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COLOFON         
 

Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april - juni - september - december 
Oplage  : 1380 
Bezorging  : Gratis huis aan huis                                
Informatie  : 251260                                     
E-mail adres  : debaanbreker@hotmail.com  
Redactie  : Jannie de Lange  
Drukwerk  : Multicopy, Emmeloord 
Aanleveren  : per email, in Word, lettertype Arial 11 pt 
 
BESTUURSLEDEN DORPSBELANG: 
 

Naila Tigchelaar - voorzitter     tel. 06-36566330 
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 
 

 
 
 
 

 

 

IN 2022 VERSCHIJNT DE BAANBREKER WEER 5X. HIERBIJ DE OVERIGE DATA: 

 

Sluitingsdatum kopij verschijningsdatum 

 

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. 

 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: zaterdag 9 april 2022 

Verschijningsdatum 21 april 2022 

 

 

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 22. Ens&co 
2. DB zoekt bestuursleden 23. Activiteiten in het Roefje / jeu de boules 
3. Van de voorzitter 24. Dagbesteding ZONL 
4. Uitnodiging ALV DB 25 maart 25. NL Doet / Kern met Pit 
5. Jaarverslag DB 27. PG De Zaaier 
8. Notulen ALV DB 28. EV.. predikant De Zaaier/ontwerp burgemeester 
11. Parkeren bij de begraafplaats 29. 12-dorpenloop 
12. Urnenmuur 30.  De Hummel 
13. Debby v.d. Weegh uitvaartverzorging 31. Basisscholen 
14. NL Doet 12 maart 32. Pony Power voor kids 
15. Huisartsenpraktijk Ens 33. EV.. Uniek Interieur 
17. Arbeidsmigrantenpark 34. 75 jaar Ens 
18. Gemeenteraadsverkiezingen 36. Oude foto’s van Ens 
21. Wapen van Ens / de Kleiduikers 37. Enquête woningbehoefte Ens 
    

 

 

Van de voorzitter 

 

De jaarvergadering komt er al weer aan! Vorig jaar waren we wegens corona erg laat met de 

jaarvergadering, deze was pas eind september, dus erg lang geleden is het niet. Toch hebben we 

in de tussentijd veel bereikt. Wilt u weten waar wij als Dorpsbelang allemaal mee bezig zijn kom 

dan vooral naar de jaarvergadering! 

Zoals u wellicht heeft gehoord zijn we bezig met het realiseren van een woonzorgcentrum in 

Ens. Dit zal bestaan uit 16 appartementen voor mensen die door hun gezondheid niet meer thuis 

kunnen wonen. Daarnaast komen er 8 appartementen met een soort aanleunfunctie voor mensen 

die nog wel zelfstandig kunnen wonen maar het fijn vinden om zorg dichtbij te hebben. De huisarts 

en de wijkverpleging willen ook graag een plek in dit gebouw, en we hebben gesprekken met 

andere geïnteresseerden die misschien ook een praktijkruimte willen. Inmiddels hebben we 

overeenstemming over de locatie, namelijk het derde veld. Op het derde veld blijft dan ruimte over 

waar de gemeente graag nog wat extra woningen wil bouwen. Nu moeten er nog allerlei 

bestuurlijke zaken binnen de gemeente geregeld worden, zoals het bestemmingsplan wijzigen 

maar zodra we kunnen willen we graag met dorpsbewoners in gesprek over de invulling van het 

terrein. Ter zijner tijd zullen we een oproep hiervoor doen. 

Daarnaast hebben we uw inbreng nodig voor de invulling van de verdere nieuwbouw in Ens. 

Deze nieuwbouw zal nog zeker drie jaar duren voor die er is, daar hebben we helaas weinig 

invloed op, maar uiteraard zitten we er als dorpsbelang bovenop om de vaart er in te houden. 

Daarom willen we alvast van u weten wat uw woonwensen zijn, zie daarvoor de enquête verderop. 

Ook over de te realiseren parkeerplaatsen bij de begraafplaats hebben we uw inbreng nodig. 

Onze begraafplaats heeft dringend wat extra parkeerplaatsen nodig. De gemeente was eerst van 

plan om de hekken bij de begraafplaats open te laten om zo achter de hekken te kunnen parkeren, 

maar dit leverde veel weerstand op waarop de hekken weer zijn gesloten. Verderop ziet u de 

nieuwe plannen, die hopelijk het parkeerprobleem oplossen. Ondertussen is de urnenmuur al 

bijna klaar. Vele vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet en het resultaat mag er wezen! Nog de 

laatste dingetjes en dan is de muur helemaal af! 

En dan nog een laatste oproep: we zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ben jij 

iemand met voldoende vrije tijd en wil je iets betekenen voor de leefbaarheid in Ens? Hou je niet 

van afwachten maar neem je liever zelf actie? Wil je meedenken over de toekomstplannen? Zet 

jouw talent dan in als bestuurslid bij Dorpsbelang. 

 

Tot ziens bij de jaarvergadering, 

Naila Tigchelaar, dorpsvoorzitter 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging 

                           Dorpsbelang Ens 2022 

 
Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de algemene 

ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang Ens.  

Datum:  Vrijdag 25 maart 2022 

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 woensdag 23 maart via de email 

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

• Evt. corona maatregelen die op dat moment van kracht zijn, zullen gelden.  

Programma      

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 22 september 2021 (gepubliceerd in Baanbreker en website 

www.ens-nop.nl) 

4. Jaarverslag over 2021 (gepubliceerd in Baanbreker en website www.ens-nop.nl)  

5. Vooruitblik 2022/2023: presentatie door diverse bestuursleden 

6. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): vaststelling in de vergadering 

(conceptversie is gepubliceerd op website www.ens-nop.nl onder Dorpsbelang) 

7. Rekening en verantwoording van de penningmeester.  

Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid  

8. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en niet herkiesbaar:  

• Mw. Judith van Wieren (penningmeester)  

• Mw. Antoinet Haagsma (secretaris) 

• Dhr. Edwin Kolk (algemeen lid) 

• Dhr. Arno Rops (algemeen lid) 

• Mw. Loes Wink (algemeen lid)  

      Herkiesbaar: 

• Mw. Naila Tigchelaar in de functie van voorzitter  

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: 

• Dhr. Sake Barkhuis 

• Secretariaat is vacant 

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

aanvang van de vergadering, ondertekend door minstens 5 leden. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting jaarvergadering. 

11. Uitreiking van ‘de Duim’ (vrijwilliger van het jaar) 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
                             Dorpsbelang Ens (dorpsbelangens@hotmail.com) 

 
 

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

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
http://www.ens-nop.nl/
http://www.ens-nop.nl/
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Ens 2021                                                                                     
 
Woensdag 22 september 2021 is de jaarvergadering gehouden 

(i.v.m. het Coronavirus (COVID-19) kon deze niet in maart worden 

belegd). Tijdens de jaarvergadering in het ‘Wapen van Ens’ zijn 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. Ook traden er bestuursleden af en werden nieuwe 

bestuursleden voorgesteld.   

 

De bestuurssamenstelling zag er in 2021 als volgt uit: 

Voorzitter:  Naila Tigchelaar:    

Vicevoorzitter: Arno Rops   

Penningmeester: Judith van Wieren    

Secretaris: Antoinet Haagsma- van Tilburg  

Ledenadministratie: Herman Goes 

Algemene leden:    Harnita Jansen (t/m sept. 2021),  

 Manfred van ’t Erve (t/m sept. 2021),  

 Edwin Kolk, Arno Rops, Ina Mijnheer,  

 Michella Bunt (vanaf  sept. 2021),  

 Jos Campmans (vanaf sept. 2021),  

 Erwin Pol (vanaf sept. 2021),  

 Loes Wink (vanaf sept. 2021)  

 

In het kalenderjaar 2021 is er negen keer een bestuursvergadering belegd, een aantal in het Roefje, 

maar ook enkele vergaderingen digitaal. Daarnaast heeft Dorpsbelang Ens deelgenomen aan het 

10-dorpenoverleg om over onderwerpen mee te praten die de gezamenlijke dorpen in de 

Noordoostpolder betreffen.  

 

Het jaar 2021 staat in het teken van Ens 75 jaar! Een speciale commissie organiseert in 2021 diverse 

activiteiten om te vieren dat we 75 jaar bestaan.  

 

Dorpsaangelegenheden & activiteiten 

01  JANUARI 
De jaarwisseling 2020/2021 is de start van het nieuwe jaar.  

Op initiatief van Dorpsbelang en het IGW (Integraal Gebieds 

Werken) worden er op Oudejaarsdag 2020 rijplaten neergelegd bij 

het Ensyfairterrein voor de jeugd van Ens om de grasmat te 

beschermen tijdens het carbid schieten. De jaarwisseling is rustig 

verlopen.  

 

De jaarlijkse Dorpsborrel in samenwerking met: ‘Het Wapen van 

Ens’, de Commerciële Vereniging Ens (CVE), Carnavalsvereniging  

de Kleiduikers, S.V. Ens (Omni) en de Stichting Ensyfair is dit jaar 

niet georganiseerd i.v.m. de geldende coronamaatregelen. Wel is op 

gepaste wijze de ‘Duim’ voor vrijwilliger overhandigd aan Henk Maris 

(vrijwilliger van kinderboerderij het Mekkerhofje)   
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Eind januari is het bruggetje tussen de Smidse 

en het Hoefijzer geplaatst. Het idee kwam van 

een buurtbewoner en samen met enkele 

vrijwilligers is dit initiatief samen met 

Dorpsbelang verder uitgewerkt tot de realisatie 

van de brug.  

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 en verplaatst tot na de 

zomervakantie. Verder hebben er deze maand geen activiteiten plaatsgevonden.  

 04   APRIL  
Op Koningsdag is er veel georganiseerd in het dorp. Alle 

dorpsbewoners, zowel binnen als buiten het dorp 

ontvingen een gezonde koningsgroet in de vorm van 

regenboogpeen met een recept erbij. Voor de kinderen 

heeft de Stichting Vakantie Activiteiten (SVA) een leuke 

puzzeltocht georganiseerd. Later op de dag is er vanuit 

het ‘Pleintje’ een online pubquiz georganiseerd waarbij 

J19nu Joek heeft geholpen. Ook stond er in een 

Baanbreker een prijsvraag-puzzel. Het was een mooie 

dag waarbij er, ondanks de aangepaste maatregelen, voor 

vele leeftijden wat georganiseerd is.  

 

05/06/07 MEI/  JUNI 
Dodenherdenking kon dit jaar niet worden georganiseerd met een Stille 

Fakkeltocht. Dorpsbelang heeft een krans gelegd en de vlag halfstok 

gehesen.   

 

In juni heeft Dorpsbelang bezoek gehad van het College (Burgemeester 

& Wethouders), waarbij kennis gemaakt is met de nieuwe burgemeester 

van de gemeente Noordoostpolder. Op de fiets zijn de bestuursleden 

samen met het College door het dorp gefietst om belangrijke plaatsen 

in het dorp met elkaar te kunnen bespreken.  

 

07/08 JULI/AUGUSTUS  
 In de zomermaanden zijn er geen activiteiten georganiseerd. 
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09 SEPTEMBER  
De Ensyfair is uitgesteld naar september, waarbij Dorpsbelang de Quiz organiseerde. Dit jaar met 

vragen en opdrachten in het thema ‘Kom uit je Tent’.  

22 september is de uitgestelde jaarvergadering georganiseerd. De keuze is gemaakt om alleen het 

officiële gedeelte van de vergadering te beleggen en geen extra sprekers uit te nodigen. Manfred en 

Harnita traden af en worden bedankt voor inzet en enthousiasme. Vier nieuwe bestuursleden stellen 

zich voor tijdens de vergadering.  

10/11     OKTOBER/NOVEMBER 
November is de maand van de Sinterklaas -

intocht. Dit jaar een tocht door het dorp. 

Sinterklaas en zijn Pieten op een versierde 

wagen met overal langs de route blije kinderen 

en volwassenen.  
 

 

 

 

 

Vanuit Dorpsbelang is er een werkgroep 

opgezet om een urnenmuur te realiseren 

op de begraafplaats. In de winterperiode is 

de eerste start gemaakt voor dit project.  

 

12 DECEMBER  
Deze maand zijn er ten gevolge van nieuwe coronamaatregelen geen activiteiten georganiseerd 

vanuit Dorpsbelang. Wel zijn de bestuursleden actief geweest met lopende zaken. Onder andere de 

commissie voor het woonzorgcomplex heeft in deze maand samen met de gemeente een enquête 

gehouden voor de locatie van het te bouwen complex.  

Tot slot  
In 2021 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. 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 

dorpsbelangens@hotmail.com 
 
 

 

 

 

 

http://www.ens-nop.nl/
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANG ENS 

*** Notulen 22-09-2021*** 

Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom: politiek, CVE, Ensyfair, afvaardiging van de IGW, 
wijkagent, dorpsbewoners en bestuursleden. De bestuursleden worden voorgesteld. De agenda 
wordt vastgesteld (er zijn geen wijzigingen): 
 

1. Mededelingen en ingekomen stukken;  
Afmelding: Klaas Jan Loosman  

2. Notulen jaarvergadering 30-09-2020 (verslag in Baanbreker);  
 

Notulen worden goedgekeurd, er zijn vanuit de zaal geen vragen over de formulering of opstelling 
van de notulen.  
Mededelingen die gedaan worden aan de hand van de notulen: 

• Ens & Co is nu een eigen stichting geworden. Activiteiten die nu nog in Steunpunt worden 
georganiseerd zullen vanaf 4 januari 2022 in het verbouwde Roefje worden georganiseerd.                                     

• Het Landbouwbruggetje afsluiten voor landbouwverkeer is nu afgerond. De inrit is flink 
versmald. Alleen hulpdiensten kunnen eventueel vanaf de openbare weg nog via het 
landbouwbruggetje. 

 
3. Jaarverslag over 2020 (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. Dit is terug te lezen in het jaarverslag.  
 
4. Vooruitblik 2021 
 

Woonzorgcomplex (24 uurs zorg): dit project is enkele jaren geleden gestart, er is een werkgroep 
opgezet die zich hiermee bezig houdt. Het plan ligt er deze voorziening te gaan realiseren. Doel is: 
16 appartementen voor mensen die 24 uurs zorg en nabijheid nodig hebben (bijv. mensen met 
dementie). Dit zal verdeeld worden over 2 groepen van 8 appartementen. Zorgaanbieder PVGZ gaat 
hier de zorg leveren. Naast deze appartementen komen er ook woningen voor de oudere doelgroep. 
Evt. andere disciplines zoals de huisarts zou ook graag een ruimte willen in dit complex. Het doel is 
om meerdere disciplines in dit complex ruimte te bieden. De locatie in het dorp zal komend jaar naar 
gekeken gaan worden. Eventuele opties zijn: locatie derde voetbalveld. Andere optie is het 
Ensyfairterrein.  

• Opmerking vanuit de zaal: er had vanuit de commissie beter gecommuniceerd moeten 
 worden met de betrokken partijen. Dit wordt genoteerd en meegenomen naar de werkgroep.  

   
Steiger aan de Waterkant: er zijn hekken omheen geplaatst, Dorpsbelang was niet op de hoogte 
gesteld van de situatie. Vanuit de gemeente wordt het volgende aangegeven: de steiger is in 1999 
aangelegd met Leadergelden (fonds), de gemeente heeft mede gesubsidieerd. Onlangs heeft er 
inspectie plaats gevonden en is gebleken dat er een aantal palen en planken rot zijn. Het blijkt dat 
niet het beste hout is gebruikt waardoor er schimmelvorming is opgetreden, reparatie is niet mogelijk. 
Er wordt gestreefd naar terugplaatsing van een steiger, echter zal deze wel een stuk kleiner zijn dan 
de huidige variant. 

• Vraag vanuit de zaal: kan het niet weer met leadergelden op dezelfde manier? Antwoord: het  
is maar de vraag of dit gaat lukken omdat het herstelwerkzaamheden zijn, dit kan bij Leader 
niet. Fonds leefbaarheid zou nog een idee kunnen zijn. Dit wordt meegenomen.  

 

Urnenmuur: er zijn een aantal fondsen geworven om dit te realiseren, het financiële plaatje is 
grotendeels rond. De vergunning van de bouwaanvraag gaat morgen in werking gesteld worden. De 
planning is om de urnenmuur eind van 2021 klaar te hebben. De locatie zal bij het oprijden van de 
begraafplaats midden op het verharde gedeelte zijn.   
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Migrantenhuisvesting Enserweg: deze wordt op dit moment gebouwd. Er is toegezegd dat de 
bouwontwikkelingen gedeeld worden in de Baanbreker. De planning is dat eind maart de opening 
plaats zal vinden.   

• Vraag vanuit de zaal: Hoe zit het met arbeidsmigranten in het dorp Ens? 
Antwoord: Het is onduidelijk hoeveel er wonen per woning. Men hoeft bij korte vestiging in 
Nederland niet in te schrijven bij de gemeente. Dit is voor de andere bewoners storend. Het 
blijft een zorgelijk punt, we signaleren dit als Dorpsbelang en communiceren naar de 
gemeente en handhaving om hier alert op te blijven.   

 
Stichting Vakantie Activiteiten (SVA): afgelopen jaar is de poppendokter geweest. Ook was er een 
tour door de Noordoostpolder van Carrefour (speurtocht), de SVA heeft hierbij aangehaakt. En er 
was een goed bezocht springkussenfestijn in de sporthal.  
 
Sinterklaascommissie: dit jaar wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn t.a.v. corona 
maatregelen. We streven er naar om iets te organiseren voor de kinderen. De dag staat gepland op 
20 november 2021.  
 
Ledenadministratie: het up-to-date houden van bestand is ingewikkeld. Mensen vertrekken, maar 
melden zich vaak niet af. De Wet op de privacy zorgt er voor dat de gemeente geen lijsten meer 
mag afgeven wie er zijn vertrokken uit het dorp. Dit maakt het heel complex om de lijst bij te houden.  

• Vraag aan het dorp; als je afmeldingen weet, geef het door aan Herman Goes.  
 
Mekkerhofje: kinderboerderij, 1 van de vrijwilligers heeft dit jaar de Duim gekregen voor vrijwilliger 
van het jaar. Ook is er nieuw hekwerk geplaatst d.m.v. sponsoring.   

• Complimenten vanuit de zaal van hoe het Mekkerhofje er nu uitziet.  
 
Nieuwbouw: Fase 1 is vol. Vrijdag volgt er een gesprek over de vervolgstappen voor de volgende 
fases. Er is een enquête uitgezet voor de vraag naar huisvestingsbehoefte van Ensenaren. Met deze 
uitslag gaan we als Dorpsbelang naar de gemeente.  

• Vraag vanuit de zaal: Wat is de visie van Dorpsbelang over uitbreiden van de nieuwbouw, 
hoe groot willen we worden als dorp? 
Antwoord: wel uitbreiden als dorp, maar niet zo massaal dat het dorpse karakter niet 
behouden blijft.  Locaties voor uitbreiding: het uitbouwen richting Kraggenburg is op dit 
moment niet mogelijk omdat hier geen woonvergunning meer op zit. De vraag is of het weer 
bestemd gaat worden met woonvergunning. Het wordt nog besproken in de Raad wat de 
voorkeursplekken gaan worden.  
 

Jubilea: Dorpsbelang Ens brengt mensen een attentie als er sprake is van een jubilea. 

• Opmerking aan de aanwezigen vanuit het bestuur: meld het bij Dorpsbelang als je iemand 
weet die een jubileum heeft. Dan brengen we hier een attentie naar toe.  

 
Kamperzandweg / Oud Emmeloorderweg: deze weg heeft verblinding van verkeer op de N50 in 
donkere dagen. Er zijn gesprekken met de gemeente / Rijkswaterstaat om met natuurlijke 
afbakening dit probleem te laten verhelpen (riet). Volgend jaar wordt er geëvalueerd of deze 
werkwijze geslaagd is.   

• Vraag vanuit de zaal: Uitzicht van Ens: hoe zit het met terrein tussen oude en nieuwe N50. 
Wie doet onderhoud?  
Rijkswaterstaat, het is nieuw beleid dat de natuur hier langer blijft groeien.  

 
75 jaar Ens: Versiering in het dorp, in juli wordt er een feest georganiseerd. Ook zal er per maand 
gekeken worden wat er mogelijk is.   
 
Integratie arbeidsmigranten: het doel is om contact te krijgen met dorpsbewoners die met 
arbeidsmigranten te maken hebben als buurtgenoten. Het zou prettig zijn als de integratie beter 
verloopt.   

• Opmerking vanuit de zaal: het dorp Kraggenburg heeft hier al meer stappen ingezet. Tip 
vanuit de zaal om hiermee in overleg te gaan.   
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Mobiliteitsvisie: hier wordt samen met het dorp naar gekeken.  

• Uit de zaal komt de opmerking: veel huizen hebben al zonnepanelen, het probleem is dat als 
je stroom over hebt, je dit niet terug kunt leveren. De stroomleverancier heeft te kort capaciteit 
op het net om terug te leveren. Als Dorpsbelang kunnen we hier niets aan doen.  

 
Sportkantine/sporthal: de sportkantine Time out is gesloten. Als Dorpsbelang waren we niet op de 
hoogte dat de gehele ruimte leeg gehaald is en er geen mogelijkheden meer zijn om iets te nuttigen 
na de wedstrijden / trainingen. Er wordt nu onderzocht wat eventuele mogelijkheden zijn om weer 
iets terug te plaatsen voor de binnensporters.  
 
5. Rekening en verantwoording van de penningmeester  
 

Judith Van Wieren vertelt over de financiële situatie van Dorpsbelang. 
Kascontrolecommissie: heeft alles gecontroleerd, er zijn steekproeven gedaan. Alles is goed 
bevonden en getekend. Fokko Aldert Omta en Annelies van Schie hebben de kascontrole gedaan. 
Fokko Aldert verlaat nu de commissie en wordt bedankt voor zijn inzet. John Heijen treedt toe. Vanuit 
de zaal is decharge verleent aan het bestuur.  
 
6. Bestuursverkiezing 
 

Harnita en Manfred treden dit jaar af en worden bedankt voor hun jarenlange inzet.  
De voorzitter heeft van de zaal ook toestemming gekregen om voorzitter te blijven. 
Michella Bunt, Loes Wink, Erwin Pol en Jos Campmans stellen zich voor als nieuw bestuursleden.  
 
7. Rondvraag 
 

Onderhoud rotondes: het ziet er niet netjes uit. Zou de plaatselijke hovenier hier iets kunnen 
betekenen qua sponsoring / overname rotondes? Dit punt nemen we mee.  
 
Beveiliging op dorpsfeesten: Dorpsfeest Marknesse zijn wat onenigheden geweest. Evenementen-
vergunning Ensyfair moet er sterk rekening mee houden dat beveiliging op evenementen verplicht 
gaat worden. Dorpsbelang neemt dit punt mee in het 10 dorpen overleg omdat dit voor de gehele 
polder geldt.   
 
Steeds meer eisen gesteld aan het organiseren van evenementen, dit maakt het voor vrijwilligers 
steeds lastiger. Als voorbeeld wordt het waterspektakel tijdens de Ensyfair genoemd. Er moeten 
constructieberekeningen meegeleverd worden voor de vergunningaanvraag. Dit maakt het steeds 
moeilijker om zaken te organiseren.  
 
Industrieterrein: vergroening, is hier een plan voor? Dit is niet bekend bij Dorpsbelang. Bespreken 
we met de gemeente.  
 
Onderhoud Zuiderringweg: komende week informatiebijeenkomst hierover in Kraggenburg.    
 
Sluiting jaarvergadering 21.58  
 

 

 

Parkeren bij de begraafplaats 

Al jaren levert het parkeren bij de begraafplaats problemen op, met name door mensen die de 
begraafplaats bezoeken en onbedoeld hun auto voor de uitritten van de aanwonenden parkeren. 
Bij Dorpsbelang kwam regelmatig de vraag vanuit het dorp of er een oplossing gevonden kon 
worden zodat minder valide bezoekers toch naar de begraafplaats kunnen komen en eenvoudig 
dichtbij kunnen parkeren. Dit is door de gemeente opgepakt en deze heeft gekeken naar 
mogelijkheden om dit te realiseren. 
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Er is eerder gekeken naar de 
mogelijkheid om vóór het huidige 
hekwerk parkeergelegenheid te 
creëren. Dit kan niet in verband met 
de bomen die er staan. En vanuit 
gemeentelijk beleid worden gezonde 
bomen niet verwijderd hiervoor. 
 
De laatste optie is om het hekwerk 
te verplaatsen naar achteren. Er 
komt dan een parkeerplaats aan de 
linker- en rechterkant, voor het 
hekwerk, zie bijgevoegde 
situatieschets. Ons, en de 
gemeente, lijkt dit een goede 
oplossing. De rust op de 
begraafplaats zelf blijft hiermee 
gewaarborgd, en voor minder 
validen is het hiermee mogelijk om 
dichtbij de auto te kunnen parkeren. 
Mocht u andere ideeën of 
bevindingen hebben dan horen wij 
dit graag.  
 
 

 

Columbarium - Urnenmuur 
 

Goed nieuws! In december is de bouw van de urnenmuur gestart. 
De contouren zijn inmiddels goed te zien. Het duurt nog wel even voor alles helemaal is afgewerkt. 
Rondom de muur moet nog bestrating komen en een bankje, zodat je ook even kun zitten bij het 
herinneren van je naaste.  
 

Aan de voorzijde komt cortenstaal met de tekst: “Liefde is loslaten”. 
Zo hopen we op een mooi entree aan de ene kant en een stilte plek aan de andere kant van de 
urnenmuur. 
 

Inmiddels hebben we al een financiële bijdrage ontvangen van de Ledenvereniging Oude en 
Nieuwe land, SBBK-NOP, Rabobank en Polderstroom (Energie Pioniers Noordoostpolder).   
De afdekplaten voor de nissen worden gesponsoord door Steenhouwerij Van Ommen en Debby 
van der Weegh Persoonlijke Uitvaartverzorging. 
 

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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Debby van der Weegh Persoonlijke Uitvaartverzorging 
 

Sinds 1 augustus 2021 is Lyke Buijsman (30),  
de jongste dochter van Debby van der Weegh 
en Jacob Buijsman werkzaam binnen 
familiebedrijf ‘Debby van der Weegh 
Persoonlijke Uitvaartverzorging’ in Ens.  
 
In 2004 is Debby als eerste vrouwelijke 
uitvaartondernemer begonnen in de 
Noordoostpolder en omgeving, dit vanuit Ens. 
‘Mensen begeleiden op een kwetsbaar 
moment in hun leven en ervoor zorgen dat 
nabestaanden tevreden zijn over de uitvaart 
van hun dierbare is voor mij altijd de drijfveer 
geweest voor dit mooie werk. Heel bewust 
heb ik ervoor gekozen de mensen met 
persoonlijke zorg en aandacht te begeleiden. 
Daarbij was het voor mij belangrijk om tijd te 
steken in de wensen van de nabestaanden, in 
hún visie op afscheid nemen en hen gerust te 
stellen waar mogelijk. Dat je op zo’n moment 

toegelaten wordt in de intimiteit van het afscheid nemen vind ik heel bijzonder.’  
In 2014, toen Jacob na het behalen van zijn diploma nu ook als uitvaartbegeleider in het bedrijf 
kwam, trad Debby langzamerhand steeds meer naar de achtergrond. ‘Ik heb het werk met enorm 
veel passie, energie en voldoening gedaan en door persoonlijke omstandigheden geef ik het stokje 
nu door aan mijn man en onze jongste dochter’.  
 
Jacob liet zijn rol als bedrijfsleider in 2013 achter zich en richtte zich volledig op de 
uitvaartonderneming. ‘Wat ik zo mooi vind aan dit werk is, dat de familie stap voor stap komt tot 
een waardevol geheel; dat wat de overledene kenmerkt wordt de basis van een 
afscheidsplechtigheid. Iedereen is uniek, dus óók elke uitvaart. De familie is leidend, zij hebben de 
ideeën en ik help enkel die ideeën tot uiting te brengen op een persoonlijke en integere manier.’ En 
juist dát is altijd een kenmerk van onze visie geweest, het persoonlijke.    
‘In de 9 jaren die achter mij liggen heb ik vele families mogen ondersteunen en ben ik dankbaar 
voor het vertrouwen wat men in mij heeft gesteld. Ik hoop nog vele jaren dit mooie werk te mogen 
doen samen met Lyke’. 
 
Lyke haalde in 2019 haar diploma ‘Docent Beeldende Kunst en Vormgeving’ aan ArtEZ 
Hogeschool voor de Kunsten. Ze studeerde af met haar afstudeeronderzoek ‘Rouw in Beeld’ 
waarin ze onderzocht hoe kunst helpend kan zijn bij het integreren van verlies in een rouwproces 
van een volwassene. Dit deed ze in samenwerking met verliesbegeleider en uitvaartspreekster 
Ans Dohmen. Lyke’s interesse voor de wereld van verlies en rouw is dus al een aantal jaren 
geleden aangewakkerd. 
‘Ik was 13 jaar toen mijn moeder startte met haar onderneming en hoewel ik het eerst een beetje 
een gek beroep vond, merkte mijn ouders op dat ik door de jaren heen steeds meer vragen ging 
stellen. Er ontwikkelde zich een interesse voor het vak.’  
 
Het volledige jaar van 2021 werkte Lyke in de postmortale zorg bij ‘Quo Vadis Uitvaartvervoer’ in 
Kampen en deed daar enorm veel ervaring op. ‘Hetgeen ik daar allemaal gezien en geleerd heb is 
ongelooflijk, deze ervaringen kan ik onwijs goed gebruiken in mijn verdere loopbaan.’ Daarnaast 
haalde ze haar diploma tot Uitvaartbegeleider.  
‘Sinds augustus ‘21 draai ik mee in het bedrijf van mijn ouders en langzamerhand doe ik steeds 
meer zelfstandig, Jacob en Debby zijn er gelukkig altijd om mij te ondersteunen. Het allermooiste 
aan dit werk vind ik de laatste verzorging samen met een familielid doen én het contact met de 
families; hen bijstaan in een kwetsbaar moment in hun leven vind ik erg bijzonder. Ik wil er het 
allerbeste uithalen voor hen want het kan namelijk maar één keer. De tijd die wij doorbrengen met 
families is waardevol; het is luisteren, kijken, aandragen waar nodig en nog meer luisteren. Er 
komen, naast het verdriet, ook vaak zo veel mooie verhalen los… dit is mijn vak... wat mooi!’ 
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Zaterdag 12 maart NL Doet 

Wandelpad Rondje Ens 

In de vorige Baanbreker is er een oproep gedaan om te helpen het 
wandelpad op te knappen waar nodig. Tijdens een verkennend rondje 
van 2 bestuursleden kwamen we in gesprek met een oud-voorzitter 
hierover. Het blijkt dat er achter de schermen veel werk wordt verzet. 
Daarvoor zijn wij deze mensen zeer erkentelijk! We hebben een aantal 
punten op ons lijstje die we zouden willen uitvoeren. Een voorbeeld 
hiervan is de borden die bij het trimparcours horen schoon te maken en 
waar nodig terugplaatsen. Als het lukt willen we de “toestellen” 
herstellen en beter toegankelijk maken. We zijn bezig met de 
voorbereiding en hopen spullen te hebben op zaterdag 12 maart. Dit is 
de nationale NL-doet dag. Er hebben zich sinds de oproep in de vorige 
Baanbreker 4 mensen aangemeld daar zijn we erg blij mee. Mogelijk 
denk jij of u, ach ja dat had ik ook willen doen. Dan is het nog niet te 
laat. We willen zaterdag 12 maart om 9.30 uur starten met de uitleg 
(en koffie/thee) van de werkzaamheden en verwachten om 13:00 uur te 
kunnen afsluiten met een broodje.  
Wat kun je meenemen:  
Emmer, schoonmaakmiddel, borstel, doeken.  
Kruiwagen, bats/spade/vork, hark, handschoenen, snoeischaar, 
(geluidsetje)  
Verzamelpunt: Uitloop 38  
Aanmelden i.v.m koek en zopie: wink.loes@gmail.com  

 
 
 

Afval        Opgeruimd        Schoon  
 
 
Het voorjaar komt er weer aan. Vroeger hoorde daar de voorjaarsschoonmaak bij. Alles werd 
gelucht en uitgeklopt. De kolenkachel werd schoongemaakt en ging niet meer aan voor het najaar 
werd. 
 
Buiten kun je ook voorjaarschoonmaak houden. Alles wat niet in het gras hoort meenemen en 
(thuis) in de prullenbak gooien. 
 
Opschonen tijdens NL Doet 
Zaterdag 12 maart 2022 van 10:00-14:00 gaan we in Ens het dorp schoonmaken. 
 
Vanuit de Sportkantine "De Seidelhorst" worden er vuilniszakken, knijpers en hesjes ter 
beschikking gesteld.  
Lever je daar de vuilniszak weer in, dan krijg je een muntje om in Sportkantine "De Seidelhorst" 
iets te drinken te halen.  
De muntjes zijn alleen op 12 maart 2022 in te leveren. 
 
Help je mee? 
Meld je dan aan bij Lia Broeders 06-133 25 181 of l.broeders@noordoostpolder.nl 
 
Of kom naar de Sportkantine. Vanaf 9:30 staat daar koffie en drinken klaar. 
 
 

mailto:l.broeders@noordoostpolder.nl
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Beste patiënten, 

Zoals u gemerkt heeft is er het afgelopen jaar veel veranderd in uw huisartsenpraktijk. Wij 

begrijpen dat dit vragen op kan leveren en daarom willen we via deze Baanbreker een aantal 

dingen uitleggen. 

OPENINGSTIJDEN 

Voor spoed zijn wij elke werkdag bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur. Als u ons belt en u drukt 

op de 1 als u ons direct nodig heeft dan wordt u ten alle tijde geholpen. Let op dit geldt alleen voor 

spoedgevallen, dus niet voor afspraken en/ of uitslagen.  

Vanaf 1 februari kunt u ons van 16:00 uur tot 17:00 uur alleen voor spoedgevallen 

telefonisch bereiken. Deze tijd hebben wij nodig voor het afronden van de administratie. Voor het 

maken van afspraken kunt u dit online regelen of de volgende dag bij voorkeur tussen 8.00 uur en 

10.00 uur bellen. Voor het opvragen van uitslagen zijn wij het beste bereikbaar tussen 11.00 en 

12.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur.  

Voor verdere uitleg over de openingstijden zie onze website.  

MIJN GEZONDHEIDSNET 

Vanaf heden kunt u uw medisch dossier van uw huisarts zelf online bekijken.  
In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld: 
 

• het advies van de huisarts 

• de uitslagen van een onderzoek 

• de lijst met uw medicijnen 
 
Ook kunt u online afspraken maken bij de huisarts op Mijn Gezondheidsnet.  Dit kan 24 uur per 
dag.  
 
Aanmelden kan op www.mijngezondheidsnet.nl. Het is van belang dat uw mailadres en uw 
mobiele nummer bij ons bekend zijn. U kunt ook telefonisch contact opnemen met één van onze 
assistentes, zij kunnen uw dossier vrijgeven. Zodra uw dossier is vrijgegeven sturen wij u een 
bevestiging en proberen we dat u binnen 1 week gebruik kunt maken van uw zorgdossier thuis. 
 
Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef uw inlogcodes nooit aan anderen. 
 
Op www.huisartsenpraktijkens.nl kunt u meer informatie vinden.  
 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Het gebeurt regelmatig dat de partner/echtgenoot of één van de ouders van een patiënt de uitslag 
opvraagt van een onderzoek. Bijvoorbeeld omdat de patiënt zelf niet in de gelegenheid is om te 
bellen met de praktijk. 
 
Wij mogen volgens de AVG géén uitslagen (of in bredere zin: medische gegevens) doorgeven aan 
bijvoorbeeld partners/echtgenoten of aan ouders van kinderen van 16 jaar en ouder. Zij dienen zelf 
voor de uitslag te bellen. TIP: als het spannend is om te bellen, bel samen met de luidspreker van 
de telefoon aan. 

http://www.mijngezondheidsnet.nl/
http://www.huisartsenpraktijkens.nl/
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Als de patiënt zelf schriftelijk aan ons heeft bevestigd dat een specifieke andere persoon de 
uitslagen mag opvragen, mogen wij wel informatie verstrekken. Let op! Dit betreft altijd over 1 
onderwerp. U kunt hiervoor een machtigingsformulier ophalen of downloaden via onze website. 
 
Soms krijgt de wettelijke vertegenwoordiger (ook) informatie. De wettelijk vertegenwoordiger is een 
familielid (meestal de ouders of verzorgers), een gemachtigde of een mentor. De wettelijk 
vertegenwoordiger krijgt informatie: 

• als de patiënt wilsonbekwaam is 

• of als de patiënt jonger is dan 16 jaar. 
 

LSP (Landelijk Schakelpunt)  

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die 
belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke 
behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke 
medicijnen u allergisch bent. 
Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt). 
 

Welke gegevens kunnen worden uitgewisseld via het LSP? 

• Samenvatting van een deel van uw dossier bij de huisarts of de arts 
verstandelijk gehandicapten. 

• Medicijnen waar u niet goed tegen kunt of last van kunt hebben in combinatie 
met andere medicijnen,  
de zogenoemde allergieën, intoleranties en contra-indicaties. 

• Informatie over medicijnen die aan u zijn voorgeschreven. Medicijnen die aan 
u zijn verstrekt.  

• Overdrachtsgegevens (Het verslag van de medisch specialist aan een andere 
arts) 

• Uitslagen van onderzoeken. 
• Samenvatting van het consult bij de huisartsenpost. 

 
Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor 
mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt.  
Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.volgjezorg.nl. Het kan zijn dat meerdere 
zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder 
uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. 
 

APOTHEEK MARKNESSE 

Vanaf 1 januari 2022 is ophalen van medicatie in de huisartsenpraktijk Ens alleen nog mogelijk van 

16.00 uur tot 17.00 uur (maandag t/m vrijdag). Als u op dit tijdstip niet kunt ophalen, overleg dan 

met de apotheek hoe u het beste aan uw medicijnen kunt komen. De apotheek adviseert om 

zoveel mogelijk gebruik te maken van de afhaalkluis bij de Spar. Wilt u hier informatie over, vraag 

gerust aan de apotheek. 

De doktersassistenten in de huisartsenpraktijk mogen geen medicijnen afgeven, dit mag alleen 

door apothekersassistentes van apotheek Marknesse gedaan worden. De huisartsenpraktijk is niet 

de apotheek, de apotheek gebruikt alleen de huisartsenpraktijk als uitdeelpunt. 

Bent u nieuwsgierig naar onze praktijk en medewerkers? Neem een kijkje op onze website. 

Het team van Huisartsenpraktijk Ens 

 

https://www.volgjezorg.nl/
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Geachte inwoners van Ens 

Door middel van dit schrijven willen wij jullie op de hoogte houden van de vorderingen van het 

arbeidsmigrantenpark Ens aan de Zwartemeerweg 3. De bouw loopt volgens planning en 

ondertussen zijn de eerste 85 huisjes opgeleverd. Vanaf 3 januari zijn de eerste 40 huisjes 

bewoond en de huidige bewoners zijn erg blij met hun huisje en dat ze van het woonwerk verkeer 

af zijn. Er worden totaal 150 huisjes gebouwd voor twee personen. Deze huisjes zijn volledig 

zelfvoorzienend en volledig ingericht. De bewoners betalen € 73,50 per week per persoon, dit is 

inclusief nuts, televisie, internet, wassen en twee fietsen. Vanaf 28 december hebben wij de 

nieuwe weg die ontsloten wordt op de Zwartemeerweg in gebruik genomen. Tot december hebben 

wij de ontsluiting gebruikt aan de Enserweg 16. Dit bracht een hoop extra verkeer en overlast met 

zich mee. Hiervoor willen wij de omwonenden van de Enserweg bedanken voor hun begrip en 

geduld. Met de bouw van de fietsbrug wordt 28 februari gestart en deze zal rond 20 maart in 

gebruik worden genomen. Tot aan die tijd moeten de bewoners de ontsluiting gebruiken aan de 

Zwartemeerweg. Het is niet mogelijk om per fiets een ander olifantenpadje te nemen. Op het hele 

park en bij beide ontsluitingen zal er cameratoezicht zijn en ook komen er straatlantaarns bij beide 

overgangen van het fietspad. Er is 24/7 een beheerderskoppel aanwezig. Het dorpsbelang en 

omwonenden van de Enserweg krijgen binnenkort het telefoonnummer van de beheerder. Volgens 

de planning moet 10 april a.s. het hele park gereed zijn. 

 

 

Open dag park Ens zaterdag 4 juni 

Zaterdag 4 juni van 10:00 t/m 16:00 uur houden wij een open dag voor alle Ensenaren. 

Wij nodigen u allen uit om een kijkje te nemen op het park. Deze dag zullen wij met een team van 

Level One aanwezig zijn om u tekst en uitleg te geven en om u eventueel rond te leiden. Ook 

zullen meerdere bewoners die dag hun huis open stellen voor bezoek en natuurlijk is er dan ook 

gelegenheid om met deze nieuwe medebewoners van Ens te praten of eventuele vragen te stellen. 

Daarnaast zullen er voor de kinderen activiteiten zijn,  zoals een springkussen. Ook kunt u tijdens 

de dag de nodige versnaperingen krijgen en er zal gratis patat zijn.  

Wij hopen dat wij die dag zoveel mogelijk Ensenaren mogen ontvangen, tot dan! 

Directie en team Level One 
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Er valt wat te kiezen! 

Gemeenteraadsverkiezingen zijn voor elke inwoner en alle bedrijven van belang, omdat deze 
bepalen wat er lokaal gebeurd. Ook voor iedereen die inmiddels helemaal klaar is met de 
landelijke politiek, laat je stem voor de Noordoostpolder niet verloren gaan. 

Het gaat o.a. over onderwerpen als ouderen- en jeugdzorg, wonen, natuur en milieu, sport, 
recreatie en veiligheid. Het gaat over jouw leefomgeving. 
Onze gemeente probeert het voor inwoners en bedrijven in de Noordoostpolder een fijne plek te 
maken. Jouw stem is wat waard. 
Het is goed om te weten of er mensen zijn uit je eigen dorp zijn, die op de kieslijsten staan, omdat 
die de belangen van jouw dorp in de gemeente nog beter naar voren kunnen brengen. 
En mocht je eens vragen hebben over bepaalde “gemeente zaken”, is het soms makkelijker om 
een dorpsgenoot te vragen hoe iets zit. 

Als je niet zelf gaat stemmen, dan kun je ook iemand machtigen om voor jou te stemmen. 
Maak gebruik van je stem! 

D66 en Ens 

Hester Kuper: ik ben er trots op mee te kunnen doen als 
Ensenaarse op 16 maart a.s. 
Samen met ervaren en deskundige D66’ers. Ikzelf: 20 jarige 
raadservaring en nooit aflatende betrokkenheid. Daarom 
ook dorpsvoorzitterschap vervuld. Gezien hoe belangrijk het 
is om de belangen van iedereen te dienen: Laat iedereen 
vrij, maar niemand vallen.  
Onze punten voor Ens 2022-2026 zijn een veilige leefomgeving, goede woonvoorzieningen 
voor iedereen met: 

• Overzichtelijke kruispunten, verkeersveiligheid op Baan e.o.  

• Bospaden voor iedereen toegankelijk (o.a. scootmobiels, rollators) 

• Zuid- en westdaken zonder hinder opschietend openbaar groen 

• Zonnepanelen dus maximale opbrengst leverend    

• Vervoer met de 141 tot Kampen-Zuid 

• Peuterspeelzaal met toegeruste VVE pedagogische medewerksters 
 

Samen met andere partijen: we maken er op 16 maart een democratische gebeurtenis van! 
 
 

Hallo, ik ben Jelle van Erven, 36 jaar oud, en sinds 2018 ben ik 
woonachtig in Ens. Ik woon samen met Lizzy en ons gezin in het 
nieuwe gedeelte van Ens. Ik heb altijd een sterke mening gehad hoe 
zaken beter kunnen. Waarden als vrijheid en verantwoordelijkheid 
vind ik erg belangrijk. Daarom heb ik besloten 
mijzelf verkiesbaar te stellen voor de VVD. In 
het bijzonder vind ik het belangrijk dat de 
gemeente dienstbaar is naar de burger en niet 
andersom. Dit is één van de vele punten waar 
ik mij voor wil inzetten de komende jaren! 

Speerpunten: 

- Functies als ontmoeting, onderwijs en sport moeten behouden blijven; 
- Ens moet goed en veilig bereikbaar zijn. Veiligheid van buitenwegen staat hierbij voorop, 

en hierin willen we investeren. Knelpunten vragen om structureel maatwerk; 
- Ondernemers op bedrijventerreinen moeten de ruimte krijgen om uit te breiden; 
- Er moet meer ruimte komen om nieuw te bouwen voor starters. Ouderen moeten in hun 

eigen dorp kunnen blijven wonen. 
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Al meer dan 40 jaar polderbewoonster en al ruim 

18 jaar woon ik in Ens. Ik ben Albertine Evers-

Kuiken en woon met mijn man en 3 kinderen aan 

de Drietorensweg. We werken in ons eigen bedrijf 

in Emmeloord. De eerste jaren woonden we in het 

dorp Ens en later aan de buitenweg. In de 

afgelopen jaren heb ik tijdens verschillende fases 

in mijn leven geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan onze 

lokale gemeenschap, op het kinderdagverblijf, op school en bij de 

sport. Hopelijk kan ik vanuit een nieuwe rol opnieuw een bijdrage 

leveren aan een gezonde en fijne leefomgeving in onze gemeente en ons dorp Ens voor 

inwoners en bedrijven. 

De Politieke Unie is een nuchtere, eerlijke partij en maakt zich, met gezond verstand, sterk 

voor lokale belangen. Staat open voor verschillende meningen, waardoor een bredere blik 

m.b.t oplossingen ontstaat. Dat past bij mij. 

De Politieke Unie stimuleert en ondersteunt de eigen inzet van polderbewoners. In Ens zijn 

er veel bewoners actief, middels het dorpsbelang, de sportverenigingen, de Ensyfair, Het 

Roefje, ondernemers en dorpsbewoners die activiteiten sponsoren of belangeloos zich 

inzetten. Dat moeten we actief behouden. Verder zal de Politieke Unie de komst van een 

woon-zorg centrum actief ondersteunen en zich blijvend inzetten voor betaalbare woningen, 

want als het dorp geleidelijk groeit blijft er ook draagvlak voor detailhandel en bedrijvigheid. 

 

 
 
Beste mede-Ensenaren,  

Mijn naam is Job Koldewijn, ik sta nummer 7 op de lijst voor GroenLinks Noordoostpolder.  

GroenLinks wil zuinig zijn op de aarde én op haar bewoners.  

 

Een groene omgeving in dorpen en wijken en zorg voor elkaar, eerlijke kansen voor iedereen. 

Sociale voorzieningen voor mensen die dat nodig hebben en zeker ook inzetten op preventie! 

Aanpak van de laaggeletterdheid die ook in onze gemeente een probleem is.  

 

Onze 2 raadsleden en 2 burgerraadsleden hebben daar de afgelopen 4 jaar hun stem over laten 

horen. Dat doen we door ons te richten op samenwerking waar mogelijk, in plaats van competitie. 

De handen ineenslaan om de dorpen vitaal te houden; dat kan door voorzieningen te bundelen. 

Nieuwbouw in álle dorpen, naar behoefte en voor alle groepen.  

 

In een groene leefomgeving is het leven prettiger. Daarom wil GroenLinks het groen in de 

Noordoostpolder beschermen en zelfs uitbreiden. We hebben het groen hard nodig! 

Lees ons verkiezingsprogramma op https://noordoostpolder.groenlinks.nl/nieuws/nieuw-

verkiezingsprogramma   

Veel succes bij het stemmen! 

https://noordoostpolder.groenlinks.nl/nieuws/nieuw-verkiezingsprogramma
https://noordoostpolder.groenlinks.nl/nieuws/nieuw-verkiezingsprogramma
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Beste dorpsgenoten, mijn naam is Sjaak Simonse en ik woon met ons 

gezin aan de Kamperzandweg in Ens. Op ons erf houden we wat 

mestkoeien en stieren maar ik houd me samen met mijn vrouw vooral 

bezig met onze oliehandel. Verder ben ik sinds 2010 lid van Provinciale 

Staten van Flevoland. Van harte heb ik ja gezegd voor een plek op de lijst 

van de Christenunie-SGP (nummer 9). Er staat weer een heel mooi 

verkiezingsprogramma wat ik graag ondersteun! De titel is duidelijk: Hart 

voor elkaar! Vanuit een Christelijke overtuiging hoop ik daar mijn bijdrage 

aan te leveren.  

Belangrijke punten zijn voor mij: Zondagsrust, Coffeeshop vrij blijven van 
de polder, verbreding van de N50 op het Overijsselse deel, geen zonneparken op landbouwgrond, 
eenzaamheidsbestrijding, betaalbare woningen (ook voor jongeren) en het verhaal van de 
inpoldering levend houden. 

 

 Lijst 1    Plaats 2: Marien van der Slikke 

We wonen op een uniek stukje Nederland; De Noordoostpolder. Hier is de beste 

landbouwgrond.  Het belangrijkste doel van de polder is en blijft gezond voedsel maken voor 

Nederland en de wereld. Bedrijven, verenigingen, sportclubs en mensen zorgen voor een 

sterke samenleving. Dit wil ik behouden en versterken.  

De komende 4 jaar wil ik mij in de gemeenteraad inzetten voor het gebied waar ik al mijn 
hele leven woon:  
    - Boerengrond blijft Boerengrond 

    - Sterkere dorpen 

    - Stedelijke taken voor Emmeloord 

    - Inwoners in de Noordoostpolder tellen mee EN ze doen ook mee 

    - Gezond verstand in de lokale politiek 

   

 LIJST 1          Plaats 6: Ramona van Urk 

De Noordoostpolder heeft 5100 bedrijven, waarvan ruim 375 Enser bedrijven. Een sterke 

samenleving kan niet zonder ondernemers. Zij zorgen voor werkgelegenheid en welvaart.  

Ik ben Ramona van Urk (42) en ruim 16 jaar een maatschappelijk betrokken ondernemer in 

de Noordoostpolder. Ik wil mij inzetten voor:  

 

1. Een sterke samenwerking tussen overheden, bedrijven, regio’s en het onderwijs. Dit wil ik 

doen door te communiceren, connectie te leggen en te verbinden waar mogelijk.  

2. Maak ik mij hard voor duurzame ontwikkelingen en een eerlijke economie. Dit betekent dat 

bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen en dat iedereen met ieders talent een 

inkomen kan werven. 
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“weloverwogen keus”  

Zoals ondertussen bij jullie bekend zal het Wapen van Ens overgaan in andere handen. Na 18 jaar 
sluit het boek voor mij mbt deze fantastische periode. 

Want het mag voelen als de dag van gisteren dat ik begonnen ben bij het Wapen, er zijn 
ondertussen al 18 jaar voorbij. Hierin kon ik altijd op jullie steun rekenen zelfs in de mindere tijden 
en dat heeft mij goed gedaan en ben ik erg dankbaar voor.  

De keus om te stoppen is hoofdzakelijk privé. De combinatie: Restaurant Schokland/Nobilis 
tuinbeplanting/Wapen van Ens en bovenal mijn fantastische gezin viel simpelweg niet meer te 
maken. 

Dan komt er een moment dat je keuzes moet maken en de balans opmakende kwam ik tot de 
conclusie dat 1 van de bedrijven van de hand doen in mijn ogen de oplossing is. En het meest 
tijdrovende bedrijf is nou eenmaal Het Wapen van Ens. Een fantastisch veelzijdig groot 
horecabedrijf maar daarom ook tijdrovend. 

Dat dit allemaal zo snel is gegaan sta ik tot 
op de dag van vandaag nog versteld van 
eerlijk gezegd maar met eerder genoemde 
keuzes die ik gemaakt heb wel net zo 
plezierig. 

Ik wens de nieuwe uitbater ( ten tijde van dit 
schrijven nog niet bekend ) enorm veel 
plezier en succes met dit prachtige bedrijf in 
dit prachtige dorp en als hij/zij op net zoveel 
steun kan rekenen als ik in al die 18 jaar dan 
komt dat helemaal goed. 

Nogmaals dank voor de mooie 
herinneringen die ik met jullie heb mogen 
maken en de fijne samenwerkingen met alle 
verenigingen en bedrijven uit Ens. Ik ga mijn 
pijlers richten op de 2 fantastische bedrijven 
die ik nog steeds heb natuurlijk en op mijn 4 
kindjes en lieve vrouw. 

                                                                                                                                                                                            ENS BEDANKT 

 

Hallo carnavalsvierders, 

Na een lange tijd van stilte lijkt het erop dat komend 

carnavalsweekend weer gevierd kan worden, alles 

natuurlijk volgens de dan geldende regels. 

Het programma ziet er als volgt uit;  

Zaterdag 26-2 beginnen we rond 13.00 door een rondje door het dorp te fietsen met onze 

vernieuwde barfiets, deze is afgelopen winter geheel aangepast naar de hedendaagse techniek. 

Aansluitend zal onze huisband ‘n Keer Wat Anders in het Hof der Kleiduikers (Wapen van Ens) 

gaan spelen, afgewisseld met DJ Hardes. 

Op de zondag 27-2 hebben de kleiduikers een familiedag in Het Hof georganiseerd met voor ieder 

wat wils, smartlappen, iets voor de kinderen en de band Luduvuduh. En maandag hebben we 

waarschijnlijk nog een mooie verrassing in petto!!  

Houd de socials voor de laatste tijden en wijzigingen goed in de gaten en dan zien we alle 

Ensernaren graag het hele carnavalsweekend in het Hof der Kleiduikers. 

Groeten, De Kleiduikers 
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DUOFIETS HUREN  
 

 

 

Voor info en / of instructie 

Ad Kragtwijk: 06-21665908 

€ 2,00 per keer 
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Van Steunpunt naar Roefje… 

Begin dit jaar was het zover, de verhuizing werd een feit. Onlangs hebben er ook artikelen in de 

krant gestaan die een mooi beeld hierover gaven en ons dorp op de kaart zetten. Zowel de 

dagbesteding alsook de activiteiten die ENS&co coördineert vinden nu plaats in het Roefje. Een 

goede samenwerking ervaren wij hierin als zeer prettig want het verrijkt elkaar ook. Tevens zijn we 

blij dat de versoepelingen met betrekking tot corona maakt dat er straks weer veel mogelijk is. 

Nu heten wij u graag welkom op de koffie inloop ochtenden, ma. t/m vrij. om 10.00 uur. Op 

woensdagochtend kunt u hier terecht voor een spelochtend. De gastvrouw zorgt voor een warme 

ontvangst, we zijn blij vrijwilligers bereid te vinden die dit willen doen. 

Nog even over ENS&co. Deze stichting richt zich met name op het faciliteren van diverse 

activiteiten waarbij bewoners van Ens elkaar kunnen ontmoeten. Zij dragen mede zorg voor een 

voorziening waar de activiteiten 

kunnen plaatsvinden. Dit met als 

doel mensen te verbinden en de 

sociale samenhang in het dorp te 

versterken. Op dit moment zijn de 

activiteiten vooral gericht op de wat 

oudere medemens, maar graag ziet 

ENS&co een uitbreiding van 

activiteiten voor jong en oud. Op dit 

moment denkt het bestuur 

bijvoorbeeld aan zo nu en dan een 

thema ochtend te koppelen aan de 

koffie inloop. Dit door bijvoorbeeld 

het uitnodigen van een spreker. 

Maar graag vragen wij u mee te 

denken waar de behoefte zou 

kunnen liggen voor een activiteit, 

bijeenkomst of zomaar samenzijn. 

U kunt dit melden bij de 

contactpersonen. U verteld 

hebbende wat wij zoal doen is het 

misschien ook wel goed ons even 

voor te stellen: 

 Bestuur ENS&co, zittend: Jan Hoek (penningmeester), 

Gerda de Jong (voorzitter).staand, v.l.n.r: Olga Tuinman, 

Ad Kragtwijk, Susan Huising, Jurrie Schutte (secretaris) 

 

Ens mens je mag er zijn, 

met je lach maar ook met wat chagrijn. 

In het Roefje ben je welkom, we zien je daar graag. 

De deur staat open voor ontmoeting maar ook voor een vraag 

Een goed gesprek, een activiteit bedenk het maar. 

Het Roefje opent graag zijn deuren om er te kunnen zijn voor elkaar. 

Hierin trekken de dagbesteding en ENS&co waar nodig samen op. 

Het werd mogelijk door vele vrijwilligers, het was a hell of a job. 

Kees, Ad, Jan een oprechte dank is op zijn plaats. 

Jullie prestatie hierin was bovenmaats. 

                                                                                              

Contact namens ENS&co:  

Gerda de Jong (0614540593) 

Ad Kragtwijk (0621665908) 
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ACTIVITEITEN ENS&CO IN HET ROEFJE 

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  15u  Zingen : elke 2e maandag v/d maand om 15 uur 
 

Dinsdag 10-11u   Koffie drinken voor iedereen  

  9.30-10.30u Wandelen start bij het Roefje 

  14.30u  de ene week is er breien, andere week is er breien en crea. 
 

Woensdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  9.30-11.30u  Spelletjes (kaarten en rummikub) 
 

Donderdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

11-11.45u       Gezond in beweging ( bewegen  

voor senioren ) 
 

Vrijdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  13.30u  Koersballen 
 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met : 

Ad Kragtwijk 06-21665908, Olga Tuinman 06-13774909 of Gerda de Jong 06-14540593 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

Afgelopen zomer waren wij op vakantie in Frankrijk en genoten daar van de plaatselijke bevolking 
die met elkaar aan het jeu-de-boulen waren. 

Wij zeiden tegen elkaar: “Wat zou het leuk zijn als dat in ons dorp Ens ook zou kunnen”. 

Een ontmoetingsplek voor jong en oud waar we elkaar kunnen treffen voor een spelletje jeu-de-
boules, een praatje of gewoon op een bankje zitten en genieten van het schouwspel, een leuk en 
gezellig tijdverdrijf. Je kunt ook met vrienden of familie afspreken om het spel te spelen. 

Hoeveel mensen zitten er niet thuis en hebben behoefte aan een praatje of aan sociale contacten? 

Na de vakantie zijn we onze gedachten vorm gaan geven. We zijn in gesprek gegaan met het 
bestuur van het Roefje en Ens & Co om te kijken of het te realiseren is en gelukkig zijn zij erg 
enthousiast. Het kan op het plein bij het Roefje en past mooi in het geheel wat Ens & Co voor het 
dorp realiseert. 

Om de aanvragen voor subsidie kracht bij te zetten, willen wij weten of er draagvlak is bij de Enser 
bevolking voor onze plannen. Dus lijkt het u ook een mooie toevoeging voor het dorp en moedigt u 
ons initiatief aan? 

Laat dit dan voor vrijdag 4 maart a.s. aan 

ons weten via onze mailadressen: 
jettybaars@hotmail.com of 
bertenmariannebakker@gmail.com. 

Bij voorbaat hartelijk dank en bij voldoende 
belangstelling gaan wij enthousiast aan de 
gang. 

Jeu de boules is een sport voor iedereen!!! 

Marianne Bakker en Jetty Baars 

mailto:jettybaars@hotmail.com
mailto:bertenmariannebakker@gmail.com
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Dagbesteding ZONL vanaf nieuwe locatie in Ens 

 
Voor thuiswonenden biedt Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) dagbesteding in Ens. 
Vanaf januari niet meer in het Steunpunt Ens, maar in dorpshuis Het Roefje. “Het is prachtig 
om de deelnemers te zien genieten. De dagbesteding is het lichtpuntje in hun week!”, vertelt 
Hananja van Otterloo, welzijnsmedewerker bij ZONL. Dagbesteding is erg belangrijk in het 
kader van welzijn, het tegengaan van eenzaamheid en het ondersteunen van mantelzorgers.  
 

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. We zijn dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers 
van de stichting. Het Roefje heeft een mooie metamorfose gekregen.” Een nieuwe plek is natuurlijk 
altijd even wennen, maar we hebben hier alles wat we nodig hebben. We genieten van het vele 
licht door de grote raampartijen en het uitzicht op de speeltuin vinden de mensen ook geweldig”, 
vertelt Hananja enthousiast.  
 
Onder de mensen zijn 
Alle deelnemers willen graag bij hun voornaam worden genoemd. Een kopje koffie drinken, 
gezellig babbelen, spelletjes doen, wandelen en af en toe een uitje. Mirjam (77) geniet er volop 
van: “Plots kwam ik alleen te staan. Om daar doorheen te komen wilde ik meer onder de mensen 
komen. Sindsdien kom ik hier 2 dagen in de week van 10 tot 4 uur. De begeleiding is uitstekend!”. 
Jeltje (80) die naast haar zit beaamt dit: “Je wordt hier goed verzorgd. Het eten is zeer uitgebreid, 
echt een luxe! Ook de activiteiten zijn leuk. Het is altijd gezellig. Mensen die twijfelen, kunnen 
gerust eens komen kijken. Er zouden ook best wel wat meer mannen bij mogen komen”.  
 
Mooie herinneringen 
Toos is bijna 102 jaar en daarmee 
de oudste deelnemer. “Ik vind het 
een mooie afleiding. Ik zie niet 
goed meer, dus ik kan niet zoveel. 
Maar thuis zit je ook maar alleen. 
Hier ben je er echt even uit.” De 
dagbesteding biedt een stukje 
ontspanning volgens Roelie (87): 
“Het is leuk om nieuwe mensen te 
leren kennen en gymnastiek op 
donderdag is mijn favoriete 
activiteit!”. De dames halen mooie 
herinneringen op. Bij Toos staat de 
avondvierdaagse in haar geheugen 
gegrift: “Normaal stond ik altijd 
langs de kant, maar nu stonden 
daar mijn kinderen en 
kleinkinderen. Ik zat goed ingepakt in de rolstoel en werd door een vrijwilliger geduwd. Het 
regende pijpenstelen, maar dat gaf niet. Dit vergeet je nooit weer!”.  
 
Samenwerking 
De dagbesteding kan niet zonder de fantastische hulp van vrijwilligers. Hotty (71) helpt al vele 
jaren mee: “Ik help bij het eten, met de spelletjes en andere activiteiten. Het is mooi om iets te 
mogen betekenen voor de mensen. Doordat ik ben geboren en getogen in Ens, ken ik eigenlijk 
iedereen wel.” De samenwerking met de vrijwilligers van ZONL en van Stichting ENS&co is zeer 
waardevol. Samen wordt gekeken waar de behoefte van de deelnemers ligt. Hananja: “We willen 
ze iets bieden waar ze blij van worden. Dat is het doel. De activiteiten zijn slechts het middel. Het 
is mooi om de mensen te raken.” 
 
Wilt u ook deelnemen aan de dagbesteding? Of helpen als vrijwilliger? Loop dan gerust eens bij 
Het Roefje binnen op dinsdag of donderdag, of mail naar: h.vanotterloo@zorggroep-onl.nl.  
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Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden 
sociaalmaatschappelijke organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het 
verschil te maken en ertoe te doen! 
 

Dorpshuis Het Roefje doet ook mee op zaterdag 12 maart. 
 

Samen met de BVE (biljartvereniging Ens) gaan we de overkapping opknappen. We gaan planken 
vernieuwen, schuren, beitsen en de dakgoot repareren. Ook gaan we de tuinmeubelen 
opknappen. Een fris laagje verf en beits zal de meubelen goed doen. 
 

Kijk voor de activiteiten ook op https://www.nldoet.nl/activiteit/opknappen-tuinmeubelen-en-
overkapping 
 

Natuurlijk zal er tussen de middag weer een heerlijke lunch klaarstaan. 
Heb je zin om mee te doen? Meld je dan nu aan bij Kees van Koulil 06-83083017 of mail naar 
hetroefje@hotmaail.nl 
 
Jij doet toch ook mee!!  

 

 

Dorpshuis Het Roefje en ENS&co zijn nu ook Kern met Pit 
 
Sinds 22 januari mogen zowel dorpshuis Het Roefje als ENS&co het Kern met Pit predicaat 

voeren. Dit werd uitgereikt door 3 vertegenwoordigers van de KNHM Foundation. 
Meer informatie kan je vinden op knmh.nl. 
 

Heb je als bewonersgroep jouw project gerealiseerd binnen een jaar? Dan mag jouw groep 
zichzelf met recht een Kern met Pit noemen! De bewonersgroep ontvangt dan het predicaat Kern 
met Pit én 1.000 euro, te besteden aan het project. 
 

Rond het middaguur hebben we de bijeenkomst gezamenlijk afgesloten met een lunch in ons 
vernieuwde dorpshuis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ad Kragtwijk en Kees van Koulil 

mailto:hetroefje@hotmaail.nl
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40-dagen-tijd 

De Carnavalsvereniging de Kleiduikers heeft laten weten dat zij 26 

februari een rondje door het dorp doen met de barfiets en dat daarbij 

iedereen met eigen wagen mag aansluiten. Carnaval is oorspronkelijk 

een Rooms Katholiek feest dat wordt gevierd op de drie dagen voor 

Aswoensdag; die dag valt dit jaar op 2 maart. De naam Aswoensdag 

komt van het kruisje met as dat bezoekers van de kerk deze dag op hun 

hoofd krijgen getekend door pastoor of priester. Dit kruisje wordt gezet 

als symbool van bezinning en bekering, waar ook een groot deel van de vastenperiode om draait. 

 

Protestanten noemden die vastenperiode vroeger lijdenstijd en tegenwoordig 40-dagen-tijd. Om 

die vastentijd te benutten als tijd van bezinning heeft de Protestantse Kerk een 

veertigdagentijdkalender uitgegeven die ons meeneemt op weg naar Pasen, de feestdag die 

Christenen vieren als dag waarop Jezus Christus als overwinnaar uit de dood is opgestaan.  

Deze kalender biedt ons door middel van Bijbelteksten, meditaties en gedichten een handreiking 

bij onze bezinning op Jezus Christus. De zeven werken van barmhartigheid worden daarin centraal 

gesteld: de gevangenen bezoeken; de hongerigen eten geven; de zieken verzorgen; de naakten 

kleden; de vreemdelingen herbergen; de dorstigen drinken geven; de doden begraven.  

 

Graag deelt PG de Zaaier deze inspirerende kalender met u en met jou. 

Als bijlage bij de Baanbreker wordt bij velen de kalender bezorgd. Mocht er bij u, omdat uw 

brievenbus is voorzien van een “nee-nee sticker”, geen kalender worden bezorgd terwijl u die wel 

zou willen ontvangen, stuurt u dan een email met daarin uw naam en adres aan scriba@dezaaier-

ens.nl. Wij zorgen er dan voor dat u alsnog een exemplaar ontvangt. Ook liggen er enkele 

meeneem-exemplaren in de hal van onze kerk.  

 

Oecumenische viering 

Op woensdag 9 maart a.s. vieren wij als gezamenlijke kerken (RK en PKN) van Ens bidstond 

voor gewas en arbeid. Deze dienst wordt gehouden in het RK Kerkgebouw, aanvang 19:30 uur 

en voorganger zal zijn de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente, ds. Henk Rodenhuis.  

De Biddag voor gewas en arbeid stamt van de Overijsselse biddag: in 1658 werd door de 

ridderschap en door de steden van Overijssel, op verzoek van de kerken besloten om ieder jaar 

een dag af te zonderen, een biddag ‘tot afwering van Gods plagen en het verkrijgen van een 

gezegende zomer’. 

 

Kracht van het gebed 

Lid van een kerk of niet, het maakt niet uit. Een gebed kan voor iedereen worden 

uitgesproken en door iedereen worden aangevraagd.  

PG de Zaaier heeft een mailadres opengesteld waarnaar gebedsintenties gemaild 

kunnen worden. Is er een situatie in uw leven, in het leven van een dierbare of 

iemand anders die u kent, of breder, een situatie in de wereld waarvoor u graag gebed wilt, dan 

kunt u dit per mail doorgeven via voorbede@dezaaier-ens.nl. Deze mail komt binnen bij de scriba 

(Karin Steiginga). De aangedragen gebedsintenties nemen we mee in onze zondagse eredienst. 

Dit gebeurt anoniem; de naam van de aanvrager wordt niet genoemd en ook met de informatie van 

de personen voor wie voorbede wordt aangevraagd, gaan we uiteraard zorgvuldig om.  

Bezoekers van onze kerk kunnen hun voorbede ook opschrijven in het gebedsboekje op de 

statafel in de hal van de kerk.  

 

Meer informatie over De Zaaier kunt u vinden op www.dezaaier-ens.nl  

 

 

mailto:scriba@dezaaier-ens.nl
mailto:scriba@dezaaier-ens.nl
mailto:voorbede@dezaaier-ens.nl
http://www.dezaaier-ens.nl/
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Even voorstellen ……… 
 

In maart 2020 nam ds. Gerwin Timmer afscheid als predikant van de 

Protestantse Gemeente de Zaaier. Zondag 30 januari 2022 ben ik bevestigd 

als zijn opvolger. 

Mijn naam is Henk Rodenhuis. Ik ben 51 jaar en woon in Kampen, samen 

met mijn vrouw en twee kinderen. Op latere leeftijd ben ik theologie gaan 

studeren. In de periode die daaraan vooraf ging, was ik daar constructeur, 

tekenaar en werkvoorbereider. In die functie heb ik veel constructies van 

hout ontworpen, waaronder veel bruggen. Dat was mooi werk om te mogen 

doen. 

Tijdens mijn technische opleiding heb ik veel geleerd over de Zuiderzeewerken, waaronder het 

droogleggen van de Noordoostpolder. Maar die kennis bleef beperkt tot de waterbouwkundige 

werken. Het vervolg op het droogvallen van de Noordoostpolder wordt op de gevel van 

kerkgebouw De Zaaier heel mooi onder woorden gebracht:  

‘“Nu zijn er menschen, dus is het noodzakelijk dat er ook geestelijke bearbeiding komt”  

Deze woorden stonden aan de basis van de ontwikkeling van kerkgemeenschappen in de pas 

drooggelegde polder. Wat mooi dat daar gesproken wordt over “gemeenschappen”. Daar zit iets in 

van: we doen het samen; we hebben iets ‘gemeenschappelijks’ en ook jij mag erbij horen.  

Mooi ook om te vernemen hoe de twee kerkgemeenschappen in Ens samenwerken. En zo 

proberen zij samen iets te betekenen voor dit prachtige dorp. Eind januari ben ik predikant in Ens 

geworden. Dat was een bijzonder moment waar ik dankbaar op terugkijk. Heel graag lever ik de 

komende jaren, samen met u en met jou, een bijdrage aan de opbouw van dit mooie dorp met 

prachtige mensen. 

Het is mijn wens dat dat mag zijn tot heil, tot bloei van mensen en tot eer van de Heer, onze God. 

Ds. Henk (H.L.) Rodenhuis 
Ida Gerhardtstraat 15 
8264 DS  Kampen 
Telefoon:  06-26721282 
e-mail: predikant@dezaaier-ens.nl 
   

 
Een ontwerp voor de burgemeester  
  
Af en toe komen er verrassende opdrachten bij de 

Schilderschuur binnen. Zo ook vorig jaar: of ik iets 

kon maken voor op de tas die de burgemeester zou 

krijgen bij zijn kennismaking met Ens. Na overleg met 

Frieda’s Borduurshop (het moest wel te borduren 

zijn) heb ik eerst eens op een rijtje gezet waar Ens 

eigenlijk voor staat. En dat bleek heel veel te zijn! 

 

In het ontwerp komt terug:  

De vorm van de Noordoostpolder met daarin 

uitgelicht de plaats van Ens. Ens is het eerste dorp 

dat je tegenkomt als je van Kampen komt: het 

welbekende kunstwerk “Welkom op de zeebodem” 

mailto:predikant@dezaaier-ens.nl
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steekt vrolijk boven alles uit. Als je Ens echt binnenrijdt, staat daar de Baanbreker. Volgens het 

woordenboek is een baanbreker een wegbereider, iemand die nieuwe wegen en terreinen voor de 

maatschappijontwikkeling ontsluit. Het is ook het Afrikaanse woord voor pionier. De kunstenaar, S. 

Roothaan, heeft het veelzeggend weergegeven: stoer, sterk, doorzetter. Dit mooie beeld mocht 

niet ontbreken: het herinnert aan het ontstaan, maar is ook een ode aan de vele ondernemende 

mENSen.   

Zijn voeten staan in een bloem; het hart van het dorp is het Bloemenplein. Dan is daar op de 

achtergrond Schokland: geschiedenis en heden komen hier samen: ooit een eiland bedreigd door 

de zee, nu een oase van natuur, cultuur en ontspanning.  De eend uit het wapen van Ens lijkt te 

zwemmen: daar was eerst water, nu land waar velen een bestaan hebben gevonden. 

  

Ik stond versteld, zoveel waar Ens voor staat! 

Het ontwerp gaat ook gebruikt worden voor de 

winnaars van de ‘I am Ens’- foto’s. Een prijs die 

ze met trots mogen dragen!     Truus Schra   

 

 

                               
 

            Winnaars familie Aarnink 
 
 

 
          

 

’t Voorhuys 

12-dorpenloop 

2 april 2022 

 

Ens: 

Aankomst vanaf 

11.00 uur 

Vertrek 11.15 uur 

Startplaats  

Waterkant 
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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:  
 

Op dit moment zijn we in de peutergroep druk met het boek; Vos gaat een stukje rijden. 
Dit is het boek van het jaar tijdens de nationale voorleesdagen. Helaas kunnen we ook dit jaar niet 
naar de voorstelling in de bibliotheek vanwege de coronamaatregelen. Wie weet komt er later in 
het jaar nog een mogelijkheid. We hebben in de klas veel plezier met het naspelen van het verhaal 
dat gaat over Vos die over hobbels rijdt door de plassen en niets merkt van alle dieren die op zijn 
staart meerijden. Totdat het meisje mee gaat op het skatebord. We hebben in de klas nu ook een 
echt skatebord waarmee de kinderen druk zijn om mee te rijden, maar dat is best moeilijk.  
 

 
 

Dit is onze verteltafel waar we samen met de peuters het verhaal vertellen en uitspelen. 
 

Groeten van de peuters en de leidsters   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedie voor jong en oud op het gebied 

van spraak, taal, adem, stem, slikken, mond-

gedrag & mondmotoriek, neurologische 

stoornissen, eten & drinken en gehoor.  

Locaties in Lemmer, Noordoostpolder (Ens, 

Creil en Rutten), Vollenhove en Nij Beets 

Vragen of aanmelden? Neem contact op:  

 

Telefoon: 0514-562872 

E-mail: info@logopedielemmernop.nl  

Website: www.logopedielemmernop.nl  

 

 

 

Achterstand?  

 

 

Heeft uw kind moeite met lezen 

 en/of leren? 

  Elma kan helpen ! 

In bezit van volledige 

 bevoegdheid BSc 

e-mail:elmavanderwerf@kpnmail.nl 
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Oriënteren op een basisschool?  

 
De meeste ouders gaan zich oriënteren op een basisschool rond de derde verjaardag van hun 
kind.  
 
In Ens valt echt wat te kiezen, want er zijn maar liefst drie basisscholen; OBS De Regenboog, KBS 
De Horizon en CBS Het Lichtschip.  
Elke school heeft zo z’n eigen identiteit, ambities en expertise.  
Maak dus vooral een oriënterende afspraak op een basisschool en laat u informeren over de 
ontwikkelingen binnen de school en wat dat betekent voor het onderwijs aan uw kind.  
 
Tijdens deze vrijblijvende kennismakingsafspraak zal de directeur u meer over de school vertellen 
en u een rondleiding geven door het gebouw, zodat u sfeer kunt proeven.  
U kunt natuurlijk uw vragen stellen en na afloop krijgt u een aanmeldpakketje mee naar huis.  
Vraag vooral ook andere ouders met schoolgaande kinderen naar hun ervaringen en kies de 
basisschool die het best aansluit bij de manier waarop u uw kind opvoedt. 
   
Wilt u nu al meer weten, onze websites zijn vernieuwd en staan volop informatie!  
 
We vragen u uw zoon of dochter vóór 1 juni 2022 aan te melden als hij/zij in het schooljaar 
2022-2023 vier jaar wordt. 
 
Natuurlijk houden we ons aan de dan geldende richtlijnen rondom Corona. 
 
Graag tot ziens! 
 
Francien Soeter, directeur OBS De Regenboog;  
f.soeter@aves.nl * www.obsregenboog.nl   
 
Mariska Baars, directeur KBS De Horizon;  
m.baars@aves.nl * www.horizon-ens.nl   
 
Pietronella van Dijk, directeur CBS Het Lichtschip;  
p.vandijk@aves.nl * www.hetlichtschip.nl  
 
 

 

 

 

 

mailto:f.soeter@aves.nl
http://www.obsregenboog.nl/
mailto:m.baars@aves.nl
http://www.horizon-ens.nl/
mailto:p.vandijk@aves.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
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Pony Power voor Kids 

Kan uw kind wel een dosis zelfvertrouwen gebruiken? Vindt uw kind het moeilijk om te werken in 

groepsverband, grenzen aan te geven, met emoties om te gaan, is hij/ zij vaak onzeker of is er iets 

anders aan de hand waardoor hij/ zij niet lekker in zijn/ haar vel zit? Dan is Pony Power voor Kids 

iets voor uw kind! Pony Power voor Kids is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 7 

t/m 12 jaar waarin zij ervarend leren met behulp van pony’s en 2 gecertificeerde coaches in een 

klein groepje van 4-6 kinderen. Kijk op de website voor de startdatum van de volgende Pony 

Power voor Kids! 

Waarom Pony’s 

Een pony is een vluchtdier. Om te overleven in de natuur moeten ze direct in kunnen schatten wat 

het gevoel en de intentie is van de ander, zodat ze hier gelijk op kunnen reageren. Dit doen ze niet 

alleen in de kudde maar ook bij mensen. Tijdens de cursus maken we dankbaar gebruik van dit 

oeroude intuïtieve mechanisme. De pony kan razend snel het kind inschatten en daarop reageren.  

De directe feedback van zowel de pony als de coach maakt dat de cursus effectief en waardevol is 

voor de ontwikkeling van het kind. Door te doen, te ervaren en te beleven zullen de kinderen 

groeien als persoon. De vaardigheden die zij leren zijn direct toepasbaar in het dagelijks leven. 

Pony Power voor Kids maakt deel uit van een landelijk concept. De cursus bestaat uit 5 lessen van 

2 uur per les en een terugkom les. Het kind gaat in een groepje van maximaal 6 kinderen in de 

frisse buitenlucht oefeningen en opdrachten uitvoeren waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal 

staat. Het kind krijgt een eigen Pony Power Werkboek mee naar huis zodat het thuis, samen met 

het gezin, verder aan de slag kan gaan met de verschillende thema’s uit de training. 

Iets voor uw kind? 

Neem contact  met mij op via info@polderkracht-coaching.nl of 06-30900740 

Jonie Jongejan 

 

 

www.polderkracht-coaching.nl  

 

 

 

mailto:info@polderkracht-coaching.nl
http://www.polderkracht-coaching.nl/


33 
 

 



34 
 

 

 
 



35 
 

 

 



36 
 

Oude foto`s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormde kerk (houten gebouw) in Oud Ens aan de Kerkstraat.              
De Kerkstraat is nu een zijweg van de Sportweg naar de Kruisstraat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ens vanuit de lucht 
In aanbouw de Gillotstraat en de Gereformeerde kerk (PKN). 
Geen sporthal, tennisbanen en voetbalkantine. 
Het voetbalveld van VV Ens waar nu de Kruisstraat is. 
In het bos een witte pilon als luchtwachttoren. 
 
         
             Ben Maas 

 



37 
 

 Enquête woningbehoefte Ens 

 
Gemeente Noordoostpolder en Dorpsbelang Ens zijn in gesprek over de toekomstige 
woningbehoefte in Ens. 
 
Door de grote vraag naar woningen is de uitbreiding van Ens veel sneller gegaan dan verwacht. 
Begin 2022 komen de laatste kavels in de verkoop. 
Momenteel vindt er overleg plaats over nieuwe inbreidingslocaties. De ontwikkeling daarvan kan 
echter nog wel 3 jaar duren. 
 
Deze enquête is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de woonwensen van Ens voor de 
toekomst. Aan welke type woningen is behoefte? Wie behoren tot de doelgroepen waarvoor we 
bouwen? 
 
Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen heeft Gemeente Noordoostpolder in samenwerking met 
Dorpsbelang Ens deze enquête opgesteld. 
 
De enquête kunt u tot en met 17 maart 2022 invullen. 
De papieren enquête kunt u inleveren bij Drogisterij Kadoshop Sylvia in de daarvoor bestemde 
box. 
 
 

Gemeente Noordoostpolder Dorpsbelang Ens 
 
 
 
————————————————————————————————————————— 
GEGEVENS RESPONDENT 
————————————————————————————————————————— 
 
1. Wat is uw leeftijd? 

o Onder de 18 
o 18-29 
o 30-49 
o 50-64 
o 65 of ouder 

 
2. Wat is uw samenstelling van uw huishouden? 

o Alleenstaand 
o Samenwonend zonder kinderen 
o Samenwonend met kinderen 
o Eenoudergezin 
o Anders namelijk …. 

 
3. Waar woont u nu? 

In principe is de enquête alleen voor inwoners van Ens. Echter ook personen die in Ens willen 
gaan wonen zijn welkom de vragen te beantwoorden. 
o Ens, dorp 
o Ens, landelijk gebied 
o Elders in de Noordoostpolder. Als dit uw antwoord is ga dan door naar vraag 5. 
o Buiten Noordoostpolder. Als dit uw antwoord is ga dan door naar vraag 5. 

 
4. Hoelang woont u in Ens? 

o 0-5 jaar 
o 5-10 jaar 
o 10-20 jaar 
o 20-30 jaar 
o Langer dan 30 jaar 
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————————————————————————————————————————— 
WOONSITUATIE 
————————————————————————————————————————— 
5. Hoelang woont in uw huidige woning? 

o 0-5 jaar 
o 5-10 jaar 
o 10-20 jaar 
o 20-30 jaar 
o Langer dan 30 jaar 

 
6. Wat voor soort woning heeft u op dit moment? 

o Koopwoning 
o Sociale huurwoning 
o Vrije sector huurwoning 

 
7. In welk type woning woont u nu? 

o Appartement  
o Tussenwoning 
o Hoekwoning 
o Twee-onder-één-kap 
o Vrijstaand 
o Boerderij 
o Anders namelijk ……. 

 
8. Heeft u een levensloopbestendige woning? 

Een levensloopbestendige woning is geschikt om in te wonen voor wie minder goed ter been is 
of voor wie toegankelijkheid en veiligheid op een andere manier belangrijk is. Belangrijke 
kenmerken zijn: brede deuren, drempelloos, veilige keuken, toegankelijkheid badkamer toilet, 
bereikbaarheid bovenverdieping, of gelijkvloers slaapkamer en badkamer, etc. 
o Ja 
o Nee 
 

9. Denkt u dat uw woning met aanpassingen levensloopbestendig te maken is? 
o Ja 
o Nee 

 
10. Mijn volgende huis moet levensloopbestendig zijn 

o Ja 
o Nee 
o Geen voorkeur 

 
 
————————————————————————————————————————— 
VERHUISPLANNEN 
————————————————————————————————————————— 
11. Heeft u verhuisplannen? 

o Ja, ik heb al een nieuw huis gevonden 
o Ja, tussen 0 en 3 jaar wil ik verhuizen 
o Ja, maar voorlopig nog niet (tussen 3 en 5 jaar) 
o Wellicht op langere termijn (langer dan 5 jaar) 
o Nee 

 
12. Komt uw woning vrij als u gaat verhuizen? 

o Ja 
o Nee 

 
13. Als u gaat verhuizen, is dat binnen/naar Ens? 

o Ja 
o Nee 
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14. Om welke reden(en) wilt u verhuizen? (Meerdere opties zijn mogelijk): 
o Samenwonen 
o Scheiden 
o Gezinsuitbreiding 
o Leeftijd/ Ouder worden 
o Ik wil het huis uit 
o Ik wil kleiner wonen 
o Ik wil groter wonen 
o Gelijkvloers willen wonen 
o Duurzaamheid 
o Nieuwere woning 
o Te veel te investeren in het onderhoud van de woning 
o Naar een andere buurt/ander dorp 

 
15. Ik ben op zoek naar een: 

o Koopwoning 
o Huurwoning 
o Geen voorkeur 

 
16. Mijn voorkeur gaat uit naar: 

o Bestaande bouw 
o Nieuwbouwwoning 
o Particuliere bouwkavel 
o Geen voorkeur 

 
17. Mijn voorkeur gaat uit naar een nieuwbouwwoning in: 

o Ens, dorp 
o Ens, buitengebied 
o Emmeloord 
o Noordoostpolder, elders 
o Buiten de Noordoostpolder 

 
18. Ik ben op zoek naar een: 

o Appartement  
o Tussenwoning 
o Hoekwoning 
o Twee-onder-één-kap 
o Vrijstaande woning 
o Bungalow/patio 
o Boerderij 
o Mantelzorgwoning/ Kangaroewoning 
o Zorgwoning 
o Rug-aan-rug woning 
o Wonen in een hofje 
o Anders namelijk …. 

 
19. Wat vindt u van het huidige aanbod van woningen in Ens? 

o Voldoende  
o Onvoldoende  
Toelichting: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
20. Wat is voor u bepalend bij de keuze voor een woning? (Meerdere opties zijn mogelijk): 

o Locatie 
o Woningtype 
o Onderhoud 
o Isolatie/ energie neutraal 
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o Gasloos wonen 
o Grote tuin 
o Kleine tuin 
o Groenvoorziening 
o Goede bereikbaarheid / nabij de N50 
o Een aangepaste woning 

 
——————————————————————————————————————— 
HUUR, Wanneer u geen interesse heeft in een huurwoning dan kunt u deze vragen overslaan. Ga 
door naar vraag 25. 
————————————————————————————————————————— 
21. Waarom wenst u een huurwoning? 

o Er is geen geschikt/bereikbaar koopaanbod  
o Het biedt flexibiliteit 
o Zo kan ik mijn (spaar)geld besteden aan andere dingen. 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………… 

 
22. In welke prijsklasse zoekt u een huurwoning? 

o Onder de € 500 
o Tussen de € 500 en € 763 (sociale huurgrens 2022) 
o Tussen de € 763 en € 1000 
o Hoger dan € 1000 

 
De hoogte van de huur bepaalt mede het recht op huurtoeslag. Een huishouden met een inkomen onder de 
inkomensgrens, heeft in principe recht op huurtoeslag als de huur onder de daaraan gekoppelde grens ligt. 
In keuzeopties staan de inkomensgrenzen en de daaraan gekoppelde huurgrenzen naast elkaar. 
Wie jonger is dan 23 jaar kan alleen huurtoeslag krijgen bij een huur lager dan € 442. Huurtoeslag is ook 
afhankelijk van het vermogen. 

 
23. Ik zoek een huurwoning voor een periode van (ongeveer): 

o 1 jaar 
o 2 jaar 
o 5 jaar 
o Onbepaalde tijd 

 
————————————————————————————————————————— 
KOOP, Wanneer u geen interesse heeft in een koopwoning dan kunt u deze vragen overslaan. 
————————————————————————————————————————— 
24. Waarom wenst u een koopwoning (meerdere antwoorden mogelijk)? 

o In het koopaanbod is meer keuze 
o Er is geen geschikt huuraanbod  
o Sparen, vermogensopbouw, waardestijging 
o Goedkoper op langere termijn 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………… 

 
25. Ik zoek een koopwoning met een koopprijs (meerdere opties mogelijk); 

o Tot €150.000 
o € 150.000 tot € 200.000 
o € 200.000 tot € 250.000 
o € 250.000 tot € 300.000 
o € 300.000 tot € 350.000 
o € 350.000 tot € 400.000 
o € 400.000 tot € 450.000 
o € 450.000 tot € 500.000 
o Boven € 500.000 

 
 
Bedankt voor uw deelname aan de enquête! 
Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met dorpsbelang Ens via 
dorpsbelangens@hotmail.com o.v.v. woonbehoefte enquête Ens 


