datum 

vast op uw kalender. Wilt u eerder loten kopen, dat kan ook via onze eigen 
website: www.zonnebloem.nl/ens, of u kunt deze QR-code scannen.                                               
 
 
Door loten te kopen steunt u onze vrijwilligers in Ens om de activiteiten voor 
de mensen met een beperking te organiseren. Maar er zijn ook leuke prijzen 
te winnen waaronder een vakantie in het Beekse Bergen Safari Resort, een 
dagje uit naar de Tuinen Appeltern, of een Zonnebloem thermosfles. 
De trekking van de loterij vindt plaats op 8 november 2021. 
 
Waardevolle kwaliteiten 
Krijg je energie van organiseren of administratieve werkzaamheden? Of vind je het leuk om te 
regelen of mensen te coachen? Voor ons overkoepelend regiobestuur Noordoostpolder-Urk 
zoeken we aanvulling van ons team om zo de 10 Zonnebloem afdelingen in het gebied te 
ondersteunen en toekomstbestendig te maken.  
 
Kom kennismaken 
Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk om te doen, het geeft ook een goed gevoel om iets voor een 
ander te kunnen betekenen. Met jouw inzet kunnen we het verschil maken. 
Zet je je liever in voor onze plaatselijke afdeling in Ens, dat kan natuurlijk ook. Neem gerust contact 
met ons op. 
 
Namens de vrijwilligers van afdeling Ens, 
Gea Schutte tel. 253017, Tinie Broersen tel. 251358 
 
 
 
Gea Schutte tel. 253017,  Tinie Broersen tel. 251358. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

http://www.zonnebloem.nl/ens
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Aluminium platbodem 4 meter 

Inclusief                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Suzuki BB motor 8 Pk + 12 Ltr.  Benzine    

Haswing Electromotor                                                                                                                                                                                                                                          

Garmin 7SV Fishfinder    

met zowel onder als naast de boot 

onderwaterbeeld.                                                                         

Navigatieverlichting (nachtvissen)  

Visonthakingsmat, schepnet, anker, enz. 

 

  

Tel. 06 18992701 

Email: visbootverhuurkraggenburg@kpnmail.nl          

www.visbootverhuurkraggenburg.nl        

 

 

Opstap Ramspol Ens 

 

 

Nieuw in Kraggenburg                                        Vanaf € 70,-- 

Voor meer informatie 

www.visbootverhuurkraggenburg.nl 

 

 

mailto:visbootverhuurkraggenburg@kpnmail.nl
http://www.visbootverhuurkraggenburg.nl/
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Koningsdag 2021 zit er weer op 
 

Via deze weg willen we iedereen die medewerking heeft verleend op wat voor manier dan  

ook hartelijk bedanken. Vele handen maken licht werk. 

De dag voor Koningsdag is het dorp met rood wit blauwe vlaggetjes versierd. 

Op 28 april hebben we eerst regenboogpeen rondgebracht, leuke reacties via facebook 

ontvangen. 

Daarna was er een puzzelspeurtocht. We hebben hele dorp gezien. Er waren heel wat 

inzendingen. We hebben geloot en de winnaars zijn Anne-Mae en Luuk Slender 

De oplossing was : HIEP HIEP HOERA VOOR DE KONING  

 

De kruiswoordpuzzel is door een aantal personen opgelost en ingestuurd. 

Het antwoord was KONINGSDAG en is gewonnen door Herman Bosch. 

 

En ‘s avonds was er de pubquiz. Hier hebben ongeveer 400 kijkers aan meegedaan. 

Er moest geloot worden voor de 1e prijs. Zij hadden even veel punten. 

 1 prijs fam Davids 

 2 prijs fam Mulders - Steiginga 

 3 prijs fam Pettinga – Bunt 

 

 

 

 

4 mei Nationale Dodenherdenking 

 
‘s  Avonds is de vlag half stok gehesen en namens dorpsbelang Ens is er een bloemstuk 

neergelegd. Op facebook staat een foto van vlag en bloemstuk . 

Met daarbij het volgende gedicht: 

    Een dag met gevoelens en herinneringen, 

    omdat er zoveel mensen hebben gestreden voor de vrijheid. 

   Twee minuten ben je stil in gedachten en denk je daar aan terug. 

   Vrijheid is voor ieder belangrijk. 

 

Dorpsbelang Ens 
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Stichting vakantie activiteiten Ens 

 

 

 

 

Een bijzonder jaar waarin we toch 

een aantal leuke activiteiten 

hebben kunnen organiseren! Een 

korte terugblik. 

Met Pasen werd er een 

kleurwedstrijd georganiseerd 

waarbij 7 kinderen een lekkere 

prijs ontvingen voor de mooiste 

kleurplaten.  

 

 

 

 

 

Op koningsdag kon er gespeurd en gepuzzeld 

worden tijdens de puzzelspeurtocht. Oud en 

jong hebben meegedaan! Deze activiteit werd 

samen met Dorpsbelang georganiseerd en de 

prijswinnaars ontvingen een mooie 

levensmiddelenmand. 

 

 

Afgelopen week hebben we een 

gezellige bingomiddag op het 

Ensyfair terrein gehad. Er waren 

leuke prijzen te winnen en Rick 

en Esmee kregen een prijs 

omdat ze het mooist verkleed 

waren! 

Voor wat betreft de rest van het 

jaar hebben we zeker nog een 

aantal leuke activiteiten voor 

jullie in de planning! De 

poppendokter en disco staan al 

op de agenda. Voor wat betreft 

de overige activiteiten, houd onze facebookpagina in de gaten! 
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Ga jij in de eerste zomervakantieweek niet op 

reis? Kom dan meedoen. 

Dit kan je beleven! 
 

Bouw jouw eigen robot en programmeer met LEGO, maak je 
eigen computergame met Bloxels of een animatiefilm met een 
tablet. 
Ben jij creatief? Kom dan een masker maken, een rol spelen 
in de theaterworkshop of leer een stripfiguur tekenen. Deze 
week kan je ook gebruiken om eens te kijken of drummen, 
gitaar spelen of dansen iets voor jou is. 
Of je gaat als een professor aan de slag met proefjes, 

onderzoekjes en leuke testjes. 
Ben je graag in beweging? Doe dan mee met de sport- en spelactiviteiten of met de heuse 
Expeditie Robinson Tocht. Gelukkig duurt het vier dagen, dus je kan elke dag een andere activiteit 
kiezen! 
 
Leeftijd, locatie en ticketverkoop 
 

In de ochtend is het aanbod voor 7 tot en met 9-jarigen en in de middag voor de 10 tot en met 12-
jarigen. De meeste workshops zijn in een van lokalen in het Cultuurbedrijf aan het Harmen 
Visserplein. Ook zijn er workshops buiten en in de bibliotheek. In de beschrijving en op jouw ticket 
staat waar het is. De bijdrage per workshop is 1 euro per kind. Gezinnen die gebruik maken van de 
Meedoen-bon kunnen zich gratis aanmelden*. Het uitgebreide aanbod is op 
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/actueel/agenda.html  te bekijken en te reserveren. Geef je snel 
op, er zijn beperkte plaatsen per workshop beschikbaar. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je 
jouw ticket via de e-mail. 
 
*Toelichting voor gezinnen met de Meedoenbon 
 

Voor jullie is het aanbod gratis. Meld je online aan voor de gewenste workshop(s) en kies voor de 
Meedoenbon-versie. Neem een fysieke Meedoenbon mee naar de workshop (van 12 t/m 15 juli). 
Deze bon is puur om te weten dat jullie recht hebben op de Meedoenbon (en hoeft dus niet 
ingeleverd te worden). In plaats van een bon mag je ook een beschikking laten zien die jullie van 
de gemeente hebben gekregen. 
Veel plezier met de activiteiten en workshops! 
 

 
Beste Ensenaren,  
 
Vrijdag 11 juni is de eerste paal 
geslagen door wethouder Marian 
Uitdewilligen.  
De hei werkzaamheden zijn nu 
afgerond en de bouw is hiermee 
echt van start gegaan, met als 
doel oplevering in het 1e kwartaal 
van 2022.  
Op vrijdag 18 juni heeft 
Woonaccent de inloop- en 
verkoopinformatieavond 
gehouden in Het Wapen van Ens. 
Door COVID19 heeft deze 
bijeenkomst helaas 5  maanden 
later dan gepland plaats kunnen 
vinden.  

Met vriendelijke groet, 
Pieter Plaizier   
Plaizier O.G. Beheer B.V.   Project website: www.deoudebakkerij.nl 

https://www.flevomeerbibliotheek.nl/actueel/agenda.html
http://www.deoudebakkerij.nl/
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Beautifulnails4you is nu Hair & Nails by Melissa. 
 
Een klein berichtje over mij. 
 
Ik ben Melissa Visscher, 25 jaar. In december 2019 ben ik met Mark 
in Ens komen wonen. 
 
In 2013 heb ik mijn kappersdiploma’s behaald en daarna werkzaam 
geweest in diverse salons. 
Ik heb van 2018 tot 2020 voor mezelf gewerkt als kapster en 
nagelstyliste in Nunspeet. 
Nu ik hier ben gaan wonen begon het toch weer te kriebelen om voor 
mezelf te gaan werken. 
De garage hebben we opgeknapt tot een leuke werkplek voor nagel 
en kappersbehandelingen. 

 
U kunt bij mij terecht voor: 

- Knippen (dames,heren,kinderen) 
- Kleuren 
- Highlights 
- Permanent 
- Opsteken 
- Verlenging van de nagels 
- Gellak 
- Make-up 

 
Neem ook eens een kijkje op de website, facebookpagina en instagram van Hair & Nails 
by Melissa.                                                                      
 
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 
Neem dan contact met mij op. 
 
Melissa Visscher 
E.P. Seidelstraat 79 
8307 CC Ens 
06 -  29166770 
hairennailsbymelissa@outlook.com 
www.hairennailsbymelissa.nl 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:hairennailsbymelissa@outlook.com
http://www.hairennailsbymelissa.nl/

