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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 volgende Baanbreker: zaterdag 27 november 2021 

Verschijningsdatum 9 december 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 17. EV: Autobedrijf Nijdam 

2. Van de voorzitter 18. EV: Strikt uitzendbureau 

3. Uitnodiging jaarvergadering DB Ens 19. Voetreflexmassage bij Praktijk de Specht 

4. Notulen DB Ens d.d. 30-9-2020 20. Oproep vrijwilligers Steunpunt / AED kasten 

7. Jaarverslag DB Ens 2020 21. SVEns 

9. Intocht Sinterklaas / kerstmarkt 22. Klaverjassen 

11. Ens & Co(rona) 23. Carrefour 

12. Ens in oude ansichten 24. Bericht voor hondenbezitters 

15. PSZ De Hummel 25. ‘Energie besparen doen we samen’ 

16. Workshop basisscholen 75 jaar Ens 26. Enquête nieuwbouw Ens 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

22 september jaarvergadering Dorpsbelang Ens 

  1 oktober klaverjassen in ’t Gebouwtje 

  5 november klaverjassen in ’t Gebouwtje 

20 november intocht Sinterklaas 

  3 december klaverjassen in ’t Gebouwtje 

18 december kerstmarkt 

 

 

 

Van de voorzitter 
 
Vraagt u zich nou ook wel eens af wat Dorpsbelang allemaal doet? Op 22 september is de 

jaarvergadering en gaan wij hier uitgebreid op in.  

Wist u bijvoorbeeld dat naast het overleggen met de gemeente over zaken als nieuwbouw, 

vervoersplan, arbeidsmigranten, infrastructuur, en welzijn er nog een hoop andere taken 

uitgevoerd worden door de vrijwilligers van Dorpsbelang? Zoals de uitbreiding van de 

kinderboerderij, meedenken over het 75 jarig bestaan, het realiseren van een urnenmuur, 

aandacht geven aan bijzondere gelegenheden in Ens zoals Koningsdag en 4 mei maar ook jubilea, 

en nog vele andere zaken en overleggen waar wij een stem in hebben. Dus wilt u hier meer over 

horen dan is de jaarvergadering een uitstekende gelegenheid om meer over al deze onderwerpen 

te weten te komen. Of heeft u een idee om Ens nog mooier en leefbaarder te maken, kom het die 

avond ons vertellen.  

Sommige van bovenstaande onderwerpen zijn snel te regelen, andere vergen wat meer tijd, of 

zelfs een hele hoop tijd, geduld en doorzettingsvermogen. Niet alles wat wij willen lukt, vaak 

moeten er compromissen gesloten worden, maar altijd zetten wij ons er vol voor in. Niet zelden 

met hulp van andere Ensenaren, die meedenken of meehelpen met zaken die hun nauw aan het 

hart liggen. Zonder die hulp van mede Ensenaren zou het een stuk moeilijker zijn om van alles 

gerealiseerd te krijgen! Uw inbreng is waardevol en samen zorgen we voor een mooi en leefbaar 

Ens. Graag tot ziens op de jaarvergadering! 

 

Naila Tigchelaar 

dorpsvoorzitter 
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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 

Extra afspraken i.v.m. corona:  

• Gelieve vooraf aan te melden voor maandag 20 september via de email 

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

• De zitplaatsen in de zaal zijn ingericht op de anderhalve meter afstand.  

 

Programma      

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 30 september 2020 (Baanbreker september 2021 en website 

www.ens-nop.nl) 

4. Jaarverslag over 2020 (Baanbreker september 2021 en website www.ens-nop.nl)  

5. Vooruitblik 2021/2022: presentatie door diverse bestuursleden 

6. Rekening en verantwoording van de penningmeester.  

Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid  

7. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en niet herkiesbaar:  

• Mw. Harnita Jansen (algemeen lid)  

• Dhr. Manfred van ’t Erve (vicevoorzitter)  

Herkiesbaar: 

• Mw. Naila Tigchelaar in de functie van voorzitter  

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: 

• Mw. Loes Wink (vicevoorzitter) 

• Mw. Michella Bunt (algemeen lid)  

• Dhr. Erwin Pol (algemeen lid)  

• Dhr. Jos Campmans (algemeen lid)  

(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) 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
http://www.ens-nop.nl/
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com


4 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANG ENS 

 

*** Notulen 30-09-2020*** 

 
Aanwezig: 7 bestuursleden, 19 leden en genodigden.  

 

Opening en vaststelling agenda. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom: politiek, CVE, Ensyfair, afvaardiging van de IGW, 

dorpsbewoners en bestuursleden. De bestuursleden worden voorgesteld. De agenda wordt 

vastgesteld (geen wijzigingen): 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

Afmeldingen bestuur Edwin Kolk, Herman Goes en Antoinet Haagsma-van Tilburg. 

2. Notulen jaarvergadering 27-03-2019 (verslag in Baanbreker) 

Notulen worden goedgekeurd, geen vragen over formulering of opstelling. 

 

3. Jaarverslag over 2019 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de voorzitter  

Jaarverslag over 2019 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de voorzitter. 

Voorzitter Naila loopt aan de hand van het jaarverslag de activiteiten door die  

gedurende het jaar georganiseerd zijn of besproken zijn tijdens de vergaderingen. 

Vooruitblik 2020 

- Landbouwbruggetje: Gespreken met gemeente en Rijkswaterstaat over het afsluiten 

voor verkeer over het landbouwbruggetje vanaf de Kamperweg, een gesprek dat 

langer duurt dan verwacht zoals het nu lijkt wordt komend jaar de afslag op de 

Kamperweg verwijderd en zal er gezocht worden naar een oplossing om het verkeer 

te weren op het bruggetje. Opmerking vanuit zaal was om er paaltjes op te zetten. 

- 24-uurszorg: Gesprekken met gemeente en andere partijen over de start van 24-

uurszorg in Ens. 

- Ens en Co: (voorheen Steunpunt) is nu een eigen stichting geworden. De bedoeling 

is om een doorgroei te maken voor activiteiten voor meerdere leeftijdsgroepen.  

- Urnenmuur: Er is een werkgroep opgezet om een urnenmuur te realiseren op de 

begraafplaats, de eerste schetsen en begrotingen zijn nu klaar. Gesprekken met 

gemeente lopen hierover hoe dit te financieren. Vraag vanuit zaal of hier huur voor 

gevraagd gaat worden. Antwoord: ja 

- Nieuwbouw Fase: nieuwbouw fase 2 zijn alle woningen onder optie verkocht, dit is 

verschrikkelijk snel gegaan (binnen 3 maanden), plannen om verder te gaan kijken 

naar mogelijkheden voor fase 3 of inbreiding worden binnenkort opgepakt met 

gemeente. De ontsluiting op Drietorensweg naar fase 2 die er nu is zal tijdelijk zijn. 

- Vanuit zaal wordt ook beaamd dat er vraag is naar huur en koopwoningen in het dorp. 

Lege winkelpanden Bloemenplein: Plannen leegstaande panden hoek Bloemenplein 

Baanhoek (oude bakkerij) zijn vergevorderd om hier appartementen te bouwen. 

- Sinterklaasfeest: of deze activiteit dit jaar nog door zal gaan is vandaag vanwege de 

Corona nog niet duidelijk, hetzelfde geldt voor de (zwarte) pieten discussie. Afspraak 

is gemaakt om hier gezamenlijk met de scholen over te praten op korte termijn. 

- Hondenpoep prullenbakken: deze zijn dit jaar geplaatst. Er wordt nog naar gekeken 

hoe we een duidelijk overzicht kunnen geven waar de honden wel of niet los mogen 
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lopen, deze zullen we vervolgens plaatsen op de site. Opmerking vanuit zaal: 

hondenbezitters zorg ervoor dat u de hondenpoep van uw honden opruimt. 

- Migrantenhuisvestiging Enserweg: deze avond is er ook gesproken over de 

migrantenhuisvestiging aan de Enserweg die er gaat komen, hoe het gehele proces 

van de afgelopen 14 jaar is gelopen en wat de struikelpunten waren voor de 

klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit particuliere omwonenden, bedrijven 

en een afvaardiging van Dorpsbelang.  

- Mekkerhofje: afgelopen jaar uitbreiding gehad in de wei en kippenhok met behulp van 

veel vrijwilligers.  Voorzitster Naila licht een aantal punten uit het jaarverslag uit. Onder 

andere de start van de dorpsmaaltijd en het succes van de eerste avond. Ook de 

Burendag waarbij er plekken in het dorp zijn schoongemaakt/opgeknapt wordt 

benoemd.   

 

4. Rekening en verantwoording van de penningmeester  

Judith Van Wieren vertelt over de financiële situatie van Dorpsbelang. 

- De Begroting wordt dit jaar niet gepresenteerd dit i.v.m. het wegvallen van alle 

activiteiten. 

- De kosten en opbrengsten worden toegelicht, ook worden er reserveringen 

meegenomen. Dit voor het jubileumjaar voor volgend jaar (75 jaar Ens)  

- Er is een bankje aangeschaft voor de bloementuin hoek baanhoek Arnoldus van 

Bockholtstraat. Deze is betaald uit een schenking van Dokter Wester. 

- Opmerkingen uit zaal: voor 75 jaar Ens kunnen we een bedrag aanvragen voor het 

jubileumjaar.  

 

Opmerkingen vanuit de kascontrole commissie: 

- Terugvordering lidmaatschap: dit is nog niet duidelijk terug te vinden in de cijfers. Dit 

moet beter terug te vinden zijn. Graag een overzicht van het aantal leden en de 

daarbij binnenkomende contributie. 

- Ad Kragtwijk en Fokko Aldert Omta hebben de kascontrole gedaan. Zij geven aan dat 

het financiële overzicht er keurig uit ziet en bij steekproeven geen vreemde dingen 

zijn gevonden. 

- Ad Kragtwijk treedt af, bedankt hiervoor, vervanger wordt Annelies Van Schie. Judith 

van Wieren vertelt over de financiële situatie van Dorpsbelang.  

 

5. Bestuursverkiezing 

Eveline Van Hees treedt dit jaar af. 

De voorzitter heeft van de zaal ook toestemming gekregen om voorzitter te blijven. 

 

6. Rondvraag 

- 75 jaar Ens, wanneer? Commissie wil gehele jaar door activiteiten organiseren 

- Glasvezel in dorp: op dit moment nog niet bekend. Dit onderdeel pakken we op. 

- Bijdrage gemeente 75 jaar Ens deels voor Ensyfair? Wordt opgepakt. 

 

7. Sluiting jaarvergadering   
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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Ens 2020                                                                                     

Woensdag 18 maart 2020 stond de jaarvergadering van 
Dorpsbelang Ens gepland. Echter werd op 16 maart tijdens een 
landelijke persconferentie aangekondigd dat we ons als Nederland 
moesten gaan voorbereiden op ingrijpende veranderingen i.v.m. de 
komst van het Coronavirus (COVID-19). Vanaf deze datum werden 
ons restricties opgelegd waardoor de jaarvergadering van 
Dorpsbelang werd afgelast tot een nader te bepalen datum. 
Uiteindelijk is dit 30 september 2020 geworden. Tijdens deze 
aangepaste jaarvergadering in het ‘Wapen van Ens’ werden de 
mededelingen en de notulen van het afgelopen jaar gepresenteerd. 
Vervolgens vertelden alle bestuursleden over hun functie/ rol en 
activiteiten in het bestuur van Dorpsbelang. Hierna volgde de 
financiële verantwoording en de begroting voor komend jaar door 
de penningmeester.  
Eveline van Hees trad af als bestuurslid.  
 
De bestuurssamenstelling zag er in 2020 als volgt uit: 

Voorzitter:   Naila Tigchelaar:    
Vicevoorzitter:  Manfred van ‘t Erve  
Penningmeester: Judith van Wieren    
Secretaris:  Antoinet Haagsma- van Tilburg   
Ledenadministratie: Herman Goes 
Algemene leden:        Harnita Jansen, Edwin Kolk, Arno Rops,  

Ina Mijnheer 
 

In het kalenderjaar 2020 is er zeven keer een bestuursvergadering belegd, de eerste vergaderingen 
werden in het Roefje gehouden, de overige vergaderingen zijn digitaal belegd. Daarnaast heeft 
Dorpsbelang Ens deelgenomen aan het 10-dorpenoverleg om over onderwerpen mee te praten die 
de gezamenlijke dorpen in de Noordoostpolder betreffen.  

Dorpsaangelegenheden & activiteiten 

 

01  JANUARI 
De jaarwisseling 2019/2020 was de start van het nieuwe jaar. Op 
initiatief van Dorpsbelang en het IGW werd er op Oudejaarsdag 2019  
een tent opgezet voor de jeugd van Ens met rijplaten om de grasmat 
te beschermen. Op het Ensyfair terrein kon carbid worden geschoten 
en was er ruimte voor een hapje en een drankje.  
 

 
 
In samenwerking met: ‘Het Wapen van Ens’, de Commerciële Vereniging 
Ens (CVE), Carnavalsvereniging  de Kleiduikers, S.V. Ens (Omnivereniging) 
en de Stichting Ensyfair werd de jaarlijkse dorpsborrel georganiseerd. ‘De 
Duim’ voor vrijwilliger van het jaar ging naar Klaas Jan Loosman voor zijn 
inzet voor het dorp.  Vervolgens was het woord aan de Stichting Ensyfair, 
die het thema voor de Ensyfair presenteerden. Na diverse presentaties van 
verschillende verenigingen konden de aanwezigen ten slotte genieten van 
‘Thomasvaer en Pieternel’. De borrel werd traditioneel afgesloten met een 
stamppotbuffet.  

02 FEBRUARI 
Voorbereidingen op de jaarvergadering worden getroffen door het bestuur. Verder wordt er door de 
bestuursleden gewerkt aan lopende zaken.  
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03 MAART 
De jaarvergadering is ten gevolge van het corona-
virus afgelast. Wel is in deze maand een nieuw 
hekwerk in het Mekkerhofje geplaatst en een extra 
weide aangelegd. Hiervoor is een  toegekende 
subsidie gebruikt en werd de hulp van vrijwilligers 
ingezet. De dieren hebben een extra weide 
gekregen, waardoor er beter gespreid kan worden 
om de grasmat in betere conditie te kunnen 
houden.  
Eind maart zijn er door de gemeente diverse 

hondenpoep prullenbakken geplaatst op de honden uitloop routes in het dorp. Dit op verzoek van 
vele dorpsbewoners.  

04 APRIL  
In april heeft Dorpsbelang met vrijwilligers een bloemetje rondgebracht bij alle inwoners van 
het dorp en buitengebied om een hart onder de riem te steken in deze onzekere tijd.  

05/06/07 MEI/  JUNI/JULI 
Alle gebruikelijke activiteiten zoals Koningsdag,  
Dodenherdenking en de Ensyfair zijn dit jaar 
afgelast. Via digitale overleggen heeft het bestuur 
wel mee vergaderd met bijvoorbeeld de 
nieuwbouw Ens en de migrantenhuisvesting 
Enserweg. Ook werd er hard gewerkt aan het 
regelen van een bruggetje vanaf de Smidse.  

 
07/08 JULI/AUGUSTUS  

 In de zomermaanden zijn er geen activiteiten georganiseerd. 
 

09 SEPTEMBER  
30 september is de uitgestelde jaarvergadering in klein comité 
georganiseerd. De keuze is gemaakt om alleen het officiële 
gedeelte van de vergadering te beleggen en geen extra 
sprekers uit te nodigen. Eveline van Hees treedt af en wordt 
bedankt voor haar inzet en enthousiasme. 

 

10/11 OKTOBER/NOVEMBER 
De poppendokter bezocht Ens, ook was er een springkussen feest. 
Dit alles werd georganiseerd door de Stichting Vakantie Activiteiten 
Ens (SVA) in samenwerking met Dorpsbelang. Een geslaagde dag 
voor vele kinderen. De Sinterklaascommissie heeft dit jaar geen 
intocht kunnen organiseren. Een kleurwedstrijd was het alternatief 
waarbij Sinterklaas en zijn Pieten de winnaars bekend hebben 
gemaakt middels een video op Facebook. 
 

12 DECEMBER  
De kerstmarkt werd afgelast, als alternatief hebben alle inwoners van het dorp een presentje bij de 
deur ontvangen en kon er een groet worden uitgebracht aan mensen die dit verdienen. Een aantal 
mensen zijn in het zonnetje gezet en ontvingen een mooi kerstpakket.  
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Tot slot  
In 2020 verscheen Dorpskrant ‘De Baanbreker’ vijf keer huis-aan-huis bij alle bewoners van Ens. 
Naast de Baanbreker is er veel informatie te vinden op de website (www.ens-nop.nl) en de 
Facebookpagina van Dorpsbelang Ens. Als u iets wilt melden, een nieuwtje heeft, of een activiteit 
wilt organiseren, geef het gerust door aan Dorpsbelang (dorpsbelangens@hotmail.com).  
Dorpsbelang kijkt terug op een prettige samenwerking met vele verenigingen en vrijwilligers in het 
dorp Ens. Daarnaast ervaren wij goede contacten met de gemeente Noordoostpolder, de provincie 
Flevoland en Rijkswaterstaat. Zonder de hulp van deze partijen was het niet mogelijk de 
bovengenoemde punten te realiseren en te organiseren. Bedankt allemaal voor afgelopen jaar en 
tot ziens in ons mooie dorp Ens! 
 
Namens Dorpsbelang Ens, 
Antoinet Haagsma- van Tilburg 
Secretariaat Dorpsbelang 

 
 

Aankondiging 
 
Sinterklaas hoopt dit jaar weer naar Nederland te mogen komen en wil dan ook graag een bezoek 

komen brengen aan Ens.  
 

De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten is gepland op zaterdag 20 november bij het ‘Wapen 
van Ens’. Noteer deze middag alvast in je agenda.  

 
Meer informatie over de definitieve tijd en locatie zal worden gedeeld via de website van Ens 

(www.ens-nop.nl) en de Facebookpagina van Dorpsbelang Ens.  
 

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

Met vriendelijke groet, 
De Sinterklaascommissie Ens  

 

 
 

 

Beste Ensenaren, 

Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan, maar we hebben goede 
moed dat we dit jaar weer een ouderwets gezellige kerstmarkt 
kunnen organiseren! 

Deze zal dan plaatsvinden op zaterdag 18 december. Wij zijn als 
commissie gestart met de voorbereidingen en gaan ons best doen 
weer een mooie markt neer te zetten! Suggesties en goede ideeën 
zijn altijd welkom natuurlijk. U kunt ons bereiken via 
kerstmarktens@gmail.com 

De komende tijd zullen wij verdere berichtgeving doen via de site 
van het dorpsbelang en social media.  

http://www.ens-nop.nl/
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
mailto:kerstmarktens@gmail.com
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Aluminium visboot 4 meter 
Inclusief :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Suzuki BB motor 8 Pk + 12 Ltr.  Benzine    

Haswing Electromotor                                                                                                                                                                                                                                          

Garmin 7SV Fishfinder                                                                           

Navigatieverlichting (nachtvissen)  enz. 

 

 

Tel. 06 18992701 

Email: visbootverhuurkraggenburg@kpnmail.nl           

www.visbootverhuurkraggenburg.nl   

 

      

 

 

Opstap in Ramspol Ens     Mammouthweg Kraggenburg       Haven Vollenhove 

 

 

Voor meer informatie 

www.visbootverhuurkraggenburg.nl 

 

 

Vanaf € 70,-- 

mailto:visbootverhuurkraggenburg@kpnmail.nl
http://www.visbootverhuurkraggenburg.nl/


11 
 

ENS&co(rona) 
 
We waren verheugd dat de dagopvang open kon blijven in Ens, zo ook de mogelijkheid voor 

dagelijks koffie drinken. In het Steunpunt kon men elkaar ontmoeten en staat de deur ook nu elke 

ochtend om tien uur open voor wie dat wil. Een aantal activiteiten hebben stilgelegen maar zouden 

misschien wel weer opgestart kunnen worden zoals bijvoorbeeld de jeu de boules, het koersbal, 

het mozaïeken, de crea middag. Wij hebben het afgelopen jaar afscheid genomen van een aantal 

vrijwilligers, onder andere actief bij de activiteitencommissie. Een koninklijke onderscheiding gun ik 

ze, gezien het aantal jaren verdienstelijke inzet voor de medemens. We moeten er zuinig op zijn, 

elkaar koesteren maar ook weer op zoek gaan naar nieuwe mensen om zo ook het 

vrijwilligerswerk te verdelen, niet op te weinig schouders laten rusten en wachten tot deze 

inzakken. Ens is een dorp waar we graag wonen, werken, winkelen, sporten, feesten elkaar 

ontmoeten. In huis, de supermarkt, het voetbalveld maar ook in het steunpunt. 

Corona maakte dat we meer uren achter onze eigen voordeur doorbrachten in huis. We zochten 

elkaar minder op. In het bijzonder de ouderen onder ons. Maar nu geleidelijk aan kan er weer meer 

en zouden wij ook graag eraan bij willen dragen dat er weer meer activiteiten opgestart kunnen 

worden. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die bijvoorbeeld een dagdeel (twee uur) per week iets 

zouden willen doen voor en met een ander. Of misschien wat minder vaak maar toch wel vier keer 

per jaar. Te denken valt aan eerdergenoemde activiteiten maar nieuwe ideeën met betrekking tot 

andere activiteiten zijn van harte welkom. Een plantenasiel en samen koken zijn genoemd en 

zouden opgestart kunnen gaan worden. 

 

Van Steunpunt naar Roefje.. 

 
Wanneer precies weten we nog niet maar Ens & Co zal zich richten op het Roefje, deze is 

inmiddels uitgebouwd en heeft een nieuwe keuken. Deze locatie is uitermate geschikt voor 

activiteiten die Ens & Co al coördineert en/of mogelijk zou willen maken voor alle leeftijden. Het 

steunpunt kent op dit moment een onzekere toekomst en zal gaan sluiten. Het is mooi dat door de 

betrokken inzet van vrijwilligers het Roefje onderdak kan bieden aan alles wat zich op dit moment 

in het Steunpunt bevindt/plaatsvindt. Het voelt een beetje als een nieuwe opstart. 

Opstarten na de Coronaperiode (voor zover we van ‘na’ kunnen spreken) en opstarten op een 

nieuwe locatie. Maar heel graag met u!  

We hopen dat u na het lezen van dit stukje een weinig tijd vrij zou willen maken en zich aan wil 

melden bij een van onze bestuursleden van Ens & Co hier ondergenoemd. 

 

ENS 75 jaar 

Vrijwilligers betrokken met elkaar 

Zij zijn onmisbaar en een wens 

dat er velen zijn en blijven in Ens 

Het maakt dat we elkaar zien, een ieder er mag zijn 

Daarom is het wonen hier zo fijn 

 

Ad Kragtwijk 0621665908 

Gerda de Jong 0614540593 

Email: ens.en.co@hotmail.com 
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Ens in oude ansichten. 
 
Onder de foto’s staan de winkeliers die in de loop van de tijd hier gevestigd waren/zijn.  
 

 

            

    

1. Slagerij Gilsing 2. Kruidenier Centra W. Bakker   
Slagerij Nota  Woninginrichting K. Bruinsma   
Rijwielhandel van Dijk  Woninginrichting K. Post 
Rijwielhandel Mulder 3. Post en telefoon Rozeboom 
Henri’s Kaas- en broodboetiek  Politie Broers 
Cafe ’t Pleintje Hans en Eric  Particulier 
 
 

 

 

 

 

Confectie Zijlema  
Kruidenier Centra W. Bakker 
Supermarkt Vivo P. Schilder 
Supermarkt de Boer Jans.  
Supermarkt Spar W. Hoefnagel 
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’t Gebouwtje 
 

 

 

 

 

Oude interieur ’t Gebouwtje 
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Oud Ens met (oude) Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 
 

 

 

 

 

 

Huisartspraktijk aan de Waterkant 
 

 

 

 
 
Ben Maas 
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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 zijn de zes weken zomervakantie alweer voorbij, een echte hollandse zomer wat betreft het 

weer. Na een fijne vakantie konden we op maandag 23 augustus de peuters weer begroeten en 

zijn we enthousiast begonnen met het thema ‘ik ga naar de 

peutergroep’(school).  

 

In het boek ‘Anna in de klas’ lezen we dat Anna naar school gaat. Ze heeft 

een tas mee, ze mag haar jas ophangen in de gang aan de kapstok. Dan 

gaan de kinderen in de kring zitten en leest juf een boek voor. Ze gaan fruit 

eten, verven/ knutselen en dan is het al weer tijd om naar huis te gaan. 

Allemaal herkenbare activiteiten voor onze peuters. Zo maken ze kennis 

met het dagritme en allerlei activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling 

van iedere peuter. 

 

Het is nog mooi weer dus wij spelen ook lekker buiten en in de klas hebben we verschillende 

hoeken: de knutselhoek, de bouwhoek, de huishoek en ook verschillend speelgoed. 

Er valt weer veel te ontdekken en we maken er met elkaar een mooi jaar van. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Eind september/begin oktober staan we weer een zaterdag op het bloemenplein om allerlei 

appellekkernijen te verkopen. De definitieve datum wordt nog bekend gemaakt.  

We hopen dan weer veel dorpsgenoten te ontmoeten. 

 

Zonnige groeten van alle peuters en de juffen. 
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Wow! Wat was het een geweldig feest! Het weer zat mee, de sfeer 

was goed en er was voldoende rekening gehouden met het natje en 

het droogje. 

Wij zijn trots op onze mede 

dorpsbewoners! 

Een ieder die een steentje heeft bij gedragen aan deze dag: 

BEDANKT! 
 

Vergeet niet om een foto te maken bij de “I AM ENS” letters aan het begin van het dorp. 
Upload deze via Facebook met #iamens 

Er is maandelijks een mooie prijs te winnen! 

Workshop basisscholen 

De eerste week van juli hebben alle basisschoolkinderen een leuke 

workshop gedaan: Baldrumdans! De kinderen mochten met 

drumstokken slaan op grote ballen, op de maat van de muziek en 

soms met een dansje erbij! Het was zeer geslaagd!  

        Lise en Sien BEDANKT! 
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Even voorstellen …….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Autobedrijf Nijdam opent haar deuren". 

Op een bekende plek in Ens starten Alex Nijdam en zijn verloofde Rosanne Visser 

 op 1 september hun autobedrijf. 

 

Aan de Waterkant nummer 9 is de laatste weken veel werk verzet. Zo is de werkplaats 

 volledig ingericht met 2 hefbruggen, een remmentestbank, een uitlaatgas meetinstallatie en 

 alle andere bedrijfsmiddelen om uw auto te kunnen onderhouden, te repareren en te 

 keuren voor de  APK. 

 

Ook is de kantoor-/wachtruimte smaakvol ingericht om even een kopje koffie te drinken. 

 

Alex is inmiddels een doorgewinterde technicus met meer dan tien jaar ervaring in de 

 moderne autotechniek. Hierbij speelt de leeftijd van uw auto geen rol, want ook hobby- 

matig sleutelt hij aan youngtimers en oldtimers. Kortgezegd kunt u met elk merk en type 

 auto terecht bij Autobedrijf Nijdam. 

 

Alex en Rosanne heten u vanaf 1 september van harte welkom aan de Waterkant 9. 
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Nieuw bij Praktijk de Specht: Voetreflexmassage 

In maart jl. ben ik gestart met de Voetreflexmassage opleiding in Balk bij Evenwijs. Daar heb ik 

geen seconde spijt van gehad. In juli ben ik geslaagd voor het diploma: 

Voetreflexmassagetherapeut. Wat is dit een prachtige aanvulling op het aanbod van Praktijk de 

Specht! Er is enorm veel over te vertellen, hieronder in het kort info over het hoe en wat. 

Wat is voetreflexmassage? 

Het is een eenvoudige, zeer effectieve massage van de voet. De hele mens is terug te vinden in 

de voet. De voet als spiegel van de hele mens. Heel interessant is dat je het hele lichaam in de 

voet als het ware kunt zien. Je kunt de verschillende organen en lichaamsdelen terugvinden in de 

voet. Ook zegt de “toestand” van de voet ( gespannen, slap, pijnlijk, etc…) iets over de toestand 

van jouw lichaam op dat moment. We vinden in de voet niet alleen lichamelijke, maar ook 

geestelijke en emotionele aspecten van de mens terug. Door de massage van de voeten oefenen 

we een gunstige invloed uit op de gehele mens. Voetreflexmassage is heel goed met andere 

therapieën te combineren. In acute situaties van spanning, angst, hoge bloeddruk of pijn kan de 

voetreflexmassage een uitkomst zijn. Het werkt zeer ontspannend. Na de behandeling voel je weer 

grond onder je voeten en loop je op “wolkjes”. 

Hoe werkt voetreflexmassage? 

Het brengt levensprocessen die zich vast hebben vastgezet weer in beweging. De plek in de voet 

die overeenkomt met een niet goed functionerend orgaan wordt pijnlijk.  Door de massage van die 

plek verdwijnt de pijn in de voet en stroomt er nieuwe levenskracht naar het orgaan en worden 

afvalstoffen afgevoerd. Er is aandacht, het “leven” gaat weer stromen. Je krijgt inzichten en je 

wordt je bewust van je eigen leven en je plaats in het geheel. 

 

Is het veilig? Ja. 

Heb je last van spanningen; hoge bloeddruk, stemmingswisselingen, depressies, behoefte aan 

ontspanning, last van je darmen, luchtwegen of rug, heb je verdriet, een verkrampt gevoel in je 

bekken? Voetreflexmassage is breed inzetbaar. Voor meer info neem contact met me op:                                  

bel 06 13264824  of mail: info@praktijkdespecht.nl 

Ditty van den Berg www.praktijkdespecht.nl  

 

 

http://www.praktijkdespecht.nl/


20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw thuiskapper in Ens. Zin in een nieuwe 
coupe? Maak dan snel een afspraak! 
 
Bosrand 63 
8307AE Ens 
Tel.nr: 0658830365 
Email: Haarstudio-Marjolijn@outlook.com 
  

  www.instagram.com/haarstudiomarjolijn 
 

 

Achterstand?  

 

 

Heeft uw kind moeite met lezen 

 en/of leren? 

  Elma kan helpen ! 

In bezit van volledige 

 bevoegdheid BSc 

e-mail:elmavanderwerf@kpnmail.nl 

 

 

 

Vrijwilligers gevraagd voor 

het Steunpunt – Ens&co 

 

Voor de woensdagochtend van 9:30 – 12:00 

met de koffie en spelletjes zoeken we iemand 

die koffie wil schenken en aanwezig wil zijn bij 

de spelletjes en of mee wil doen. 

En op maandag en vrijdag van 9:45 – 11:15   

zou het fijn zijn als iemand af en toe koffie wil 

schenken. 

Opgeven via mail: ens.en.co&hotmail.com of 

telefonisch bij: Ad Kragtwijk 0621665908 of 

Gerda de Jong 0614540593 

 

 

 

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 
 

      
  

mailto:Haarstudio-Marjolijn@outlook.com
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Beste Ensenaren,  

 

Al sinds 1951 bestaat Sportvereniging  Ens als vereniging waaronder de meeste sportclubs vallen. 

Om al die jaren te kunnen zorgen dat kinderen en volwassenen kunnen voetballen, gymmen, 

volleyballen enzovoort hebben we vrijwilligers nodig.  

 

Binnen een aantal clubs zoeken we nog mensen die op verschillende plekken willen helpen. U 

hoeft hiervoor niet zelf lid te zijn van een vereniging, iedereen die wil helpen is welkom. Genoeg 

handen maken licht werk, hierdoor kan alles soepel doorlopen. Op dit moment zoeken we 

vrijwilligers voor de volgende taken: 

 

SV Ens: Vacature Voorzitter 
 

SV Ens is de overkoepelende organisatie voor onder andere SV Ens Voetbal, SV Ens Gym,- en 

Turnvereniging, SV Ens Volleybal, TC Ens en nog meer verenigingen. Als voorzitter neem je plaats 

in het bestuur van de OMNI SV Ens. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het financieel reilen en 

zeilen van de verenigingen. Ook ben je een spreekbuis richting zaken van of via de gemeente. 

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via secretaris@svens.eu 

 

SV Ens: Vacature Secretaris 
 

Als secretaris bij SV Ens neem je plaats in het bestuur van de OMNI SV Ens. Hierin ben je 

verantwoordelijk voor de inkomende stukken en inkomende mail. Daarnaast plan je in overleg met 

de voorzitter de vergaderingen en draag je zorg voor de agenda en notulen van de vergaderingen.  

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via secretaris@svens.eu 

 

SV Ens: Tijdelijke vacature project Dropbox 
 

Binnen de OMNI hebben we een Dropbox systeem voor alle verenigingen. Dit is in de basis klaar 

maar dient nog uitgerold te worden. Iemand met kennis van Dropbox om dit uit te rollen is welkom.  

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via secretaris@svens.eu 

 

SV Ens gym,- en turnvereniging: Vacature bestuurslid 
 

Als bestuurslid van de afdeling Gym,- turnen pak je in overleg een passende taak binnen het 

bestuur op. Dit kan gericht zijn op ledenadministratie, secretariaat of andere taken in overleg. 

Daarnaast denk je mee over de jaarplanning en evenementen.  

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via voorzitter@svens-gym.nl 

 

SV Ens gym,- en turnvereniging: Vacature trainer 
 

Binnen de vereniging zijn we nog op zoek naar een trainer. Uren, taken en vergoeding in overleg. 

Dit kan zowel voor de turngroepen of de freerun groep zijn.  

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via voorzitter@svens-gym.nl 

 

mailto:secretaris@svens.eu
mailto:secretaris@svens.eu
mailto:secretaris@svens.eu
mailto:voorzitter@svens-gym.nl
mailto:voorzitter@svens-gym.nl
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SV Ens Volleybal: Vacature Bestuurslid communicatie 
 

Momenteel zijn we nog op zoek naar een bestuurslid communicatie. Je belangrijkste taak is hierbij 

het verzorgen van de communicatie binnen en buiten de vereniging. Denk hierbij aan het 

verzorgen van social media, de website of de contacten met sponsoren. 

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via mail@svensvolleybal.nl  

 

SV Ens Volleybal: Vacature Trainer CMV-jeugd 
 

Wie zou bij één trainingsgroep willen helpen tijdens de training of deze overnemen? Deze training 

is op donderdag van half 7 tot half 8. Het gaat om een groep van 11 kinderen in de leeftijd van 8-

10 jaar. 

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via mail@svensvolleybal.nl  

 

SV Ens Volleybal: Vacature Wedstrijdsecretaris CMV-jeugd 
 

Vier keer per jaar organiseert de vereniging CMV-dagen. Kort gezegd houdt dit in dat +/- 50 

kinderen op een zaterdagmiddag van 13:00-15:00 hun wedstrijden in Ens spelen. Voor deze 

dagen zijn we op zoek naar een wedstrijdsecretaris. Als secretaris ben je aanwezig bij de CMV-

dagen, ontvang je de teams en vul je naderhand de uitslagen in. 

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via mail@svensvolleybal.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom gezellig klaverjassen 

in ‘t Gebouwtje op: 

 

vrijdag 1 oktober 

vrijdag 5 november 

vrijdag 3 december 

‘t Gebouwtje is open vanaf 19.00 uur,       

het klaverjassen begint om 19.30 uur. 

Inschrijfgeld is € 2,50 en u kunt weer 

mooie vleesprijzen winnen. 

 

 

 

 

mailto:mail@svensvolleybal.nl
mailto:mail@svensvolleybal.nl
mailto:mail@svensvolleybal.nl
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Carrefour denkt graag met je mee!  

 
Afgelopen maanden zijn de medewerkers van Carrefour actief geweest in de hele Noordoostpolder 

met een allesomvattende vraag: Wat is er voor u belangrijk om fijn te kunnen wonen in uw 

woonplaats.    

Met deze vraag zijn Lucienne van den Hurk en ik, Atalja Visser aan de wandel gegaan in Ens en 

wat een mooie gesprekken zijn daaruit ontstaan. Er is geprobeerd om inwoners te bevragen van 

verschillende leeftijden, uit verschillende wijken, zowel mannen als vrouwen en wel en niet 

geboren en getogen in Ens.  

Een top drie van de antwoorden van de inwoners van Ens zijn:  

1. In Ens is het prettig wonen  

2. Ens is een sociaal dorp  

3. Veiligheid  

In Ens heerst een mooie mentaliteit, wij letten niet alleen op onszelf maar ook op onze naasten. 

Voor veel Ensenaren die wij hebben gesproken geeft dat een veilig en vertrouwd gevoel. Er wordt 

wel opgemerkt door dat in Ens de huizen ten opzichte van de regio relatief goedkoop zijn, er 

daardoor meer mensen uit de regio in Ens komen wonen. Hierdoor is er wel een verandering qua 

saamhorigheid voelbaar, de nieuwe inwoners hebben nog niet de binding met het dorp zoals de 

“oud” Ensenaren.  

De verkeersveiligheid kan beter, het parkeren op en rondom het Bloemenplein is niet duidelijk. Ook 

op andere plekken in Ens kan het parkeren duidelijker of beter. Waar mag je parkeren en waar 

niet, dit geeft soms gevaarlijke situaties. Over het algemeen wordt er in Ens te hard gereden, de 

gezinnen met jonge kinderen maken zich hier zorgen over.  

Zij geven ook  aan dat er voor jonge kinderen veel georganiseerd wordt. Voor de oudere kinderen 

daarentegen is er weer niet zo veel te doen en voor hen zou een chill plek erg welkom zijn.  

Het dorp heeft gelukkig nog veel voorzieningen. Er zijn bijvoorbeeld nog 3 basisscholen, een 

peuterspeelzaal, verschillende winkels, veel sportverenigingen, een kapper, een huisarts, een 

fysiotherapeut etc.   

Belangrijke faciliteiten die er toe bijdragen dat de ouderen er ook lang kunnen blijven wonen.  Voor 

ouderen zouden er wel meer geschikte huurwoningen gerealiseerd kunnen worden en een Woon-

Zorgcentrum zou ook van harte welkom zijn voor deze doelgroep.  

Ook voor jonge mensen zijn er weinig huurwoningen en betaalbare koopwoningen beschikbaar. 

Deze doelgroep vertrekt dan ook regelmatig naar bijvoorbeeld Emmeloord.  

Heb je een idee voor En waardoor de leefbaarheid nog groter wordt? Laat het ons weten en we 

denken graag met je mee!  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens Carrefour  

Lucienne van den Hurk lucienne.vdhurk@carrefour.nu   

 
 
 

mailto:lucienne.vdhurk@carrefour.nu
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Hondenbezitters/ sters van Ens 
In Ens hebben wij losloopgebieden voor uw hond. 

Hierbij een kaartje waar de losloopgebieden zijn aangeduid. 
 

 
 
 

 
Op de wandelroute van Ens staan hondenpoepbakken: 

 

- aan de Waterkant vlakbij het bruggetje 

 

- bij de Enserdwarstocht  in bocht kabouterbos en                                                                                                        

volktuinbruggetje 

 

- aan de rand van het derde voetbalveld 
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Campagne ‘Energie besparen doen we samen’ van start in de 
Noordoostpolder 
 
Vanaf 27 juli gaat de campagne ‘Energie 
besparen doen we samen’ van start. Dit is een 
project van gemeente Noordoostpolder en het 
Energieloket Noordoostpolder. Met de slogan 
‘Energie besparen doen we samen’ stimuleren 
zij de inwoners om (nog) meer kleine 
energiebesparende maatregelen in huis te 
nemen, zodat de CO2-uitstoot vermindert. 
Wethouder Anjo Simonse: 
“De goedkoopste energie is de energie die je 
niet verbruikt”.  
 

Op weg naar energiezuiniger wonen 
Via de campagne ‘Energie besparen doen we 
samen’ gaat de gemeente Noordoostpolder 
extra tijd en energie investeren in het 
stimuleren van energiebesparing bij 
koopwoningeigenaren en huurders. Om de 
bewoners te helpen heeft de gemeente 
Noordoostpolder samen met het Energieloket 
Noordoostpolder, met extra 
ondersteuningsgelden van het Rijk, deze RRE-
campagne opgezet. Dit alles zal verlopen via 
het Energieloket Noordoostpolder.  
 
 
Tot eind 2021 zijn er verschillende activiteiten:    
 

• Gratis energie bespaar-tas (zolang de voorraad strekt) 

• Energiemeter lenen 

• Onafhankelijk energie advies  

• Excursies en bijeenkomsten  

Energieloket Noordoostpolder helpt  
Vera Dam, directeur van Natuur en Milieufederatie Flevoland, is verheugd over de samenwerking 
in deze nieuwe campagne met de gemeente. “Zo kunnen we nog meer bewoners adviseren en 
helpen bij energiezuiniger wonen.  Als bewoners dan vervolgens met de aangeboden maatregelen 
aan de slag gaan, kan de energierekening flink dalen. Kortom, heeft u een vraag over 
energiezuiniger wonen? Wij helpen u  graag op weg vanuit ons Energieloket Noordoostpolder. 

Kom langs voor advies bij uw Energieloket Noordoostpolder in de Flevomeer bibliotheek in 
Emmeloord op maandag van 15:00 tot 17:30 uur of op vrijdag van 9:30 tot 12:30 uur. 

Geen tijd voor een bezoekje? Geen probleem. Bel, mail of chat: 
Bel 0527-633931, mail: energieloket@nmfflevoland.nl  of chat via www.energieloketflevoland.nl 

Meer informatie: www.energieloketflevoland.nl/gemeente/noordoostpolder 
Voor nieuws en acties volg ons op Instagram en Facebook. 
 
 

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.  
Energieloket Noordoostpolder helpt!     
 

mailto:energieloket@nmfflevoland.nl
http://www.energieloketflevoland.nl/gemeente/noordoostpolder
https://www.instagram.com/energieloketfl/
https://www.facebook.com/EnergieloketFlevoland
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Enquête nieuwbouw Ens 
 
De woningmarkt is momenteel zwaar overbelast vandaar dat dorpsbelang druk bezig 
is met het uitbreiden van het dorp. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van 
de huidige en toekomstige woningvraag in het dorp hebben wij een enquête 
opgesteld. Bent u of kent u iemand die op  zoek is naar een woning in het dorp vul 
deze enquête dan in en laat ons via deze weg weten waar behoefte aan is in het dorp. 
Bent u nu nog niet op zoek maar wilt u over een aantal jaar wel wat anders laat dan 
ook uw mening horen, een nieuwe wijk bouwen kost namelijk veel tijd.  

Deze enquête is ook in te vullen via de volgende link: https://forms.gle/ynVGVXXSN7XuLAD78  
 
*Graag de bolletjes zwart maken die voor u van toepassing zijn, Altijd 1 antwoord aankruisen 
tenzij anders wordt gevraagd. 
 
 
 
 

Persoonlijke gegevens 

 
Voornaam 
 
 

 
Tussenvoegsel 
 
 

 
Achternaam 
 
 

 
Wat is uw leeftijd? 
 
 

 
E-mail 
 
 

 
 
 
 
 
De vragen beginnen op de volgende pagina 
 

https://forms.gle/ynVGVXXSN7XuLAD78
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Waar bent u naar op zoek?  
 

o Huurwoning  
o Koopwoning 

 
Naar wat voor soort woning bent u op zoek? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 
 

o Studio 
o Appartement 
o Rug aan rug woning 
o Rijtjeswoning 
o Levensloop woning 
o 2 onder 1 kap 
o Vrijstaande woning 

 
Wat zou u maandelijks willen besteden aan een huurwoning excl. Gas Water Licht? (Alleen 
invullen indien u op zoek bent naar een huurwoning) 
 

o €450,- 
o €550,- 
o €650,- 
o €750,- 
o €850,- 
o €950,- of hoger 
o Ik ben opzoek naar een koopwoning 

 
Staat u ingeschreven bij Mercatus? 
 

o Ja 
o Nee 

 
Wat zou u willen besteden aan een koopwoning (alleen invullen indien u op zoek bent naar een 
koopwoning) 
 

o €100.000 t/m €150.000 
o €150.000 t/m €200.000 
o €200.000 t/m €250.000 
o €250.000 t/m €300.000 
o €300.000 t/m €350.000 
o €350.000 t/m €400.000 
o Boven de €400.000 
o Ik ben opzoek naar een huurwoning 
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Hoeveel m2 moet de woning minimaal zijn? 
 

o Kleiner dan 50 m2 
o 50 m2 of meer 
o 75 m2 of meer 
o 100 m2 of meer 
o 150 m2 of meer 
o 200 m2 of meer 
o 250 m2 of meer 

 
Hoeveel slaapkamers moet de woning bevatten? 
 

o 1 slaapkamer 
o 2 slaapkamers 
o 3 slaapkamers 
o 4 slaapkamers 
o 5 slaapkamers of meer 

 
De informatie die wij door middel van deze enquête vergaren wordt dan ook enkel gebruikt 
voor onderzoek en wordt alleen door de commissie 'Nieuwbouw Ens' ingezien. Wel bestaat de 
mogelijkheid dat wij in de toekomst verder onderzoek gaan doen. Mogen wij hiervoor uw 
opgegeven e-mail gebruiken? 
 

o Ja, dat mag 
o Nee, liever niet 

 
 
 
Hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête . Door middel van deze informatie 
wordt het voor ons makkelijker om een passend woningaanbod in Ens te creëren. 
Indien u de enquête via de baanbreker heeft ingevuld kunt u deze uitknippen , in een 
envelop stoppen en bij Drogisterij Sylvia inleveren.  

 

Met vriendelijke groet,  

Dorpsbelang Ens  

 
 


