
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.  

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.  

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@gmail.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 

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