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BESTUURSLEDEN DORPSBELANG: 
 

Naila Tigchelaar - voorzitter 06-36566330 
vicevoorzitter - vacant 
Erwin Pol - penningmeester 06-44154102 
secretaris - vacant 
Michella Bunt michellabunt@hotmail.com 
Ina Mijnheer 06-12307712 
Sake Barkhuis 06-40144284 
Arjan Hessels 06-48310059 
Herman Goes - ledenadministratie 0527-251758 
 

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   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 18 juni 2022 

Verschijningsdatum 30 juni 2022 

 

 

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

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:michellabunt@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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19. Basisscholen 

20. ’t Gebouwtje: bingo 

21. ’t Gebouwtje: klaverjassen 

22. Avondvierdaagse 

23. Schokland Comedy Diner 

24. EV … Sturm Akkerbouw & Loonwerk 

25. EV … Wendy van Veen en Brenda Kaptein 
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27. EV … Elma v.d. Werf 
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Activiteitenkalender 

16 april t/m 8 mei tulpenfestival 

22 april koningsspelen 

23 april heropening Dorpshuis het Roefje en open dag     

27 april Koningsdag 

 Heel Ens bakt 

 Oud Hollandse Ouderen Spelen 

 Autocross 

30 april kinderdisco in het Roefje 

  2 mei inloopochtend project “Klavertje Vier” in het Roefje 

  4 mei dodenherdenking 

  6 mei klaverjassen in ‘t Gebouwtje 

  7 mei bingo in ’t Gebouwtje 

10 t/m 13 mei avondvierdaagse 

13 mei Bekkema kledingverkoop in het Roefje  

  4 juni open dag arbeidsmigrantenpark 

10 juni Schokland Comedy Diner 

11 t/m 18 juni Ensyfair 

25 juni lotenverkoop Zonnebloem  
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Van de voorzitter 
 

Voor u ligt alweer de voorjaarseditie van de Baanbreker met allerlei berichten en activiteiten. De 

coronamaatregelen zijn allemaal zo goed als verdwenen, dus er mag weer van alles! Dorpsbelang is 

dan ook weer druk bezig geweest voor u om te zorgen dat we een aantal mooie activiteiten kunnen 

aanbieden op Koningsdag en 4 mei. Samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers uit het dorp 

willen we er twee geslaagde dagen van maken.  

Ondertussen hebben we de jaarvergadering gehad, waar ik zelf helaas niet bij aanwezig kon zijn 

door omstandigheden. Het was een druk bezochte avond waarin veel informatie werd gegeven over 

waar dorpsbelang mee bezig is, bijvoorbeeld de urnenmuur, het woon-zorgcomplex, de nieuwbouw, 

het Mekkerhofje, sinterklaas, de arbeidsmigranten, de speeltuinen, en nog veel meer. Ook werd de 

Duim uitgereikt aan de vrijwilligers van de groengroep die al 10 jaar het Bloemenplein onderhouden 

en heeft de Ensyfair haar thema voor dit jaar bekend gemaakt. 

Zo hebben we met vele vrijwilligers toch weer een hoop bereikt in ons dorp. 

En dat brengt me op het volgende: we kunnen niet zonder enthousiaste vrijwilligers. 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! 

 

Dorpsbelang Ens zoekt een algemeen bestuurslid en secretaris die samen met de overige 

enthousiaste bestuursleden de visie en het beleid van dorpsbelang wil uitdragen en vormgeven. 

Als secretaris notuleer je de vergaderingen die eens per maand worden gehouden. Ook stel je de 

agenda op en houd je de actiepuntenlijst bij. Je houdt de mail en de post bij en stelt samen met de 

voorzitter de stukken voor de jaarvergadering op. 

Als algemeen bestuurslid heb je kennis en ervaring op het gebied van beleid maken, heb je creatief 

denkvermogen en realiteitszin, en bij voorkeur een sociaal netwerk in Ens. In onderling overleg krijg 

je de mogelijkheid om jouw kwaliteiten in te zetten bij diverse taken die onder dorpsbelang vallen. 

 

Het bestuur vergadert één keer per maand, daarnaast ben je enkele uren per maand bezig met je 

taken als bestuurslid. 

Ben je enthousiast geworden mail dan je reactie, bij voorkeur met beknopte cv naar 

dorpsbelangens@hotmail.com. Wil je liever eerst meer informatie, bel dan gerust één van de 

bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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WOONZORGCENTRUM ENS 
 
Wij informeren u graag over de voortgang van het initiatief om een woonzorgcentrum in Ens te 

vestigen. In afgelopen jaar hebben dorpsbelang en de initiatiefgroep ‘Woonzorgcentrum Ens’ samen 

opgetrokken en veel stappen gezet. Met name in de laatste maanden belangrijke stappen. 

 

Door het college van B&W is begin dit jaar het besluit genomen dat in Ens een kleinschalige 

woonzorgvoorziening gaat komen. Dit zal bestaan uit 16 'studio’s voor 24 uur zorg' met 

gemeenschappelijke woonkamers voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen 

omdat ze continue zorg en begeleiding nodig hebben, zoals bijvoorbeeld mensen met dementie. 

Ook worden er 8 'aanleun-appartementen' gerealiseerd. 

Daarnaast komt er in dit pand een gezondheidscentrum met een praktijkruimte voor een huisarts. 

Ook andere geïnteresseerden hebben zich gemeld. 

 

Mede op basis van de uitkomsten van de door dorpsbelang gehouden inwonerspeiling is door de 

gemeente besloten de woonzorgvoorziening in combinatie met aanvullende woningbouw op het 

‘derde voetbalveld’ te realiseren. 

Met dit gemeentelijke besluit gaan we een andere fase in. De gemeente gaat aan de slag met de 

bestemmingswijziging en andere regelgeving zodat het woonzorgcentrum en aanvullende 

woningbouw kan worden gerealiseerd. 

 

Als initiatiefgroep zijn we hier heel blij mee. We wachten de verdere stappen van de gemeente af. 

We onderzoeken op dit moment hoe wij betrokken kunnen blijven bij de realisatie van het 

woonzorgcentrum in Ens. Zodat wij ook in deze fase de belangen van bewoners van Ens en 

omstreken zo goed mogelijk kunnen behartigen. 

 

We houden u op de hoogte! 

 

Hartelijke groet, 

Gert van Benthem, Marijke Hollewand en Jeannette de Bree Wondergem 

 

 

 

Even voorstellen ……….. 

 

Hallo mijn naam is Arjan Hessels ben 41 jaar. Ben geboren en getogen in 

Ens. Heb op meerdere plekken in Ens gewoond en woon nu alweer 

meerdere jaren aan de Kruisstraat samen met Anouk en onze twee 

kinderen Saskia van 6 en Thomas van 8. Overdag vermaak ik me in 

Marknesse bij M.C.M. Hier werk ik ondertussen alweer bijna 21jaar. Mijn 

hobby’s zijn sporten, BBQ-en, gezellig een biertje doen en nog veel meer 

dingen. Verder ben ik actief in de activiteitencommissie van O.B.S. De 

Regenboog. In het dorp heb ik al meerdere vrijwilliger functies gehad. In 

februari werd mij gevraagd of het dorpsbelang niet iets voor mij zou zijn. 

Hier heb ik even over nagedacht en gezegd dat ik wel een keertje mee 

wilde lopen. Toen ik meeliep kwam ik er toch wel achter dat er meer 

gedaan wordt in het dorpsbelang voor het dorp als ik verwacht had. Het 

lijkt me dan ook mooi om hier een steentje aan bij te dragen. 

Ondertussen ben ik aangetreden als algemeen lid. Welke taken ik op me ga nemen is nog niet 

bekend maar er zal vast iets op het pad komen. 
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Gebieden waar honden los mogen lopen, binnen de bebouwde kom 
Vanaf 1 april 2022.  

  

Ens  

• Het bos in het midden van het dorp. Dit is het bos langs de Oostereind, vanaf de ingang 

achter de sporthal tot het voormalige derde sportveld. De sportvelden, de gebouwen en de 

parkeerplaatsen vallen niet onder het losloopgebied. En ook het gebied dat wordt ontwikkeld tot 

woonzorglocatie valt er niet onder.  

• De groenstrook tussen de Waterkant en de Enservaart, vanaf de brug ter hoogte van 

Randstraat in noordelijke richting tot de Enserdwarstocht. En aansluitend (de hoek om) langs de 

Enserdwarstocht, tot het Noord.  

• De groenstrook tussen de Waterkant en de Enservaart, vanaf de brug ter hoogte van de 

Baan, in zuidelijke richting. En aansluitend (de hoek om) achter de Petrus Aemiliusstraat, de 

Singel, de Wingerd en de Bongerd, tot aan de Tuinrand. Dit gebied loopt aan de zuidkant langs 

de sloot en aan de noordkant langs de achterzijde van de tuinen van de Petrus Aemiliusstraat, 

vervolgens langs de slootkant achter de andere straten tot aan de Zuidert. Vanaf de Zuidert 

loopt het gebied aan de zuidkant langt de begraafplaats en aan de noordkant langs de 

achterkant van de tuinen. De speeltuin en de begraafplaats vallen erbuiten.  

   

 

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 versnapering 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 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     grens bebouwde kom  
  

              hondenlosloopgebied  

      

  
  

  



6 
 

Onderhoud N352 Zuiderringweg  

In mei 2022 start Provincie 
Flevoland met de werkzaamheden 
aan de Zuiderringweg tussen de 
rotonde Kraggenburgerweg en 
rotonde Drietorensweg.  
  
 
Planning 

Het hele project duurt ongeveer 
zeven weken. De werkzaamheden 
starten 9 mei en zijn naar 
verwachting 24 juni klaar. De weg is 
tijdens de werkzaamheden 
afgesloten voor het doorgaande 
verkeer. Het fietspad is tijdens de 
werkzaamheden deels afgesloten. 
Fietsers worden langs de 
werkzaamheden geleid en hoeven 
niet om te fietsen. Overlast door de 
werkzaamheden is helaas niet 
volledig te voorkomen. 
 
 
Werkzaamheden 

De huidige asfaltlaag wordt vervangen. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid van de weg 
verbeterd door het verbreden van de weg en het aanbrengen van rammelstroken en glasbollen. Ook 
het fietspad tussen de Hertenweg en de Neushoornweg wordt aangepakt. Het geasfalteerde 
fietspad wordt vervangen door een betonnen fietspad. Beton heeft weinig onderhoud nodig en kent 
een lange levensduur van ten minste 50 jaar. 
 

 

Columbarium - Urnenmuur 
 
De laatste loodjes wegen het zwaarst, de urnenmuur en de bestrating er omheen is bijna klaar.  
Binnenkort worden er nog twee bomen, grassen en een bankje geplaatst. Voor iedere nis komt een 
afsluitplaat. Aan de voorkant wordt een plaat van cortentstaal geplaatst met de tekst die dan in de 
schemer uitverlicht zal worden. 
 
Met behulp van vele vrijwilligers en natuurlijk onze plaatselijke ondernemers hebben we dit project 
voor elkaar gekregen, maar daar meer over in de volgende Baanbreker met natuurlijk foto’s van het 
eindresultaat.  
 
Voor het bijzetten in een urnennis kan contact worden opgenomen met de gemeente 
Noordoostpolder via telefoonnummer 0527-633911. 
Er is een contactpersoon die u kan uitleggen hoe het 
gebruik van een urnennis gaat en welke kosten 
hiervoor in rekening worden gebracht. 
 
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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38e Autocross in Ens 

Op Koningsdag, woensdag 27 april 2022, gaat het crossseizoen van start met de JOEK autocross 

in Ens. De organisatie is in handen van de jongerenvereniging J19nu en JOEK. Dit jaar wordt de 

autocross voor de 38ste keer georganiseerd.  

De JOEK autocross is inmiddels een begrip binnen en buiten de Noordoostpolder. Dit kan ook haast 

niet anders gezien het jaarlijkse bezoekersaantal van 1000 personen. Ens is traditioneel het 1e dorp 

waar het cross-seizoen wordt afgetrapt. Na de mooie voorgaande crossen, zijn vele vrijwilligers al 

wekenlang in touw om er dit jaar ook weer een fantastisch evenement van te maken.  
 

Klasses 

Er wordt gecrost in drie verschillende klassen:  

• Reguliere klasse 

• 1800cc-klasse  

• Juniorenklasse 

 

Cross-terrein 

Opnieuw stelt Zuidberg het terrein beschikbaar en wordt er gecrost aan het Oogstveld 2 te 

Ens. De inschrijving is geopend en aanmelden kan via onze website www.joekautocross.nl 

 

J19nu JOEK autocross Ens 2022 

Woensdag 27 april vanaf 11.30 uur tot het eind van de middag 

Locatie: Oogstveld 2 te Ens 

Entree: € 5,- 

 

 

 
 

 

http://www.joekautocross.nl/
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Plantenasiel 

Wellicht kunt u zich het nog herinneren voordat de coronamaatregelen roet in het eten gooiden: Een 
plantenasiel in Het Roefje. Met de heropening van ons dorpshuis op 23 april gaan wij deze starten!  
 

Onder de vlag van Ens&co organiseren we (maandelijks) een dagdeel dat u plantjes kunt komen 
ruilen voor een andere plant. Dit zullen hoofdzakelijk 
kamerplanten zijn. Heeft u geen plantje om te ruilen, geen 
nood, ook potten en potgrond zijn we blij mee.  Een 
vrijwillige donatie is ook mogelijk. Daarnaast is het 
mogelijk om een kopje koffie of thee  te nuttigen tegen een 
kleine vergoeding en ervaringen met elkaar te delen en te 
ontmoeten.  
 

Op de open dag zal ik aanwezig zijn met een aantal 
planten die u kunt ruilen of adopteren. 
 

Ik kijk er naar uit om u daar te zien! 
 

Groene groeten, Claire van der Zwan 

 

Facebook plantengroep plants4 
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ENS&co 

 

ENS&co is een stichting, opgericht in juli 2020, om de sociale samenhang in Ens te bevorderen. Dit 

willen wij doen door middel van het organiseren van allerlei laagdrempelige activiteiten voor alle 

bewoners, jong en oud, in en rondom Ens. Deze activiteiten organiseren wij vanuit het Roefje. 

 

Natuurlijk is er plaats voor meer. Wij staan open voor initiatieven en ideeën. Heeft u leuke 

suggesties, neem contact met ons op. Bij ENS&co is veel mogelijk!  

 

ENS&co wordt gerund door een groep enthousiaste mensen, allemaal met hun eigen inbreng. Zij 

doen hun best om alles elke keer op een zo goed mogelijke manier te organiseren maar kunnen dit 

niet zonder uw hulp. Wij zijn dan ook op zoek naar een aantal enthousiaste gastvrouwen en 

gastheren voor een paar uur per week, zij zullen activiteiten begeleiden of helpen met het schenken 

van koffie. Mocht u hier iets voor voelen, dan vinden we het fijn dat u contact met ons opneemt.  

ens.en.co@gmail.com 

 

Gerda de Jong:              06-14540593     Susan Huising : 06–53931125     

Olga Tuinman-vd Berg: 06-13774909   Jurrie Schutte : 06-42772260   

Ad Kragtwijk:                06-21665908  Jan Hoek:  06-30154350 

  

   

 

Activiteiten voor u op een rij: 
 

• Dagelijks: inloop voor koffie + koek €1.    

• Op dinsdag- en donderdagochtend activiteiten in  

samenwerking met de dagbesteding van ZONL. 

• Dinsdagochtend: wandelgroep.   

• Dinsdagmiddag: de crea-middag, diverse activiteiten.  

• Woensdag: de spelletjes ochtend.  

• Vrijdagmiddag: Koersbal.  

• Op maandag, eens per maand: zingen.  

• Maandag 2 mei: Voorlichting Carrefour over Klavertje vier 

• Woensdagochtend 11 mei en 6 juli: peuters van de peuterspeelzaal komen op bezoek.  

• Vrijdag 13 mei en vrijdag 11 november: kledingbeurs van Bekkema mode. 

• Woensdag 25 mei: Plantenasiel door Claire van de Zwan.  

• Ondersteuning avond-4-daagse.  

• Op afspraak: samen fietsen. 

      

     

     

mailto:ens.en.co@gmail.com
mailto:ens.en.co@gmail.com
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     Hoera! 

 

Bekkema Mode blijft komen. 

Maar nu op een vrijdag. 

De eerste keer op 13 mei 2022 

van 10:00 tot 11:30 uur 

Waar: in Dorpshuis het Roefje aan de 

Gillotstraat 29. 

 

 

DUOFIETS HUREN  
 

 

 

Voor info en / of instructie 

Ad Kragtwijk: 06-21665908 

€ 2,00 per keer 

 

 

 

 
 

Kinderdisco in het 

Roefje 

Voor alle basisschoolkinderen in Ens!! 

Op zaterdag 30 april 

van 19.00 tot 21.00 uur 
 

Entree en ranja gratis. 
 

Meer info: Anja Veijer tel. 251318 
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Klavertje vier 
‘Klavertje vier’: met zijn vieren vier je het leven! 

Alleen is ook maar alleen, juist nu. We zijn steeds op zoek naar manieren om mensen van alle 
leeftijden die er behoefte aan hebben aan elkaar te verbinden. Je ziet nu eenmaal niet aan de 
buitenkant wie er open staat voor contact. Met zijn viertjes kun je het leven vieren, of het nu 
Koningsdag is, zondag, je verjaardag, Hemelvaartsdag, kerst, een dinsdagavond. Je hebt een 
groepje met wie je het leven kan vieren in al zijn aspecten. Ook het meeleven met elkaar als je 
verdrietig bent. Het meedenken met elkaar als je er niet uit komt welke energieleverancier je moet 
nemen, of zorgverzekeraar, of schutting. De ‘Klavertjes vier’ kunnen worden gevormd op basis van 
interesses en voorkeuren.  

Uitgangspunt is dat je behoefte hebt aan gelijkwaardig contact. Contact waarin je aandacht en 
respect aan de ander geeft en dat ook wil ontvangen. Het is geen contact waarbij de 1 op voorhand 
de ander helpt, zoals bekend van maatjescontacten.  

Door mee te doen aan het vormen van een ‘Klavertje vier’ wacht je niet langer af of iemand je vraagt 
voor bijvoorbeeld de kerstdagen of een dagje uit. Je neem het heft in handen om een groepje te 
vormen met mensen die er ook voor open staan en met wie je dingen kunt ondernemen. Afwachten 
kost je energie en maakt je machteloos. Het heft in handen nemen geeft je energie en maakt je 
levendig en creatief. 
Je doet dingen die je leuk vindt en je energie geven 

Je geeft aan wat jij graag wil doen met anderen en op basis daarvan vorm je een Klavertjes 4. Dus 
hou je van wandelen, samen een film kijken of samen naar de Lange Nering? Dan zoek je een 
Klavertje 4 van mensen die dat ook leuk vinden. Hierdoor doe je dingen die je leuk vindt en dat geeft 
je energie.  

Heb je interesse? Kom dan maandag 2 mei langs voor meer informatie of om je aan te melden voor 
een ‘Klavertje vier’ tijdens de inloopochtend van Ens&co van 9.30 -11.30 uur in het Roefje.  

Heb je interesse maar 2 mei kun je niet, neem dan contact op met Luciënne van den Hurk 06-
20148661, lucienne.vd.hurk@carrefour.nu 

En des te meer mensen er komen, des te grotere kans dat we verschillende ‘Klavertjes vier’ kunnen 
vormen. 
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Hulpvraag  

Tegenwoordig zijn veel mensen actief op de sociale media. We delen 

graag de leuke dingen in ons leven. Maar niet altijd gaat het ons 

voorspoedig. Tegenslag, ziekte, verdriet, armoede, eenzaamheid komt 

in elk leven voor. Het is soms lastig om dit te delen. Gemeentelid of niet, u mag contact opnemen 

voor een praatje of met een hulpvraag. U mag daarvoor bellen met of mailen naar onze scriba, 

contactgegevens zie hieronder, of naar de diaconie, diaconie@dezaaier-ens.nl, Zij zorgen indien 

gewenst voor verdere doorgeleiding. U kunt erop vertrouwen dat met uw (hulp)vraag zorgvuldig en 

vertrouwelijk wordt omgegaan. 

Kerkdiensten 

Na 2 jaar rekening gehouden te moeten hebben met coronamaatregelen zijn onze kerkdiensten 

weer “gewoon” te bezoeken. Naast de kerkdiensten op zondagochtend (aanvang 09.30 uur) wordt 

er ook af en toe een avonddienst gehouden. Uiteraard is een ieder van harte welkom, we begroeten 

u/jou graag! Op de homepagina van onze website www.dezaaier-ens.nl vindt u actuele informatie 

over alle diensten. Deze diensten zijn ook live te volgen en terug te kijken via kerkdienstgemist.nl.  

ENSFLIX 

Ensyfair on demand. Dat is het thema van de Ensyfairweek. In onze Ensyfairdienst op zondag 12 

juni om 10.00 uur in de tent op het Ensyfairterrein geven wij als gezamenlijke kerken van Ens graag 

acte de presence, in ieder geval met zingen on demand. Laat weten wat u graag zingt.  

Een hartelijke groet, 

PG de Zaaier, Karin Steiginga, scriba 

scriba@dezaaier-ens.nl, 06-30302975 

 

Koor Rejoice - voorheen Gospelsound - opgeheven. 

U als Ensenaar kende Rejoice waarschijnlijk wel, misschien van een kooroptreden, maar zeker ook 

van de jaarlijkse oliebollenactie die we samen met Con Brio hielden. 

Ons koor had te maken met afname van leden: we hadden nog zeven leden waarvan een man. 

Vooral het zingen als gemengd koor met slechts een man heeft ons doen besluiten ons koor op te 

heffen. Per 1 april 2022 was dit een feit. 

Elk jaar gingen we in het voorjaar collecteren voor het Anjerfonds (Prins Bernhard Cultuurfonds), 

waarvan wij een deel ontvingen. We kregen ooit van het Anjerfonds een piano, die we nu aan het 

Roefje hebben gegeven. We hopen dat er daar veel muziek uit mag klinken. 

We hebben vele jaren mogen repeteren bij de firma Zuidberg. Zij stelde de ruimte belangeloos 

beschikbaar waarvoor wij ze hartelijk willen bedanken. 

Wat blijft zijn de herinneringen aan de ruim 25 jaar koor in Ens met onze optredens tijdens 

kerkdiensten, op de kerstmarkt en in de Ensyfairtent en die zullen we niet snel vergeten. 

 

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


17 
 

 
DE ZONNEBLOEM 
 

De afgelopen twee jaar hebben we allemaal de gevolgen van Covid ondervonden. Voor de oudere 

en minder mobiele mens betekende dit veel thuis zitten. De vrijwilligers van de Zonnebloem hebben 

in die periode de deelnemers regelmatig bezocht met een puzzeltje, presentje en bezoekje. Dit was 

een welkome afleiding en werd ook zeer gewaardeerd. 

Nu is het zo ver dat we voorzichtig weer uitstapjes willen gaan 

organiseren. Te beginnen op 1 april naar Kraggenburg, en            

daarna de tulpenroute. We hopen dat de deelnemers weer  

kunnen genieten van even tussen de mensen te zijn,  

even niet alleen thuis zitten. 

 

Zonnebloemloterij 

Om onze activiteiten te bekostigen houden we elk jaar de  

Zonnebloemloterij. De afgelopen twee jaar hebben we de loten  

verkocht vanuit een kraampje voor de Spar. We willen dit voortaan 

blijven doen, en hebben besloten daar een vaste dag voor te gaan 

gebruiken, zodat u er rekening mee kunt houden. Wij hebben gekozen voor de vierde zaterdag van 

juni. Dit jaar willen we dus op zaterdag 25 juni loten verkopen voor de Spar. 

Het is ook mogelijk om online loten te kopen op onze eigen  

lotenverkoop pagina,https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a01659 

of via deze QR-code. Deze pagina is vanaf half april geopend. 

U kunt de datum alvast noteren op de kalender.  

We komen dus niet meer langs de deuren.  

 

 

 

 

 

 

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 vrijwilligers die een bestuursfunctie willen 

invullen, als naar bezoekvrijwilligers. 

 

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. 
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Peuterstartgroep de Hummel  
 
Sportweg 22             Openingstijden per 1 mei 2022: 
8307AN Ens             Maandagochtend t/m vrijdagochtend  
+31 6 25205477       08:30 – 12:00 uur  

          Donderdagmiddag 12:30-15:30 uur 
 

Van de leidsters 

Op dit moment zijn we in de peutergroep bezig met het thema “ We krijgen lentekriebels”.  

Hiervoor gebruiken we het boek van “Dotties eieren”. Het boek gaat over Dottie die eieren heeft 
gelegd en hier heel trots op is. Ze wil graag dat al haar vrienden naar haar mooie, glanzende eieren 
komen  kijken. Ze gaat bij al haar vrienden langs maar ze zijn allemaal druk met hun eigen baby’s. 
Dat vindt Dottie wel jammer en als ze terugkomt in haar hok en op haar eieren gaat zitten hoort ze 
een harde “krrrrrraak”. De eieren beginnen te barsten en opeens komen er allemaal gele kuikentjes 
uit! Dottie is zo trots en loopt de boerderij op waar alle dieren haar mooie en lieve kuikens 
bewonderen. 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben tuinkers gezaaid en al mooie kunstwerken gemaakt.  

We willen iedereen alvast een hele fijne lente toewensen! 

Groetjes van de peuters en de leidsters  

 

16 april t/m 8 mei – Tulpenfestival Noordoostpolder 

 

 

Bollie, de berenroute is één van de activiteiten. 

 Bekijk het complete programma op: www.tulpenfestival.nl 

http://www.tulpenfestival.nl/
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Afgelopen weken hebben de groepen 7/8 van 

alle drie de scholen meegedaan met een pilot 

vanuit het Cultuurbedrijf.  

De module Professoren in het bos had van alles 

te maken met het Waterloopbos. Tijdens dit 

project wordt Erfgoededucatie gecombineerd 

met de kunstvormen theater en beeldend. 

Daarmee wordt niet alleen het verleden van dit 

bijzondere openlucht laboratorium belicht, maar 

ook de huidige functie als bos en podium voor 

theatermakers en beeldend kunstenaars.  

De leerlingen hebben veel geleerd over het 

Waterloopbos in allerlei verschillende facetten. 

Een prachtige project! 

 

 

 

Op vrijdag 22 april is het zover, dan worden er in heel 

Nederland Koningsspelen georganiseerd. In Ens doen we 

natuurlijk ook weer mee! Met alle leerlingen van de drie 

scholen gaan we meedoen met deze sportdag. Wij zijn dan 

ook erg blij dat we dit weer samen met elkaar kunnen mogen 

vieren en beleven. Op het sportpark, in de sporthal, op de 

sportvelden en in het bos gaan de leerlingen verschillende 

sportieve activiteiten doen. U bent natuurlijk van harte 

uitgenodigd om onze leerlingen te komen aanmoedigen. Wij 

hebben er zin in! Na deze Koningsspelen hebben wij allemaal 

twee weken meivakantie.  

 

 

 

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  

 

Francien Soeter, directeur OBS De Regenboog;  

f.soeter@aves.nl * www.obsregenboog.nl  

 
 

mailto:m.baars@aves.nl
http://www.horizon-ens.nl/
mailto:p.vandijk@aves.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:f.soeter@aves.nl
http://www.obsregenboog.nl/
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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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Het is weer zover! We mogen eindelijk weer een echte avondvierdaagse in Ens organiseren. Deze 

vindt dit jaar plaats van dinsdag 10 mei t/m vrijdag 13 mei.  

  

Je kan je heel simpel inschrijven dit jaar via onderstaande link of scan de QR code. De kosten 

bedragen 4 euro voor 4 leuke avonden meelopen en een medaille ter herinnering!  

  

Link inschrijving: http://bit.do/a4dens  

  
  

Woensdagavond  

Net zoals voorgaande edities lopen we de woensdagavond geheel op Schokland, dat betekent 

alleen wel dat er auto’s nodig zijn om de kinderen hier te brengen en halen. De rijders kunnen 

uiteraard ook zelf meelopen als begeleiding.  

De school zal dit verder organiseren qua samen rijden, volg a.u.b. de instructies van de 

verkeersregelaars op zodat we geen onnodige verkeersopstoppingen en/of gevaarlijke situaties 

krijgen.   

  

Verkeersregelaars  

Om de avondvierdaagse veilig te laten verlopen zijn we nog een paar volwassenen nodig die een 

paar avonden zouden willen helpen met het regelen van het verkeer. Het enige wat je hoeft te doen 

is een korte online cursus en op (een of meerdere avonden) het verkeer te regelen. We zijn er nog 

minstens 6 nodig, als we deze niet op 23 april hebben kan het zijn dat we het geen doorgang 

kunnen laten vinden.  

Heb je hiervoor interesse?   

Mail dan naar avond4daagseens@gmail.com of een belletje/appje naar Arianne Dreves: 06 

53842151.  

  

Voor eventuele vragen kunt u ons mailen, wij zullen dan z.s.m. antwoorden.  

Met vriendelijk groet,  

Team avondvierdaagse.  

  avond4daagseens@gmail.com  
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      Schokland Comedy Diner.       
 

 

Oké! We hoeven u niet uit te leggen wat en waar Schokland is. Iedereen kent het mooie stukje 

werelderfgoed in Schokland met zijn kerk, zijn museum en natuurlijk Restaurant Schokland. Maar 

waar jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben is de Haarlem Comedy Club. De enige 

echte comedy club in Haarlem en omgeving. Al 15 jaar een begrip voor zijn gasten maar zeker ook 

van de optredende comedians. Met een geweldige locatie, alleen de beste comedians en een 

fantastisch publiek, gegroeid tot een comedy club in de top 5 van Nederland. 

 

Als nieuwe bewoner van het mooie Ens, wij wonen hier nu 15 maanden, viel het mij op, dat er geen 

comedy of iets dergelijks in de buurt was. Na een heerlijk avond eten bij het Wapen van Ens kwam 

ik in gesprek met de eigenaar. Ik opperde toen iets samen te doen hetgeen resulteerde in een 

gesprek met manager Shanna van Restaurant Schokland. Als Haarlem Comedy Club hebben we al 

eerder een Comedy Diner georganiseerd. Dit was een event wat graag bezocht werd. Dus een 

voorlopig draaiboek was er al. 

 

Na een goed gesprek hebben we besloten onze krachten en successen te bundelen. De heerlijke 

gerechten uit de keuken van Restaurant Schokland en de beste comedians van de Haarlem 

Comedy Club komen elkaar tegen bij het Schokland Comedy Diner. Bij entree een heerlijk 

welkomstdrankje, uw gereserveerde tafel en een 3-gangen keuze menu. Tussen de gangen in wordt 

u kostelijk vermaakt door de comedians. 

 

Voor 55 euro pp exclusief uw extra drankjes heeft U een avond vol genieten. Datum? Vrijdag 10 

juni. De deuren van het restaurant gaan om 18.00 uur open en om 18.30 uur voordat U aan het 

voorgerecht begint heet één van onze comedians U van harte welkom. 

 

Boeken kan via ticketkantoor met onderstaande link. 

https://www.ticketkantoor.nl/shop/ComedyDiner 

Boeken kan en mag ook via onderstaande mail. Namens Schokland en de Haarlem Comedy Club 

graag tot dan! Shanna, Annelise en Ludo. 

Voor vragen kunt u terecht bij onderstaande mail! 

info@haarlemcomedyclub.nl  

info@restaurantschokland.nl 

 

 
               

 

https://www.ticketkantoor.nl/shop/ComedyDiner
mailto:info@haarlemcomedyclub.nl
mailto:info@restaurantschokland.nl
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Even voorstellen… Sturm Akkerbouw & Loonwerk 
 
Wat leuk dat wij ons mogen voorstellen in de Baanbreker.  

 

Sinds 1 april is voor ons een nieuwe uitdaging begonnen. Wij, Max en Gijs Sturm, hebben de kans 

gekregen om het stokje van (Loonbedrijf) Gerard de Lange over te nemen. De afgelopen tijd hebben 

we mee mogen lopen met Gerard, om kennis te maken met de klanten en gevoel te krijgen bij de 

machines en werkzaamheden. Onze doelstelling is om het bedrijf voort te zetten op dezelfde 

manier. De snelle service en niet al te grote machines spraken ons als klant vanuit het 

akkerbouwbedrijf altijd erg aan. 

 

  
 

De werkzaamheden die wij kunnen verrichten: 

- Mest verspreiden met weegcellen (ook met wagen op 1.50 m spoorbreedte) 

- Kraanwerk en grondverzet 

- Gras zaaien met neuswiel 

- Ploegen met vorenpakker en ondergrond woelers 

- Kilveren op laser 

- Mais, graan en groenbemester zaaien  

- Graan dorsen met strohakselaar 

- Wallenfrezen 

- Kunstmest strooien met sectie-aansturing op gps (eventueel op taakkaart) 

 

Wij hebben zin om deze uitdaging aan te gaan en onze passie en werkzaamheden binnen de 

agrarische sector uit te breiden, zodat we dit mooie bedrijf in Ens kunnen behouden! 

 
 Sturm Akkerbouw & Loonwerk            

   Sturm Akkerbouw & Loonwerk 

   info@akkerbouwbedrijfsturm.nl  

   06-10519797     

 

 

mailto:info@akkerbouwbedrijfsturm.nl
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Even voorstellen ………… 

 

Mijn naam is Wendy van Veen. Ik ben 44 jaar en woon samen met mijn man en 3 kinderen alweer 

22 jaar in Ens. Afgelopen jaar ben ik begonnen met de opleiding tot psychomotorisch leer- en 

gedragsspecialist. Een opleiding die zich richt op het fundament om tot leren en ontwikkelen te 

komen. Wat hebben we bijvoorbeeld nodig om te kunnen leren lezen? Een goede samenwerking 

tussen de beide hersenhelften bijvoorbeeld, maar ook de neurologische rijping (reflexen en 

ontwikkelingsfasen), de visuele informatieverwerking (hoe werken de ogen samen) en de ruimtelijke 

ontwikkeling zijn heel belangrijk. 

Wanneer een kind moeite heeft met lezen hoeft dit niet per definitie dyslexie te zijn. Vaak liggen aan 

leesproblemen vooral visuele problemen te grondslag. Richten de ogen bijvoorbeeld niet goed, dan 

leest het kind steeds op de volgende regel verder. En wanneer de ogen niet goed samenwerken 

dan dansen de letters op papier. Een kind heeft dan niet perse een bril nodig of een stempel 

dyslexie, maar er moet gewerkt worden aan de neuromotorische ontwikkeling (de reflexen) en de 

visuele vaardigheden.  

In het verlengde hiervan besloot ik de training ‘Ik Leer Leren’ te gaan doen. Hier heb ik Brenda leren 

kennen en we besloten al snel dat het fijn zou zijn om samen een training op te zetten en deze te 

gaan geven voor de kinderen op het voortgezet onderwijs en voor de basisschoolkinderen als 

voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.  

Wendy van Veen 

Fijn Jezelf Zijn 

06-51918686  

 

 

Mijn naam is Brenda Kaptein. Ik ben 36 jaar en woon samen met mijn man en dochter en 

pleegdochter 12 jaar in Ens. In 2021 heb ik de opleiding kinder- en opvoedcoach afgerond en 

afgelopen jaar heb ik de opleiding Systeemtherapeutisch werker afgerond. Deze opleiding richt zich 

op het systeem, het gezin. Ik kijk naar patronen die binnen gezinnen/relaties zijn ontstaan en 

probeer inzicht te geven hoe deze patronen kunnen worden doorbroken. Daarbij wordt er gekeken 

in welke context problemen zijn ontstaan. 

Tijdens de ‘Ik Leer Leren’ training heb ik Wendy leren kennen. Wij zijn samen een training aan het 

opzetten, maar kunnen elkaar ook aanvullen binnen onze eigen praktijk. 

Brenda Kaptein 

Optikans 

www.optikans.nl  

06-12254883 

 

De training ‘Ik Leer Leren’ is geen huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te 

kunnen leren. Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen 

voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en 

opleidingsjaren. Er komen diverse aspecten aan bod, zoals leerstrategieën, concentratie, motivatie 

en plannen.  

 
 
 
 
 
 

http://www.optikans.nl/
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Even voorstellen ….. 
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Even voorstellen …. 

 

Dag Ensenaren!  

Wat is er de afgelopen maanden veel rumoer geweest over de overname van jullie “Wapen van 

Ens”. Nadat bekend werd dat Dennis Goossens na 18 jaar zou stoppen met het Wapen, zijn er veel 

verhalen door het dorp gegaan. 

Gelukkig kan ik jullie vertellen dat Het Wapen van Ens gewoon Het Wapen blijft en wil ik ook deze 

kans benutten om mij bij jullie voor te stellen. Mijn naam is Wolter Pragt en ben de afgelopen 2 jaren 

ook al bij Het Wapen aan het werk geweest als bedrijfsleider. Ik vermoed dan ook dat ik vele van 

jullie al een keer op het terras heb mogen begroeten. 

In de afgelopen maanden heb ik de kans gekregen om Het Wapen te gaan exploiteren. Een kans 

die je niet snel voorbij kan laten gaan. Ik heb er dan ook enorm veel zin in om de komende tijd 

samen met iedereen het Wapen nog beter op de kaart te zetten. (Wat dat betreft is het een groot 

voordeel dat ik het bedrijf ondertussen al ken) 

Gaat er veel veranderen? Nee dat zal wel meevallen. De uitstraling van de gerechten en van de 

menukaarten zal wat anders worden. De gerechten moeten goed en herkenbaar zijn en als het kan 

op een net iets andere wijze gepresenteerd. De bediening is als van oudsher vriendelijk en gastvrij. 

Natuurlijk zal er door de zomer heen weer een en ander georganiseerd worden op het terras. 

Afgelopen zomers waren de muziekavonden, de desperado avond en de cocktailavond goed 

bezocht. Dit soort avonden zullen ook komende zomer weer terugkomen. Maar ook livemuziek in de 

zalen. De musical van groep 8 enzovoorts. 

Ik heb zin in de komende tijd en ik hoop jullie vaak te mogen ontvangen bij Het Wapen van Ens! 

Met gastvrije groet, 

  

 
 

wolter@hetwapenvanens.nl 

0527-251312 

06-27032944 

 

  

 

 

 

mailto:wolter@hetwapenvanens.nl
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Even voorstellen…… 

Mijn naam is Elma van der Werf en ik woon in Ens.  

Na mijn middelbare school ben ik gaan studeren aan de Academie voor Expressie door middel van 
Woord en Gebaar. 

Op deze school wordt men getraind om taal en beweging positief te gebruiken met als doel 
uitdrukkingsvaardigheden  bij zichzelf en anderen te stimuleren en te vergroten.   

Omdat ik met dit vak probleemkinderen wilde helpen, ben ik enkele jaren daarna orthopedagogiek in 
deeltijd gaan studeren aan de Universiteit. 

Een orthopedagoog is iemand die zich heeft gespecialiseerd in leer en gedragsproblemen bij jeugd 
tot en met 18 jaar en mijn specialisatie is het jonge kind.(Ortho betekent afwijking). 

Er is sprake van een leer- of gedragsprobleem als het kind bepaalde vaardigheden in relatie tot 
zijn/haar leeftijd niet of onvoldoende beheerst en waarover men zich zorgen maakt.   

Mijn expertise is taal met name het praten en het lezen. 

Als een kind niet goed kan praten en/of lezen wil dat niet zeggen dat het kind dom is. Er kunnen 
verschillende oorzaken zijn en die moeten worden onderzocht.   

Dat is de taak van de orthopedagoog. 

Lezen is de bron van alle kennis, dus bij afwijkingen moet er zo spoedig mogelijk worden in 
gegrepen. 

Dan is de gang naar de orthopedagoog!  

In speciale gevallen kan het geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekering. 

Voor verdere informatie kunt u gebruik maken van onderstaand mailadres. 

Elma van der Werf (BSc) 

elmavanderwerf@kpnmail.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Oude Bakkerij 

     Plaatsing van de schoorsteen, 

  het hoogste punt van het gebouw! 

 

mailto:elmavanderwerf@kpnmail.nl
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Ensflix: Ensyfair on demand 

Netflix, Videoland, NPO Start, HBO 

Max en zo kunnen we nog even 

doorgaan. Programma’s en films kijken 

doe je tegenwoordig allemaal on 

demand, waar en wanneer jij dat wil!  

Favorieten van het bestuur? Heel 

Holland Bakt, Undercover, Jiskefet, La 

casa de papel, Wie is de Mol, Boer 

zoekt vrouw en ga zo maar even 

door… Naast het kijken van al die 

programma’s hebben we ook nog tijd 

gehad om een thema én een concept 

programma voor Ensyfair 2022 in elk 

aar te draaien…. Ensflix: Ensyfair on 

demand! Heel veel plezier met de 

voorbereidingen en tot dan!  

Concept programma 2022 

Zaterdag 11 juni  
10.00 uur Opening + Brunch 
13.00 uur De Te Gekke Zaterdag 2.0 (Ensercompetitie) 
21.00 uur Feestavond met Baby Blue en Snollebollekes!  
 
Zondag 12 juni 
10.00 uur Interkerkelijke dienst  
14.00 uur Dwaze Enser puzzeltocht (Ensercompetitie) 
18.00 uur Dorps BBQ   
 
Maandag 13 juni 
09.30 uur Kinderactiviteiten onderbouw  
13.30 uur Kinderactiviteiten bovenbouw 
 
Dinsdag 14 juni 
19.30 uur Cabaret 
 
Woensdag 15 juni – Start Kermis 
09.30 uur Peuterkermis 
20.00 uur Bingo 
 
Donderdag 16 juni 
18.30 uur Doe Avond (Ensercompetitie) 
19.30 uur Quiz (Ensercompetitie) 
 
Vrijdag 17 september 
16.00 uur Vrijdagmiddagborrel met o.a. Jannes  
 
Zaterdag 18 september 
10.00 uur Rommelmarkt met optreden van Luz 
11.00 uur Runbike scholencompetitie 
13.00 uur Volleybal  
19.30 uur Ens got talent (Ensercompetitie) met na afloop prijsuitreiking Ensercompetitie  

 
Ensercompetitie  
Heb jij je al opgegeven voor de spannendste competitie van het jaar? Strijd met jouw buurt, 
vereniging of vriendengroep mee om de winnaar te worden van de Ensercompetitie. Geef je op via 
info@ensyfair.nl met de naam van jouw team, telefoonnummer en e-mailadres.  
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Oude foto`s 
 
 
 

             
Nostalgie, pont over het Ramsdiep (1942-1943) 
 
 
 

 
Ramspolbrug  (geopend 30 april 1949) 
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Urk als eiland. 
 
 
 
 
 

 
Haven Schokland voor de inpoldering 
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Middelbuurt Schokland 1907. 
 

 
Middelbuurt Schokland na de drooglegging met kerk. U ziet hoe slecht de beschoeiing is na de 
drooglegging. 
 
Ben Maas 
 


