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COLOFON         
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BESTUURSLEDEN DORPSBELANG: 
 
 

 
 
Namen van links naar rechts, bovenste rij, onderste rij: 
 

Naila Tigchelaar - voorzitter     tel. 06-36566330 
Judith van Wieren - penningmeester    tel. 06-14023992 
Herman Goes - ledenadministratie    tel. 0527-251758 
Loes Wink – vicevoorzitter     wink.loes@gmail.com 
Arno Rops       tel. 06-22602532 
Jos Campmans      tel. 0527-253395 
Edwin Kolk       tel. 06-24855518 
Michella Bunt       michellabunt@hotmail.com 
Antoinet Haagsma-van Tilburg - secretaris   tel. 06-15357857 
Ina Mijnheer       tel. 06-12307712 
Erwin Pol       tel. 06-44154102 
 
E-mail Dorpsbelang : dorpsbelangens@hotmail.com 
 
Website Ens : www.ens-nop.nl 
Contact website : redactie@ens-nop.nl 
 

 
 
 
 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: zaterdag 12 februari 2022 

Verschijningsdatum 24 februari 2022 
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IN 2022 VERSCHIJNT DE BAANBREKER WEER 5X. HIERBIJ DE DATA: 

 

Sluitingsdatum kopij verschijningsdatum 

 

zaterdag 12 februari donderdag 24 februari 

zaterdag   9 april donderdag 21 april 

zaterdag 18 juni donderdag 30 juni 

zaterdag   3 september donderdag 15 september 

zaterdag 26 november donderdag 8 december 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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

 

BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS 
 
In deze laatste Baanbreker van 2021 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede 

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

 

Ondanks prijsstijgingen van het drukwerk kunnen in 2022 de tarieven hetzelfde blijven, omdat 

er een positief saldo is over 2020.  

 

De vaste advertentiebladen worden eind januari gedrukt. Graag voor 9 januari bericht als de 

advertentie gewijzigd moet worden of dat u evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u 

per mail doorgeven: de baanbreker@hotmail.com. Nieuwe adverteerders zijn van harte 

welkom. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 

2022 weer in de Baanbreker wilt adverteren. 

 

Advertenties aanleveren voor 9 januari als pdfbestand of aanleveren in word. 

 

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

 

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

              ½ pagina (liggend) € 220,00 

 

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

alleen in zwart/wit. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag. 
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Van de voorzitter 
 
 
De afgelopen tijd gingen de coronacijfers weer de goede kant op, nu gaan we helaas weer naar 

hoge besmettingscijfers, en daarbij horen weer strengere regels. Dat is niet waar we op gehoopt 

hadden, maar het is niet anders. 

Voor de Sint is het ook geen makkelijke tijd met anderhalve meter en het niet altijd meer op bezoek 

kunnen gaan bij de kindertjes. Gelukkig kon hij nog wel een rondrit maken door Ens. En daar heeft 

de Sint met zijn Pieten dan ook een mooi feestje van gemaakt. 

De kerstmarkt daarentegen zal niet door kunnen gaan, helaas heeft de gemeente de vergunning in 

moeten trekken vanwege de aangescherpte regels. Wat het gaat betekenen voor de Oud en 

Nieuw viering is nog afwachten.  

Natuurlijk gaan er ook genoeg dingen wel gewoon door. Zo zijn we nog steeds bezig met het 

proberen te realiseren van een woonzorgvoorziening voor ouderen die niet meer thuis kunnen 

wonen in Ens. Nu zijn we in de fase gekomen dat er naar de meest geschikte locatie kan worden 

gekeken. En daarbij hebben we uw hulp nodig! In deze Baanbreker vindt u een enquête waarop u 

uw voorkeur kunt invullen. De enquête wordt ook digitaal beschikbaar gemaakt. Mocht u nog 

vragen hebben dan is er een inloopavond op 16 december van 19.00 tot 20.30 in het Roefje.  

En we hebben uw hulp nog meer nodig! Graag vragen we u om mee te denken over het "rondje 

Ens" en de opknapbeurt van de Baan die er aan staat te komen. Verderop in deze Baanbreker 

kunt u er alles over lezen.  

Wat betreft de verblinding op de Kamperzandweg vanaf de N50 waar wij vorig jaar al mee bezig 

zijn geweest laat het resultaat op zich wachten. In overleg met de provincie, het waterschap en de 

gemeente is overeengekomen om het riet te laten groeien om zo verblinding tegen te gaan. Echter 

groeit dit niet zo hard als verwacht, en dat het ondertussen toch nog tegen de afspraken in 

gemaaid is helpt ook niet mee. We gaan het nog een jaartje aanzien en anders zullen we toch naar 

andere oplossingen moeten gaan kijken.  

Ondertussen is ook duidelijk dat de steiger aan de Waterkant weg moet omdat het hout dermate 

slecht is, ook onder water, dat het niet gerepareerd kan worden. Op de afgelopen jaarvergadering 

hebben we hierover uitleg gegeven. Er komt een nieuwe in de loop van volgend jaar, maar deze 

zal beduidend kleiner zijn dan wat er nu staat. Het is wellicht wel gelijk een mooie gelegenheid om 

te kijken of de directe omgeving leuker/uitnodigender ingericht kan worden.  

Zo blijven we als Dorpsbelang continu bezig om ervoor te zorgen dat Ens een fijne plek blijft om te 

wonen. Heeft u zelf ideeën hierover en wilt u zich ook hiervoor inzetten, laat het ons dan vooral 

weten! 

Voor nu wens ik iedereen alvast fijne feestdagen, creatief als we zijn gaat het ons vast wel lukken 

om er iets moois van te maken, en graag zie ik u in het nieuwe jaar.  

 

Naila Tigchelaar 

Dorpsvoorzitter 

 

 

 



4 
 

 

INHOUDSOPGAVE 

 
 

1. Colofon 16. Kerstwens basisscholen 
2. Bericht voor adverteerders 17.  De Hummel 
3. Van de voorzitter  18. Rabo club support 
4. Wandelpad rondje Ens 19. Ens in oude foto’s 
5. Asfaltering Baan / dagbesteding 22. Kleurplaat 75 jaar Ens 
6. Dorpshuis Het Roefje 23. De Zonnebloem / klaverjassen 
8. Ens&co / bijdrage stimuleringsfonds 25. Uitslag zonnebloemloterij 
9. Ledenverenging ONL 26. PG De Zaaier 
10. (toekomst) Ensyfair 27. Hemelpost 
11. Een eigenwijze kerk / 50 jaar getrouwd 28. Onderhoud graven / urnenmuur 
12. By Iris 29. EV: Mervin Wigbels / NOP 80 jaar droog 
13. EV: Kynoservice De Hondenschool 30. Carrefour 
14. Oliebollenactie 31.  Keus locatie kleinschalige woonvoorziening 

 
 

 

Wandelpad Rondje Ens 

Sinds 1999 ligt er een wandelpad in Ens. Deze route is 

4,5 kilometer. Behalve een sportieve route is het ook 

een recreatieve, culturele en educatieve route. We 

zien dat er nog steeds veel gebruik van gemaakt 

wordt, daar zijn wij heel blij mee. Hiernaast op de foto 

is te zien dat er met natuurlijke materialen je 

evenwichtskunsten op de proef gesteld worden. Dit is 

te vinden op het pad naast het Ensyfairterrein. Zoals u 

en jou is opgevallen zijn de materialen aan vervanging 

toe. Dat is aanleiding voor ons om op zoek te gaan naar mensen die ons willen helpen. Dan 

denken wij als Dorpsbelang aan een denktank om te kijken hoe we het pad in zijn algemeenheid 

kunnen verbeteren. Naast een denktank hebben we ook praktische mensen nodig voor de 

uitvoering. Dus lijkt het u en jou een mooie taak om wat voor het dorp te doen? Meld je dan aan via 

het onderstaande mailadres of doe het onderstaande strookje in de brievenbus.  

Doe dat het liefst voor vrijdag 24 december.  

  

Op de onderstaande website staan de wetenswaardigheden beschreven  

https://www.ens-nop.nl/recreatie/wandelpad/ 

 
 

Naam:          ________________________________________ 

 

Bereikbaar op:  ________________________________________ 

(telefoonnummer of mailadres) 

 

denktank / helpen uitvoeren / allebei  

(zet een cirkel wat van toepassing is) 

 

Lever dit strookje in bij Drogisterij Sylvia of bij de Spar  

Mailen kan ook: dorpsbelangens@hotmail.com 

(graag de bovenstaande gegevens gebruiken) 

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Verslag gesprek project asfaltering Baan/Oostereind met Provincie 
Flevoland en Dorpsbelang Ens op 29-10-2021. 
  
Doel van het overleg 
- Dorpsbelang Ens informeren over de werkzaamheden die Provincie Flevoland in 2023 gaat 
uitvoeren aan de asfalt laag op de rijbaan van de Baan en Oostereind. 
- Inventarisatie van wensen en bijzonderheden, vanuit Dorpsbelang Ens die van belang kunnen 
zijn bij de uitwerking van het project.  
  
Werkzaamheden 
In 2023 vervangt Provincie Flevoland het asfalt van de Baan/Oostereind vanaf de drempel aan het 
begin van de Baan tot en met de rotonde Drietorensweg. De omvang van de werkzaamheden is op 
dit moment nog niet bekend. De uitvoeringsduur wordt heel grof ingeschat op ca. drie/vier weken 
bij een volledige afsluiting van de rijbaan Baan en Oostereind. 
  
Besproken 
-           Alleen het asfalt gedeelte van de rijbaan is van de Provincie Flevoland. Alle zaken gelegen 
naast de rijbaan zijn van de gemeente NOP. De Provincie heeft overleg met de gemeente NOP, of 
er zaken zijn die tijdens de werkzaamheden gelijk meegenomen zouden moeten/kunnen worden. 
-           Het plannen van de uitvoeringsperiode van dit project betreffende volledige afsluiting van 
het traject. De omleidingsroutes voor bestemmingsverkeer en het doorgaand verkeer liggen nog 
niet vast. Er zijn verschillende opties mogelijk. 
            
Resumé wensen vanuit Dorpsbelang Ens 
-           Terugkoppeling van de uitkomsten van de gesprekken met de gemeente NOP. 
-           Invloed op het moment van uitvoering, het uitvoeringsplan en de omleidingsroutes. 
 

Dagbesteding Ens vanaf januari 2022 in Het Roefje 

Dagbesteding is erg belangrijk in het kader van welzijn, het tegengaan van eenzaamheid en 
het ondersteunen van mantelzorgers. Voor mensen die thuis wonen bieden 
welzijnsmedewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land dagbesteding in Ens. Nu nog in 
het Steunpunt Ens, maar per 4 januari in Het Roefje. 

Dorpshuis Het Roefje wordt steeds meer een belangrijke ontmoetingsplek in het dorp, waar veel 
activiteiten plaatsvinden. Hier sluiten wij graag bij aan. Zo werken we samen met Stichting Ens & 
Co. aan de leefbaarheid van het dorp. Door de dagbesteding vanuit Het Roefje aan te bieden, is 
het voor deelnemers ook makkelijker om aan te sluiten bij andere leuke activiteiten in het dorp. De 
nieuwe locatie biedt voor nu en de toekomst alleen maar meer mogelijkheden voor goede 
dagbesteding. Er is ook nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers. De dagbesteding kan niet 
zonder vrijwilligers. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan in Het Roefje? Laat ons 
dit dan weten door even binnen te lopen op dinsdag of donderdag. 
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Dorpshuis “Het Roefje” na ingrijpende verbouwing 

 

 
 
In april 2021 is begonnen met de verbouwing van Dorpshuis “Het Roefje”.  
 
Ons thema was: 
Van een oubollig dorpshuis naar een modern duurzaam gebouw wat er weer jaren tegen kan. 
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Eind november 2021 waren we klaar met de mega klus. Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers 
hebben we dit project tot een prachtig einde kunnen maken. 
 
Wat is er zoal gedaan: 

- Aanbouw nieuwe keuken van 18m2. Samen met bouwbedrijf Van Ginkel was de aanbouw 
geheel volgens plan voor de bouwvakvakantie gereed. Hartelijk dank voor de prettige 
samenwerking. 

- Installatie van 26 zonnepanelen. Jelle de Jong van AgriEnergie heeft ervoor gezorgd dat 
ons gebouw nu ook duurzamer is geworden. Super bedankt voor de prettige samenwerking 
en het resultaat. 

- De nieuwe keuken van KeukenKampioen is naar wens en ziet er prachtig uit en is erg 
praktisch ingericht. 

- De keuken heeft nu een eigen groepenkast voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. 
Dit is mede door de prettige samenwerking met Reluda mogelijk gemaakt. Hartelijk 
bedankt. 

- De plafonds in de hal en de grote zaal zijn verlaagd en voorzien van LED-panelen. 
- De tegelzetters en leggers van de hal en keuken. Super strak werk en wat is het mooi 

geworden. 
- De grote zaal is geheel behangen en voorzien van mooie kleuren op de muren. Helaas kon 

de muurschildering van Anneke Batterink niet behouden blijven. 
- In de grote zaal zijn openslaande deuren gemonteerd. Hiermee is het nieuw aangelegde 

terras heel goed bereikbaar. 
- De muren in de hal zijn gesausd. Wat een verschil. Prachtig resultaat. 
- Een nieuw logo laten maken. Hartelijk dank voor jouw ontwerp. 
- Een nieuw tuinhuisje voor de tuinmeubelen is door vrijwilligers gebouwd. 
- Omdat we best veel rommel gemaakt hebben een grote ploeg schoonmaaksters alles tot in 

de puntjes gereinigd. Super bedankt voor jullie hulp. 

Al met al hebben we nu een prachtig dorpshuis. Loop gewoon eens binnen om het te bekijken. 
 
Onze waardering en dank gaat speciaal uit naar alle vrijwilligers (betonspecie sjouwers, schilders, 
timmerlieden, tegelzetters, schoonmaakster, enz.).  
 
Alles bij elkaar zitten er meer dan 1300 vrijwilligersuren in bovenstaande verbouwing. 
 
Wij streven ernaar om begin 2022 een grote heropening te organiseren. Houd de brievenbus in de 
gaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Namens het bestuur van dorpshuis “Het Roefje” 
Kees van Koulil 
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NIEUWS VANUIT ENS&CO:  

STEUNPUNT naar het ROEFJE.   
  

Het is bijna januari, de maand van de verhuizing. 
 

Het bestuur van Ens&co treft elkaar geregeld om de overgang zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Zo is er onlangs een avond geweest met de vrijwilligers waarin informatie over en weer 

gedeeld is die belangrijk is voor de overgang. Het Roefje ziet er inmiddels prachtig uit. De nieuwe 

keuken is een plaatje en alles is bijna gereed. Vanuit Ens& co hopen we 

oprecht dat we straks naast de koffie inloop en de vaste activiteiten ook 

nieuwe activiteiten op kunnen starten. Fondsen worden aangeschreven en 

inmiddels zijn de eerste subsidies binnengekomen. Onder andere 

bloembakken en parasols hebben we er al voor aan kunnen schaffen. Bij 

deze onze dank voor uw stem op Ens&co bij de Rabobank clubkas actie. 

Scherpte op de fondsenwerving maakt wel dat er straks ook echt wat 

mogelijk is wat het dorp ten goede komt. We willen ons inzetten voor een 

aanbod van activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. De duofiets is overgenomen door 

Ens& co, daarbij willen wij vooral Marijke Hollewand en Jolien Haagsma hartelijk bedanken voor de 

warme overdracht hiervan maar ook voor hun inzet al die jaren het gebruik van deze fiets te 

coördineren. 

Het voelt wat raar soms, gezien de toename van de corona en de afname van onze sociale 

bezigheden is het lastig de energie te voelen die helpend is bij de opstart op de nieuwe locatie. 

Daarom gaat mijn bewondering uit naar de vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat we op dit 

moment staan waar we staan. Veel werk is er verzet als we kijken naar het Roefje. Een dorpshuis 

waar het dorp heel trots op mag zijn. 

  

Het bestuur van Ens&co wenst u een goede decembermaand toe en heet u straks graag welkom 

in het Roefje. 

 

Namens het bestuur, Gerda de Jong  

 

Mooie cheques voor           

Het Roefje en ENS&co 

Op 19 november mochten zowel Stichting 

ENS&co en dorpshuis “Het Roefje” uit 

handen van dhr. Chris Voor Den Dag beiden 

een cheque van € 1000,- ontvangen.        

Dhr. Voor Den Dag reikte de cheques uit 

namens het stimuleringsfonds van de 

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. 

Wij zijn zeer blij met deze bijdrage en zullen 

het goed besteden. Nogmaals hartelijk dank 

voor de bijdrage. 
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Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land 

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land bouwt samen met jou aan een mooiere lokale 
samenleving in Urk, Noordoostpolder en Steenwijkerland. Een samenleving waarin we omzien 
naar elkaar. We ondersteunen daarom lokale initiatieven en organiseren verbindende activiteiten 
en evenementen. 

Het doel van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land? De lokale kracht van Urk, 
Noordoostpolder en Steenwijkerland versterken. Dit doen we graag samen met jou! 

Voordelen Ledenvereniging 

Ook bieden we korting op veel verschillende diensten bij jou in de buurt. Zo kun je gratis 
hulpmiddelen lenen, zoals krukken. Ook kun je voordelig gebruik maken van onder andere 
maaltijdbezorging, de bibliotheek aan huis, studie coaching en de pedicure. Voor maar € 12,50 per 
jaar (bij automatische incasso, anders € 15,-) ben jij samen met het hele gezin lid. Leden van de 
Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land én hun gezinsleden profiteren van veel voordelen op het 
gebied van welzijn, zorg en wonen. 

Stimuleringsfonds 
Op het gebied van leefbaarheid zijn er veel mooie ideeën en initiatieven in dorpen en wijken. Het 
ontbreekt helaas vaak aan financiële middelen om ze te realiseren. Daarom heeft Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land een Stimuleringsfonds opgericht. Hiermee steunen we maatschappelijke 
projecten die de leefbaarheid bevorderen in ons werkgebied; Steenwijkerland, de Noordoostpolder 
en Urk. 
 
Van en voor onze leden 
Het fonds is van en voor onze leden. We zijn met bijna 19.000 gezinnen. Van jouw contributie 
gebruiken we vijftig cent per jaar om mooie initiatieven in jouw omgeving te steunen. 
 
Heb je een goed idee? 
Laat het ons dan weten. Het Stimuleringsfonds kan ook jouw project nét dat financiële steuntje in 
de rug geven om het te laten slagen. De maximale bijdrage is 60 % per initiatief, met een 
maximum van € 1000. Je kunt een initiatief indienen als organisatie of op persoonlijke titel. 
 
Voorwaarden: 
Kijk voor de voorwaarden op https://www.uwledenvereniging.nl 
 
Selectie 
Drie keer per jaar selecteert een toetsingscommissie de projecten die in aanmerking komen voor 
een financiële bijdrage. De uiterlijke inschrijvingsdata zijn jaarlijks op 1 november, 1 februari en 1 
juni. De geselecteerde projecten worden twee maanden later bekend gemaakt. 
 
Aanmelding 
Voldoet jouw idee aan de voorwaarden en de criteria? Dan kun je het indienen via een 
aanvraagformulier. Je kunt dit direct op jouw beeldscherm invullen, printen en opslaan. 
 
Meer informatie 
Ben je enthousiast geworden, maar heb je nog vragen? Dan kun je voor meer informatie contact 
opnemen via e-mail: stimuleringsfonds@uwledenvereniging.nl of (0521) 539 893. 
 

 

https://www.uwledenvereniging.nl/jouw-ledenvereniging/stimuleringsfonds/
https://www.uwledenvereniging.nl/agenda/
https://www.uwledenvereniging.nl/agenda/
https://www.uwledenvereniging.nl/
https://uwledenvereniging.nl/aanvraagformulier-stimuleringsfonds
mailto:stimuleringsfonds@uwledenvereniging.nl
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(TOEKOMST) ENSYFAIR 

Beste dorpsgenoten, 

Elders in deze Baanbreker treft u een uitgebreid document aan met betrekking tot de keuze van de 
locatie van het Woonzorgcentrum. Zoals in dat document staat is er een adviescommissie 
samengesteld waarin alle betrokken verenigingen waaronder de Ensyfair zijn vertegenwoordigd. 

Als Ensyfair bestuur hebben wij deelgenomen aan deze adviescommissie met de insteek om de 
belangen van ons dorpsfeest Ensyfair te behartigen. Over de stelling dat er in Ens  behoefte 
bestaat aan een woonzorgcentrum, zoals in het betreffende document genoemd staat, hebben wij 
als Ensyfair geen oordeel. Daar hebben de experts zich over gebogen.  

Waar wij uiteraard wel een oordeel over hebben is dat het dorp Ens behoefte heeft aan Ensyfair, 
zoals ook weer in de laatste editie van afgelopen september is gebleken.  

Wij begrijpen dat zowel het Ensyfair terrein als het derde voetbalveld zeer geschikte locaties voor 
een eventueel Woonzorgcentrum zouden zijn. Echter indien op het Ensyfair terrein een 
Woonzorgcentrum zal worden gebouwd is dit terrein uiteraard niet meer geschikt als evenementen 
terrein. En zal er dus een nieuwe locatie voor de Ensyfair moeten worden gevonden. De enige 
opties die daartoe vooralsnog zijn aangegeven zijn het derde voetbalveld of de ijsbaan.  

Van groot belang achten wij dat de continuïteit van de Ensyfair gewaarborgd blijft. Idealiter zouden 
wij onze huidige locatie als Ensyfair terrein behouden, gezien de perfecte ligging en de optimale 
faciliteiten. Desondanks hebben wij ons in het belang van Ens bereid verklaard mee te denken in 
mogelijkheden en opties. Dit echter wel onder de voorwaarde dat in alle scenario’s de continuïteit 
van de Ensyfair gewaarborgd blijft. Wat betekent dat als er op het Ensyfair terrein gebouwd gaat 
worden er een minimaal gelijkwaardige locatie zal worden aangewezen waar de Ensyfair kan 
plaatsvinden. Een minimaal gelijkwaardige locatie zowel qua omvang als qua voorzieningen. 
Ondanks het gegeven dat dergelijke toezeggingen wel mondeling vanuit zowel het Dorpsbelang 
als de Gemeente zijn gedaan, hebben wij geen uitdrukkelijke schriftelijke garanties ontvangen. Wij 
vinden het dan ook niet juist dat in de informatievoorziening aan de dorpsgenoten deze garantie 
ontbreekt.  

De status van het besluitvormingsproces zoals dat nu voorligt ziet er in onze ogen op toe om zo 
spoedig mogelijk een definitieve locatie voor het Woonzorgcomplex te bepalen. Waarna 
vervolgens de volgende vraagstukken opgelost dienen te worden. Zoals een eventuele 
toekomstige locatie Ensyfair.  

In het document ontbreekt ons inziens nog diverse voor u als stemmer van belang zijnde 
informatie om tot een weloverwogen keuze te komen, zoals: 

• Hoe zal woonzorgcentrum eruit komen te zien: laagbouw / hoogbouw; 

• Hoe past bebouwing Ensyfair terrein of derde voetbalveld in de verdere uitbreidingsplannen 
van Ens;  

• Bij eventuele bebouwing Ensyfair terrein is dan gegarandeerd dat het derde in de toekomst 
niet bebouwd gaat worden, zodat deze locatie eventueel een lange termijn optie is voor 
onder andere Ensyfair;  

• Wat betekent eventuele bebouwing op derde voetbalveld voor locatie van het tweede 
voetbalveld alsmede welke impact heeft dit op het Enserbos. 

Middels bovenstaande willen wij benadrukken dat wij het gekozen proces niet optimaal vinden en 
onze zorg uiten aangaande de waarborging van de continuïteit van de Ensyfair. 

Ondanks deze zorg, gaan wij ervan uit dat een ieder in het belang van Ens zijn eigen 
weloverwogen keuze maakt. En waar nodig gebruik maakt van de informatieavond van 16 
december 19.00 uur in ‘het Roefje’ om zich goed voor te laten lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Bert Meijer 

Voorzitter Ensyfair 
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Een eigenwijze kerk 

Als je om je heen kijkt zie je vaak veel dezelfde dingen ontstaan. Mensen kopiëren wat anderen 

doen en volgen die voorbeelden. Soms kom je ook mensen tegen die hun eigen weg bewandelen, 

die net anders zijn, die vernieuwende ideeën hebben, die dromen en een visie hebben. Ben 

Brugman doet dingen op zijn eigen wijze. Dat is niet voor niets ook de naam van zijn bedrijf.  

 

“Al jaren voordat ik deze kerk kocht had ik een droom. Ik wilde een plek creëren waar mensen op 

hun eigen wijze dromen, plannen en ideeën kunnen vormgeven”, aldus Ben. In zijn kerk in Ens 

heeft hij die plek gecreëerd. Als je de drempel overstapt voel je zijn geheel eigen invulling en sfeer. 

Ben geeft de kerk persoonlijkheid mee en is een gastheer die vooral warm loopt voor iedereen met 

een uniek idee. Door de kleinschaligheid is zijn kerk dus de ideale plek voor een voorstelling, een 

training of een ander type bijeenkomst. Zolang de initiatiefnemer zoekt naar een creatieve en 

inspirerende invalshoek wordt Ben enthousiast en stelt hij met veel energie en betrokkenheid zijn 

kerk open voor kleinschalige initiatieven. Zo wordt zijn kerk een inspirerende plek waar de energie 

bruist en waar het plezier van afspat. Ben is een gastheer in hart en nieren die ervan houdt om 

mensen met elkaar te verbinden, mee te denken en een informele sfeer creëert waarin iedereen 

zichzelf kan blijven. Zijn kerk biedt verder alle faciliteiten, dus ook wat dat betreft is het een unieke 

plek om te zijn. We hopen dat we nog veel mooie dingen mogen beleven op het kerkplein in Ens. 

 

Ben Brugman Kerkplein 30  8307AP Ens 

06-39051122 

ontdekjeeigenwijze@outlook.com 

 
 

 

50 jaar getrouwd van harte gefeliciteerd namens dorpsbelang 
 

 
    15 oktober Herman en Anneke Pastoors          12 november Gert en Ank van Buren 

mailto:ontdekjeeigenwijze@outlook.com
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Even voorstellen ……. 

 
 

Mijn naam is Marloes Schijf en ik woon sinds een jaar met veel plezier in Ens. 

Na 8 jaar als instructeur en kynologisch gedragstherapeut bij een hondenschool in Lelystad 

gewerkt te hebben ben ik in september 2017 met KynoService Dé Hondenschool begonnen en dat 

is de beste keuze ooit geweest voor mij. Wat heb ik een plezier in het werk dat ik doe! 

Het begeleiden van mensen zit mij in het bloed. Ik vind het prachtig om mensen te helpen, te 

enthousiasmeren en te begeleiden met de opvoeding en training van hun hond. Het is mijn passie 

om mens en hond (weer) te laten samenwerken! 

We zitten met de hondenschool aan de Blankenhammerweg te Luttelgeest, we hebben daar een 

ruime hal tot onze beschikking, een trainingsveld buiten en een theorielokaal. Doordat wij een 

indoor-hondenschool zijn, hebben de weersomstandigheden geen invloed op de lessen.   

De hondenschool is 7 dagen per week geopend en er worden zowel in de ochtend, de middag als 

in de avond lessen aangeboden. Hierdoor zal er voor iedereen een passend tijdstip tussen zitten 

om te komen trainen. Er wordt getraind in kleine groepen (max 6) zodat er echt maatwerk geleverd 

kan worden. Want naast plezier staat kwaliteit hoog in het vaandel.  

Naast de gebruikelijke gehoorzaamheidslessen voor zowel pups als de volwassen hond, kun je op 

de hondenschool ook terecht voor diverse hondensporten zoals bijvoorbeeld Flygility, Hoopers, 

Detectie en Apporteren/Jachttraining. Ook hebben we een cursus speciaal voor de buitenlandse 

hond die bang is. De focus van deze cursus ligt op het opbouwen en sterker maken van jullie 

onderlinge band en op het creëren van zelfvertrouwen van jouw hond. Komt jouw hond niet uit het 

buitenland maar is hij wel bang ? Ook dan kan je voor deze cursus kiezen.  

Privélessen zijn er speciaal voor honden die (nog) niet in groepsverband kunnen trainen of 

wanneer er specifiek op iets getraind moet worden. Door de een-op-een begeleiding worden er 

grote sprongen gemaakt in de training. Bij honden met een gedragsprobleem ben je hier ook aan 

het goede adres, als gediplomeerd kynologisch gedragstherapeut heb ik jarenlange ervaring met 

de meest uiteenlopende problemen. 

Elke hond en elk ras is welkom om te komen trainen, er wordt geen onderscheid gemaakt. Iedere 

hond heeft recht op een gedegen opleiding, KynoService Dé Hondenschool zorgt daarvoor.  

Wil je meer informatie of ben je benieuwd naar de lessen die er gegeven worden?  

Kijk dan snel op www.kynoservice.nl of bel met 0648925219.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kynoservice.nl/
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Oliebollenactie 

 

Ook dit jaar organiseert accordeonvereniging Con Brio weer de                                                    
jaarlijkse oliebollenactie op Oudejaarsdag, vrijdag 31 december.  
 
De oliebollen worden, evenals voorgaande jaren, 
gebakken in de nacht van 30 op 31 december door Bakkerij Vliegendehond uit Wolvega. 
 
Vanwege Corona komen wij dit jaar niet bij u aan de deur om uw bestelling op te nemen, u kunt de 
oliebollen bestellen door het bestelformulier hieronder in te vullen en te scannen vóór 15 december. 
 

1. Ingescand te mailen naar oliebollenactie.ens@gmail.com, of 
2. per whatsapp een foto van het formulier te sturen naar Petra Pol, 06-11413383 

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

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

Naam:     

Adres:   Telefoonnummer:    

 
 

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

wat niet van toepassing is) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:oliebollenactie.ens@gmail.com
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Namens de drie basisscholen in Ens:  

Fijne feestdagen en een goed en gezond 2021 gewenst! 

Elise  
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Peuterstartgroep de Hummel                         

Sportweg 22            Openingstijden: Maandag- t/m vrijdagochtend 08:30 uur t/m 12:00 uur 

8307AN Ens                 Dinsdag- en donderdagmiddag 12:30 uur t/m 15:30 uur 

06-25205477 

 

Van de leidsters: 

 

Afgelopen 30 oktober was er weer de jaarlijkse appelactie van peuterstartgroep de Hummel. Het 

doel hiermee is altijd om met een verkoop van appels en allerlei baksels met appels geld op te 

halen waarmee er iets extra’s kan worden aangeschaft voor de kinderen. Dit jaar was het doel om 

een nieuwe traptrekker aan te schaffen voor bij het buiten spelen. 

We kregen van vele ouders lekkere baksels en hadden 55 kilo appels in de verkoop. Zelfs voordat 

de spullen allemaal waren neergezet kwamen de eerste geïnteresseerden om al wat te kopen. We 

wilden tot 12:30 uur blijven staan maar waren om 11:45 uur al helemaal leeg, alles was verkocht! 

We kunnen spreken van een daverend succes en hebben ons doel meer dan ruimschoots 

gehaald. De trekker is al volop in gebruik door de kinderen. Iedereen die dit mogelijk gemaakt 

heeft willen wij dan ook hartelijk danken! 

 

 

Nu gaan we met de kinderen weer een hele gezellige tijd tegemoet, zo met de feestdagen. Het 

lokaal is nu versierd voor Sinterklaas met een heuse, zelfgeschilderde, stoomboot en we gaan 

straks met Kerstmis ons lokaal weer mooi versieren met lampjes en een kerstboom. Omdat er 

geen ouders in de scholen mogen maken we er feestweken van! Wij hebben er zin in! 

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2022!  

 

Groetjes alle peuters en de juffen van de Hummel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wil de coördinatie van de KWF 

collecte van mij overnemen? 

Jannie de Lange tel. 251260 

 

Overzicht AED kasten: 

-  sporthal, Seidelstraat 2a 

-  voetbalkantine, Seidelstraat 4a 

-  Booijink v.o.f., Sloefweg 8 

Dit zijn vaste buitenkasten en 24 uur 

per dag te bereiken 
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Ensyfair 

SV Ens 

Ens&co 

Stichting Het Roefje 

CV De Kleiduikers 

Accordeonvereniging Con Brio 

Biljartvereniging Ens 

Volkstuinvereniging 

Enser blaaskapel 

Vogelvereniging Vogelvreugd  

Tafeltennisvereniging Smash-In 

 

Al deze verenigingen hebben een financiële bijdrage 

ontvangen. 

Stemmers bedankt! 
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Hervormde kerk 

 

 

 

Interieur Hervormde kerk 
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De beginsituatie van de Enservaart 

Grote duiker gelegd en daar staat nu het Wapen van Ens 

 

 

 

Schaatsplezier op de tocht 

De ijsbaan bevindt zich nu aan het Noord met als toepasselijke naam IJsclub “De Tocht” 
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Christelijke school 

Nog zonder verharde Schoolstraat en Sportweg 

 

 

 

Tuindersbedrijf aan de Drietorensweg 36 II Familie Maas 1950 

 

 

 

Ben Maas 
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DE ZONNEBLOEM 
 

Na een hele poos geen uitstapjes hebben kunnen doen met onze gasten, was 

het 3 augustus zo ver. We hebben weer een picknick kunnen houden. Lekker 

met zijn allen buiten. Mooi weer kregen we cadeau, en wat hebben onze 

gasten genoten. Het was weer even als vanouds. We hopen dat we komend 

jaar weer meer activiteiten kunnen gaan organiseren, zodat ook onze oudere 

dorpsgenoten er weer op uit kunnen. 

Begin september hebben we weer voor de Spar loten mogen verkopen. Fijn dat velen van u 

langskwamen. We hebben maar liefst 4 slagroomtaarten kunnen verloten, tussen de mensen die 5 

of meer loten kochten. Twee taarten werden gesponsord door de Spar en twee kwamen van onze 

afdeling. Met het geld van de loten kunnen we activiteiten organiseren, en ons bezoekwerk 

voortzetten. Inmiddels heeft de trekking plaatsgevonden, en kunt u zien of u één van de 

prijswinnaars bent geworden. De trekkingslijst vindt u elders in deze Baanbreker. 

Nieuwe vrijwilligers 

Krijg je energie van organiseren of administratieve werkzaamheden? Of vind je het leuk om bij 

activiteiten te helpen, of bezoekjes te brengen aan dorpsgenoten die er zelf niet zomaar op uit 

kunnen? Wij in Ens zijn op zoek naar vrijwilligers, zowel bezoekvrijwilligers als mensen die 

misschien een bestuursfunctie willen invullen. 

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 graag in voor onze plaatselijke afdeling in Ens, neem gerust contact met ons op. 

Namens de vrijwilligers van afdeling Ens, 

Gea Schutte tel. 253017,  Tinie Broersen tel. 251358. 

 

 

 
 

 
 
 
Indien de maatregelen het toelaten kunt u weer 

gezellig komen klaverjassen in ‘t Gebouwtje op: 

 

vrijdag 7 januari 2022 

vrijdag 4 februari 2022 

vrijdag 4 maart 2022 

vrijdag 1 april 2022 

 

‘t Gebouwtje is open vanaf 19.00 uur, 

het klaverjassen begint om 19.30 uur. 

Inschrijfgeld is € 3,00 en u kunt weer mooie 

vleesprijzen winnen. 
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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 

 

 

 

mailto:Haarstudio-Marjolijn@outlook.com
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 Nieuws van PG de Zaaier 

Het is al even geleden dat u in de Baanbreker heeft kunnen lezen over onze 

Protestantse Gemeente De Zaaier. Gelukkig kunnen we, ook in tijden van 

corona, kerk zijn.   

Iedere zondagochtend bent u om 09.30 uur welkom in onze kerk. We houden ons daarbij aan de 

geldende coronamaatregelen. Soms vragen nieuwe regels weer om aanpassingen; voor de meest 

actuele informatie verwijzen we u daarom naar onze website.  

Onze kerkdiensten zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl (met beeld) en via 

kerkomroep.nl. Zo kunt u op een laagdrempelige manier met ons meevieren. 

Eenzaamheid, armoede, ziekte, verdriet, niet alles is zichtbaar of bekend.  

Gemeentelid of niet, u mag altijd contact opnemen voor een praatje of met een hulpvraag. U mag 

daarvoor bellen met of mailen naar onze voorzitter of scriba (zie hieronder); zij zorgen indien 

gewenst voor verdere doorgeleiding.  

Ook een verzoek om voorbede te doen of ergens voor te danken kunt u doorgeven. Dat mag 

telefonisch en kan ook per mail. Wij nemen het dan mee in ons gebed in de eredienst.  

Op dit moment bevinden wij ons in de adventsperiode. Adventus betekent komst (er aan komen). 

Wij zijn op weg naar Kerst, de geboorte van onze Here Jezus Christus. In 

deze tijd hebben we extra activiteiten en vieringen. Advent is tevens de 

periode van verwachting van en uitzien naar de wederkomst van Jezus aan 

het eind der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.  

24-12-2021: Kerstnachtdienst: 22.00 uur, voorganger Kand. J. de Wind, 

Zeewolde 

25-12-2021: Kerstdienst 1e Kerstdag: 09.30 uur, voorganger 
Ds. W. Bloemendaal, Zwolle 
 
26-12-2021: Kerstzangdienst 2e Kerstdag: 09.30 uur 

31-12-2021: Oudejaarsdienst om 19:30 uur, voorganger Ds. G. Keijzer, Kampen 

Welkom om deze diensten mee te vieren, in de kerk of online.  

 

Ander mooi nieuws uit onze gemeente:  

Sinds het vertrek van ds. G. Timmer was onze gemeente vacant. Na een periode van 

voorbereiding zijn we dit jaar op zoek gegaan naar een nieuwe dominee. We zijn blij u te kunnen 

melden dat we geslaagd te zijn in onze zoektocht. Het doet ons goed u te kunnen melden dat op 

zondag 30 januari 2022 Deo Volente proponent de heer H.L. (Henk) Rodenhuis als onze nieuwe 

dominee zal worden bevestigd. In de volgende Baanbreker zal hij zich aan u voorstellen.  

Wij wensen u een gezegende adventstijd en Kerstdagen.  

Etty Rens-Meijer, voorzitter, 06-25198514, voorzitter@dezaaier-ens.nl 

Karin Steiginga, scriba, 06-30302975, scriba@dezaaier-ens.nl  

Website: www.dezaaier-ens.nl en heeft u Facebook? Ook daarop zijn wij te volgen.  

mailto:voorzitter@dezaaier-ens.nl
mailto:scriba@dezaaier-ens.nl
http://www.dezaaier-ens.nl/
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Hemelpost 

Zaterdag 20 november is op initiatief van de werkgroep RememberThen een brievenbus geplaatst 
voor Hemelpost op de begraafplaats in Ens.  
 

Met Hemelpost kun je ruimte geven aan gemis. Op deze manier kan men nog vertellen wat je wilt 
aan je geliefde die er niet meer is, een tekening maken voor opa of oma, broertje of zusje of 
andere dierbare. 
 

Rouw is immers liefde die zijn adres kwijt is. Hoe mooi om op deze manier een adres te hebben 
voor jullie Hemelpost als troostplek. De brievenbus is voor iedereen toegankelijk, ook al ligt jouw 
geliefde elders.  
 

Het was de bedoeling deze te onthullen tijdens lichtjesavond. Helaas ging deze voor de tweede 
keer op rij niet door in verband met de aangescherpte corona maatregelen. 
 

De Hemelpost brievenbus is een landelijk initiatief wat wij als werkgroep navolging hebben 
gegeven. De gemeente Noordoostpolder, beheerder van de begraafplaats, werkt graag mee aan 
dit initiatief. Vanuit de werkgroep Remember Then gaan wij vertrouwelijk om met deze post en 
worden de brieven zorgvuldig en discreet behandeld. Iedere eerste weekeinde van de maand 
wordt hij geleegd, en de ontvangen woorden worden meegegeven aan de wind( uiteraard AVG 
proof). 
 

Tijdens de eerstvolgende lichtjesavond worden de versnipperde brieven in een vuurkorf 
symbolisch meegegeven aan de wind, richting de Hemel. Niets van de inhoud wordt gedeeld.  
Ieder jaar in november zullen we een lichtjesavond op de begraafplaats gaan organiseren. Een 
avond om te herinneren en stil te staan bij de dierbaren en geliefden die niet meer onder ons zijn.  
 

Het initiatief wordt ondersteund door Dorpsbelang Ens, de C.V.E. en georganiseerd door de 
werkgroep Remember Then. 
 

De prachtige rozen werden verzorgd door All Ingrid.  
 

Werkgroep Remember Then: Elsbeth de Kruijf, Jacob Buijsman, Lyke Buijsman, Stefan Veldhuis 
en Ans Dohmen 
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Onderhoud van graven 

Bent u rechthebbende van een graf op een van de begraafplaatsen? En heeft u het 

groenonderhoud aan het graf al gedaan? Zo helpt u mee de begraafplaats mooi te houden: 

• Verwijder dode en te hoge beplanting. 

• Verwijder onkruid. 
 

U kunt het groenafval kwijt in de container bij de ingang. 

De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Er zijn een aantal 

voorwaarden waaraan beplanting moet voldoen. Zo mag beplanting niet hoger groeien dan 50 

centimeter en moet deze binnen de breedte van het graf blijven. 

Valt u iets op of heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u bellen naar 0527-633911. 

 

 

Columbarium - Urnenmuur 

In De Noordoostpolder van 17 november heeft u kunnen lezen dat de vergunning is verleend. 

We zijn blij dat we u kunnen vertellen dat donderdag 25 november samen met de Gemeente de 

plek is uitgezet en de eerste werkzaamheden zijn gestart.  

Als er gebouwd wordt is er altijd “onrust en rommel”. Graag uw begrip hiervoor. 

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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Even voorstellen………. 
  

Mijn naam is Mervin Wigbels en ik ben 48 jaar oud. Ik woon met 

mijn vriendin, kind en bonuskind aan de andere zijde van de 

Ketelbrug in Lelystad. In opvolging van Jan Huizingh mag ik nu 

aan de slag als wijkagent voor de dorpen Nagele, Schokland, 

Ens, Kraggenburg en Marknesse. Een ontzettend uitgestrekt 

maar ook erg mooi werkgebied. In mei 2001 ben ik begonnen bij 

de politie met de opleiding aan de Boskamp in Leusden. Mijn 

eerste jaren straatervaring heb ik op mogen doen in de drukte 

van het mooie Amersfoort. Hierna heb ik in oktober 2006 mijn 

werkplaats Amersfoort om mogen wisselen voor de Dronten 

waar ik meer verdieping in mijn werk vond. Sinds eind mei 2021 

werk ik nu als wijkagent in de prachtige Noordoostpolder. Ik sta 

in mijn huidige rol als wijkagent midden in mijn wijk en zoek de 

verbindingen met burgers, gemeente en externe partijen. De 

sociale interactie vind ik één van de leukste onderdelen van mijn 

werk en ik merk ook dat ik daar in mijn kracht zit. Goed contact met mijn wijkbewoners zie ik als 

cruciaal en zorgt ook voor een zo belangrijke gevoel van veiligheid in de wijk. Ik ben een wijkagent 

van de straat. Ik stap daarom ook regelmatig op de fiets om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in 

de wijk. In deze moderne tijd van sociale media, zorg ik er voor dat ik ook via deze wijze 

communiceer en benaderbaar ben voor mijn wijkbewoners. 

Volg mij dus ook op Instagram via https://instagram.com/wijkagent_nop_zuid ! Uiteraard ben ik ook 

gewoon te bereiken via telefoonnummer 06-23060176 of per email mervin.wigbels@politie.nl 

 

Tot ziens! 

 

 

 

 

 

bron: wikipedia  

1942 - 2022 Noordoostpolder 80 jaar droog 

 
Gevraagd: een afgevaardigde uit Ens, die zijn of haar organisatie en of 
creatieve talenten wil inzetten om dit groots te vieren.  
 
dorpsbelangens@hotmail.com of meld je bij het bestuur voor 24 dec.  

 

https://instagram.com/wijkagent_nop_zuid
mailto:mervin.wigbels@politie.nl
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Hallo inwoners van Ens, 
 

Het is zover, eerder dan verwacht, maar ik heb dan nu echt het 

stokje doorgegeven aan mijn collega Schuscha Huisman. 

Inmiddels ben ik aan het werk als juf op een basisschool en ruim 

3 jaar heb ik vanuit Carrefour mogen werken in jullie dorp en heb 

ik met veel van jullie mogen kennis maken rondom verschillende 

onderwerpen. 
 

Voor nu in ieder geval bedankt dat ik bij je in huis mocht komen, 

dat we mochten samenwerken, dat jullie je verhaal wilden doen 

en ik je verder mocht helpen (en sorry als dit helaas niet is 

gelukt), bedankt voor de afgelopen jaren! 
 

Via deze weg wil het gebiedsteam dorpen zich ook voorstellen. 
 

Groetjes en wie weet tot ziens, Atalja Visser  

 

Gebiedsteam dorpen bestaat uit verschillende sociaal werkers, met verschillende 

aandachtsgebieden. De volgende thema’s zijn te vinden in het team: mantelzorg, 

buurtbemiddeling, opvoedondersteuning, beweegcoach, jongerenwerk, vrijwillige inzet en 

onafhankelijke cliënt ondersteuning. 
  

Heb je een vraag, een idee, wil je dat er iemand met je meedenkt, dan kun je bij ons terecht. 
 

De sociaal werker van Carrefour zet zich in om samen met jouw als bewoner jouw woonomgeving 

en die van andere wijkbewoners prettiger te maken.  Heb jij een idee of vraag voor jouw 

woonomgeving dan kun je terecht bij één van ons. Wij maken graag een afspraak om helder te 

krijgen wat het idee of de vraag precies is. Samen kijken wij welke mogelijkheden er zijn en wie 

wat daarin kan betekenen. 
 

Wil je bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen opzetten, heb je hulp nodig bij het organiseren van 

burendag of wil je iets betekenen voor kwetsbare bewoners, heb je een mantelzorgvraag, wil je 

meer bewegen of heb je een hele andere vraag op het gebied van welzijn? 
 

Neem dan contact op met Carrefour. Je wordt dan doorverwezen naar de juiste collega.  
 

www.carrefour.nu of 0527-630000 

 
 

Nieuwe jongerenwerkers stellen zich voor 
 
Wij zijn Belinda en Daniel, de nieuwe 

jongerenwerkers van Carrefour. Jullie 

kunnen ons tegenkomen op school, op 

straat maar ook online. Wij zijn er voor 

de jongeren tussen de 10 en 23 jaar. 

Heb jij een vraag, zit je ergens mee of 

heb je een idee voor jouw dorp of wijk? 

Stuur een berichtje of spreek ons aan 

op straat. Tot snel! 
 

Belinda: 06-13287290 

Daniel: 06-83520182 

 

Social media: @jongerenwerkcarrefour 

http://www.carrefour.nu/
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Ens – Keus locatie Kleinschalige woonzorgvoorziening 

U kunt uw mening kenbaar maken waar u de kleinschalige woonzorgvoorziening bij voorkeur 

gerealiseerd ziet. 

Dit kan uiterlijk tot en met 20 december 2021! 

Het dorp Ens heeft behoefte aan een kleinschalige woonzorgvoorziening. Deze voorziening 

bestaat uit drie onderdelen. 

1. 16 Studio’s en gemeenschappelijke woonkamers voor de doelgroep van geriatrische 

cliënten die niet meer zelfstandig kunnen wonen. 

2. 8 Appartementen voor ouderen/aanleunwoningen. Zelfstandige wooneenheden maar met 

afroepbare zorg. 

3. Gezondheidscentrum inclusief huisartsenpraktijk. 

De afmetingen van dit complex zijn om en nabij een bebouwd oppervlak van ca. 1.000 m2 en 

daarnaast ook de bijbehorende buitenruimte aan tuinen, parkeervoorzieningen en een 

toegangsweg. 

Voor de realisatie van deze kleinschalige woonzorgvoorziening zien wij twee mogelijke locaties. 

• Ensyfair-terrein  

• het derde voetbalveld. 

Beide locaties zijn groter dan de ruimte die nodig is voor de woonzorgvoorziening. Als het 

betreffende terrein dan toch wordt ontwikkeld, ligt uit oogpunt van de woonbehoefte, ruimtelijk, 

economisch en financieel voor de hand om deze als geheel te ontwikkelen. Daarom bekijken we 

voor beide locaties welk aanvullend programma aan woningbouw kan worden toegevoegd. Voor 

het Ensyfairterrein blijft ook de optie voor alleen een kleinschalige woonzorgvoorziening bestaan. 

Zo kunnen we nagaan of dat een goed compromis biedt naast een ontwikkeling van de locatie als 

geheel.  

Door Dorpsbelang en andere verenigingen is de locatie ijsbaan ingebracht als derde optie. 

Dit is voor de gemeente geen optie. De ligging van het naastgelegen bedrijventerrein zorgt voor 

een milieuzone over de ijsbaan, die woningbouw op korte termijn onmogelijk maakt. Het bebouwen 

van de ijsbaan valt hiermee als optie af. 

 

Er is een adviescommissie samengesteld waarin alle betrokken verenigingen (Ensyfair, Omni, 

Dorpsbelang, commissie woonzorg, Mondria Advies) zijn vertegenwoordigd. De commissie heeft 

gekeken naar de voor- en nadelen en de consequenties van de drie opties. 

Vervolgens worden de opties nu aan het hele dorp voorgelegd om te peilen hoe het dorp er over 

denkt. Vervolgens maakt de gemeente dan een keuze voor de uiteindelijke locatie. 

 

De overgebleven opties zijn: 

Optie 1: woonzorgvoorziening op Ensyfair zonder verdere bebouwing 

Optie 2: woonzorgvoorziening op Ensyfair met verdere bebouwing 

Optie 3: woonzorgvoorziening op derde veld met verdere bebouwing 

De bebouwing op onderstaande kaartjes zijn een indicatie en geen definitieve keuze. 

 

Bij verdere bebouwing – naast de woonzorgvoorziening, kan worden gedacht aan sociale 

huurwoningen, starterswoningen, levensloopbestendige woningen of een combinatie hiervan. 
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Optie 1: woonzorgvoorziening op Ensyfair zonder verdere bebouwing 

                

Voordelen:  

• Woonzorgvoorziening en gezondheidscentrum zijn centraal gelegen 

• Dichtbij andere voorzieningen 

• Combinatie met ‘Het Roefje’ (dagbesteding) 

• Goed bereikbaar 

• Ontsluiting is al aanwezig 

• Groene ‘long’ behouden, uitzicht op groen blijft 

• 3e veld blijft behouden voor sport, ontspanning en evenementen 

• 3e veld blijft groen, passend in groene long 

• Terrein grotendeel behouden, beperkte impact voor omwonenden 

• Minder bomenkap 

• Nutsvoorzieningen eenvoudig te realiseren 
 
Nadelen: 
 

• Ensyfair moet verhuizen, huidige locatie is niet meer bruikbaar 

• Verlies van een gedeelte van het groen 

• Meer verkeer in Gillotstraat  

• Zichtlijn overburen 

• Beperken mogelijkheden extra woningbouw  

• Welke bestemming krijgt resterend groen 

• Onduidelijkheid hoe verdere invulling van het terrein plaatsvindt 
 
Consequenties: 
 

• Besluit nemen over alternatieve locatie voor Ensyfair 

• Faciliteiten voor Ensyfair aanleggen (nutsvoorzieningen, parkeren, toegang, etc.) 

• Bereikbaarheid en veiligheid nieuwe locatie Ensyfair  

• Kosten verplaatsen en inrichting nieuwe locatie Ensyfair 

• Omwonenden en huisarts meenemen in plannen 

• Dorp moet wennen aan nieuwe locatie Ensyfair  

• 3e veld wordt niet bebouwd 
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Optie 2: woonzorgvoorziening op Ensyfair met verdere bebouwing 
 

                    
 
Voordelen: 
 

• Woonzorgvoorziening en gezondheidscentrum zijn centraal gelegen 

• Dichtbij andere voorzieningen 

• Combinatie met ‘Het Roefje’ (dagbesteding) 

• Goed bereikbaar 

• Ontsluiting is al aanwezig 

• Groene ‘long’ behouden, uitzicht op groen blijft 

• 3e veld blijft behouden voor sport, ontspanning en evenementen 

• 3e veld blijft groen, passend in groene long 

• Minder  bomenkap 

• Nutsvoorzieningen eenvoudig te realiseren 

• Op korte termijn ruimte voor nieuwe woningen 

• Duidelijke invulling totale terrein, geen onzekerheid 

• Woonzorgvoorziening niet geïsoleerd 

• Combi met woningbouw, bv. aanleunwoningen, starterswoningen  
 

Nadelen: 
 

• Ensyfair moet verhuizen, huidige locatie Ensyfair is optimaal 

• Verlies van het groen 

• Meer verkeer in Gillotstraat  

• Zichtlijn overburen veranderen 

• Groen in directe omgeving verdwijnt grotendeels 

Consequenties: 

• Besluit nemen over Ensyfair 

• Faciliteiten voor Ensyfair aanleggen (nutsvoorzieningen, parkeren, toegang etc.) 

• Bereikbaarheid en veiligheid nieuwe locatie Ensyfair  

• Kosten verplaatsen en inrichting nieuwe locatie Ensyfair 

• Omwonenden en huisarts meenemen in plannen 

• Dorp moet wennen aan nieuwe locatie Ensyfair 

• 3e veld wordt niet bebouwd 

• Besluit nemen over soort woningbouw 
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Optie 3: woonzorgvoorziening op derde veld met verdere bebouwing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordelen: 
 

• Rustige ligging woonzorgvoorziening in het groen 

• Ensyfair terrein blijft op huidige locatie 
* hoeft niet te verhuizen 
* omwonenden behouden groene locatie en krijgen niet te maken met wijzigingen. 

• Woonzorgvoorziening niet geïsoleerd door combinatie met woningbouw 

• Goede bereikbaarheid 

• Op korte termijn ruimte voor nieuwe woningen 

•  
Nadelen: 

• 3e veld is niet meer beschikbaar voor groene functies als sport, ontspanning, recreatie 

• Centrale as in het dorp van onderwijs en sportverenigingen wordt doorbroken 

• Bomen kappen t.b.v. de ontsluiting van het terrein 

• 2e veld moet gedraaid worden (kosten, bomenkap) 

• Infrastructuur / nutsvoorzieningen moeten worden aangelegd. 

• Verlies extra voetbalveld (toekomstige ontwikkelingen) 

• Verlies mogelijkheid voor andere sporten 

• Woonzorgvoorziening moet gepaard gaan met woningbouw 

• Grotere afstand tot overige voorzieningen 

• Woonzorgvoorziening en gezondheidscentrum zorg verder van het dorp 
 
Consequenties: 

• Minder sportmogelijkheden naar de toekomst 

• Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn bij toekomstige behoefte aan extra voetbalveld 

• Extra kosten voor mogelijk toekomstige aanvullende sportvoorzieningen elders. 
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Mijn voorkeur gaat uit naar: 
 
o Optie 1: Woonzorgvoorziening op Ensyfair zonder verdere bebouwing 

 
o Optie 2: Woonzorgvoorziening op Ensyfair met verdere bebouwing 
 
o Optie 3: Woonzorgvoorziening op derde veld met verdere bebouwing 
 
 
Deze raadpleging wordt zowel op papier als digitaal uitgezet. De papieren versie kunt u tot 20 
december inleveren bij de SPAR 
 
Op donderdag 16 december wordt er van 19.00-20.30 uur een inloopavond gehouden over deze 
locatiekeuze in ’t Roefje met inachtneming van de dan geldende corona maatregelen. 
Tijdens deze inloopavond zijn er leden van Dorpsbelang Ens en ambtenaren van de gemeente 
aanwezig om vragen te beantwoorden. 
 
Hartelijk dank voor uw deelname!  
 
Dorpsbelang Ens 
 
 
 
De resultaten van deze raadpleging worden via Dorpsbelang Ens aan u teruggekoppeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


