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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     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.  

 

Sluitingsdatum kopij verschijningsdatum 

 

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 3 september 

Verschijningsdatum 15 september 

 

 

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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12 september  start computercursus 
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  1 oktober  inbrengdag rommelmarkt 

  8 oktober  bazar De Zaaier 
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Van de voorzitter 
 
Als ik dit schrijf is de Ensyfair nog volop bezig, maar als u dit leest is de feestweek alweer achter 

de rug. De vrijwilligers van de Ensyfair hebben er veel tijd in gestoken om Ens weer een mooie 

week te bezorgen, en ik twijfel er niet aan dat het een geweldige week is geworden met veel 

gezelligheid en plezier. En wat hebben we geboft met het weer. 

Ook tijdens Koningsdag en de 4 mei viering hadden we geluk met het weer. Het was fijn om velen 

van jullie weer te zien bij beide vieringen. De nieuwe opzet van Koningsdag viel in goede aarde 

dus daar gaan we komende jaren verder op bouwen. 

Nu ligt de Baanbreker weer bij u op de mat. De laatste voor de zomervakantie.  

De zomerperiode is qua activiteiten een rustigere tijd, maar dat betekent niet dat wij vanuit 

Dorpsbelang stil zitten of hebben gezeten. 

Zo hebben wij de dorpsvisie doorgenomen, deze is inmiddels bijna 10 jaar oud, en dan is het goed 

om hem tegen het licht te houden. Het was fijn om te zien dat veel punten uit de dorpsvisie 

inmiddels gerealiseerd zijn. Een aantal punten lopen nog en daar wordt aan gewerkt.  

De urnenmuur is inmiddels vrijwel helemaal af en is erg fraai geworden, en daar mogen we als 

dorp toch best trots op zijn! 

Na de verkiezingen zijn er 4 nieuwe wethouders aangesteld en hebben we kennis mogen maken 

met het nieuwe college samen met de andere dorpen. Vanuit Dorpsbelang is het belangrijk om 

nauwe contacten te hebben met de gemeente, en het college is daar een belangrijk onderdeel van. 

. 

Misschien weet u dat er in het bos vlak bij de Drietorensweg vroeger een luchtwachterstoren heeft 

gestaan. De fundamenten hiervan zijn nog zichtbaar. Stichting Canon de Noordoostpolder heeft 

subsidie gekregen om hier een bord bij te plaatsen. Zo wordt een stukje geschiedenis van Ens nog 

zichtbaarder. Het bord staat er al, en het wachten is op de officiële opening hiervan.  

Wat ook geopend is, is de nieuwe locatie voor de arbeidsmigranten. Mooi om te zien dat ook hier 

vele Ensenaren even een kijkje kwamen nemen.  

Nu gaan we zoals gezegd de zomerperiode in en wensen wij vanuit dorpsbelang iedereen een 

hele fijne zomer! 

 
 

Vrijwilligers dorpsmaaltijd gezocht 

Na 2 coronajaren willen we de dorpsmaaltijd weer op gaan starten.                 

Op 30 september is de eerste weer, in de volgende Baanbreker  

kunt u hier meer over lezen. 

Gelukkig willen de meeste vrijwilligers door, maar er vallen er ook 

een paar af. Er is dus plaats voor nieuwe aanwas! 

Vind je het leuk om ook een steentje bij te dragen aan deze 

gezellige bijeenkomsten, dan ben je van harte welkom! Een paar 

keer per jaar wordt er voor ongeveer 50 deelnemers gekookt. Er zijn vrijwilligers die een warme 

maaltijd voor ongeveer 8 à 10 personen verzorgen (die maak je gewoon thuis klaar en lever je op 

de dag zelf warm aan), of die voor het toetje of een voorgerecht zorgen, maar ook praktische hulp 

op de dag zelf is van harte welkom. Je hoeft niet iedere dorpsmaaltijd aanwezig te zijn, per 

dorpsmaaltijd wordt gekeken wie er wel en niet kunnen bijdragen. Dus wil je ook een paar keer per 

jaar een gezellige maaltijd helpen verzorgen, meld je dan aan! 

Tevens zoeken we nog twee mensen die willen helpen bij de organisatie/coördinatie van de 

maaltijden. Dat houdt in: de vrijwilligers bij elkaar roepen en een beetje het overzicht houden. Is 

dat wat voor jou, laat het ons weten! 

Mail of bel naar: marijkehollewand@hotmail.com of 06-36566330 

mailto:marijkehollewand@hotmail.com
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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 
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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     
dehummel@start-punt.com donderdagmiddag  

12.30 uur - 15.30 uur 
  
 

Vanuit peuterstartgroep de Hummel 

Wat hebben we weer veel leuke dingen gedaan deze periode, vooral uitstapjes.  

Op 11 en 12 april zijn de kinderen naar de bibliotheek geweest, hier werd een voorstelling 

gehouden over het boek “Vos gaat een stukje rijden”. Een paar maanden terug hebben de 

kinderen dit boek al in de klas behandeld, hierdoor wisten de peuters al goed hoe de voorstelling 

ging. Maar wat was het leuk, de peuters hebben hun ogen uitgekeken. 

Het volgende uitje was op 11 mei, toen zijn ze met een aantal kinderen naar het Roefje geweest. 

Samen met Ens&co hebben de kinderen met de ouderen spelletjes gedaan. Wat was het een 

gezellige ochtend. Binnenkort gaan de kinderen nog een keer! En misschien wordt het nog wel 

vaker georganiseerd. 

Er is ook druk geknutseld met alle peuters, want 9 mei was het moederdag. Zij hebben kleine 

flesjes gevuld met gekleurde rijstkorrels en daar hebben ze leuke bloemetjes in gedaan. Met een 

leuk gedichtje er bij! 

Ook zijn de peuters begonnen met een nieuw thema “We hebben er een geitje bij”. 

Op de boerderij is een geitje geboren, ze hebben een geboortekaartje gekregen en beschuit met 

muisjes gegeten. De peuters leren en ontdekken over verschillende dieren op de kinderboerderij.  

Er staan weer leuke activiteiten in het vooruitzicht, Ensyfair, juffen-feestweek en de grote vakantie 

komt eraan. 

Groet, van de peuters en leidsters van de Hummel 

( Dit leuke stukje is geschreven door een ouder uit de activiteitencommissie)  

 

In september 2022 wil het Taalpunt Noordoostpolder van start gaan met (beter) 

Nederlands leren voor en door de inwoners van Ens. 

 

Vanuit het Taalpunt Noordoostpolder willen we dit graag opzetten, begeleiden en ondersteunen. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich 1 uur in de week in willen zetten om inwoners van Ens 

te ondersteunen die graag de Nederlandse taal (beter) willen leren spreken. 

Ook zijn wij op zoek naar inwoners van Ens die graag de Nederlandse taal (beter) willen leren 

spreken. 

Wil je meer informatie of wil je je graag direct aanmelden;  mail, app of bel het Taalpunt 

Noordoostpolder. 

taalpuntnop@flevomeerbibliotheek.nl 

tel: 0611103954 

 

mailto:taalpuntnop@flevomeerbibliotheek.nl
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Het schooljaar is al bijna weer voorbij. Gelukkig is het een schooljaar geweest waarin we samen 

weer activiteiten op hebben kunnen pakken. Zo hebben alle kinderen in Ens samen kunnen 

sporten op de Koningsspelen en hebben de kinderen van groep 8 hun toekomstige klasgenootjes 

kunnen ontmoeten op de Enser brugklasmiddag. De 3 scholen participeren in overleg met de 

voorschoolse opvang en verschillende partijen om een oplossing te vinden voor de wachtlijsten bij 

de BSO en het afstemmen van een doorgaande lijn van peuter naar kleuter. 

Overlast op de pleinen 

Op de schoolpleinen ervaren we al langere tijd veel overlast van kinderen/jongeren die na 

schooltijd en in de avonden/weekenden afval laten rondslingeren op het schoolplein, daarbij 

worden er soms ook spullen vernield. Dit gebeurt vooral als de school gesloten is (in de avonden, 

weekenden en vakanties). We ontvangen ook signalen van de omwonenden. Mocht uw 

zoon/dochter ook wel eens op het schoolplein spelen, wilt u het dan bespreekbaar maken en 

vragen afval op te ruimen en voorzichtig met de spullen om te gaan. Alvast bedankt voor de 

medewerking! 

Campagne ‘Fijn spelen op het plein’                                                                                                                           

Om de pleinregels bij de kinderen opnieuw onder de 

aandacht te brengen, heeft Anne-Wil Bakker, ouder van 

het Lichtschip, voor ons een bord ontworpen die we bij 

alle pleinen zichtbaar op zullen hangen. We hebben met 

alle kinderen in Ens afgesproken zodat waar je ook speelt 

het voor iedereen fijn is op het schoolplein. 

• Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf 

• Ik houd de spullen op het schoolplein heel 

• Ik houd het schoolplein netjes 

Na de zomervakantie zullen de borden met de kinderen onthuld worden. Ontdekt u de 3 logo’s op 

het bord? 

Finale Stoepranden:                                                                                                                                     

Om het buitenspelen en sporten te promoten doen onze 3 scholen op woensdag 22 juni mee aan 

de NOP-finale stoepranden. De finale is woensdag 22 juni van 14.00-16.00 uur op het Kettingplein 

in het centrum van Emmeloord. De kinderen strijden om een plekje in de landelijke finale op 18 

september in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Komt u ze gerust aanmoedigen! 

We wensen iedereen straks een hele fijne zomervakantie toe.  

Graag tot ziens! 

 

Pietronella van Dijk, directeur CBS Het Lichtschip; www.hetlichtschip.nl  

Francien Soeter, directeur OBS De Regenboog; www.obsregenboog.nl 

Mariska Baars, directeur KBS De Horizon; www.horizon-ens.nl  

http://www.hetlichtschip.nl/
http://www.obsregenboog.nl/
http://www.horizon-ens.nl/
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Ensyfair 2022 
“Ensflix – Ensyfair on demand” 

 
Namens de voorzitter: “Beste dorpsgenoten, terwijl ik dit schrijf zijn onze toppers van de op- en 
afbouw de laatste spullen aan het opruimen op het Ensyfair terrein. Het team onder de leiding van 
Albert Pol en ‘onze’ Lars Vos heeft de week qua logistiek weer geruisloos in goede banen geleid.  
 

Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagde week, waarin de weergoden ons heel goed 
gezind waren. De opkomst bij alle activiteiten was boven onze verwachtingen. De volle bak bij het 
prachtige cabaret en de bingo, om maar iets te noemen. Maar ook de woensdag activiteiten voor 
de jeugd waren zeer goed bezocht. Op zaterdag, tijdens de afsluitende ‘Ens got talent’ avond, heb 
ik afscheid genomen als voorzitter van Ensyfair. Ik kijk met genoegen terug op de afgelopen jaren 
en wens het huidige bestuur met voorzitter Maarten Maaskant heel veel succes en plezier de 
komende jaren. Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze mooie Ensyfair week. En 
met al het talent dat Ens bezit ben ik ervan overtuigd dat de 50e Ensyfair volgend jaar ook weer 
een groots feest gaat worden! Ens bedankt!” -  Bert Meijer 
 
Terugblik Ensyfair 2022 

Zaterdag 11 juni startte de Ensyfair met de bekende brunch. Het was heerlijk weer en iedereen 

kon lekker buiten zitten. Na de brunch was de presentatie van de teams die meededen aan de 

Enser buurtcompetitie. Via de rode loper kwamen alle teams één voor één hun thema op een 

originele manier presenteren. In de middag deden de teams mee aan levend sjoelen en was er 

een heuse kunstjes carrousel! ‘s Avonds ging het dak eraf met Baby Blue, de Beatcrooks, Immer 

Hanzi en DJ Marc Bakker. 
 

Na de kerkdienst op zondag was het in de middag tijd voor de Dol Dwaze Enserpuzzeltocht. Een 

record aantal teams deed mee. Het hele dorp was in rep en roer om alle vragen te beantwoorden. 

Maar ook het cabaret, de peuterkermis, de kinderschuimparty, de bingo en de doe-avond waren 

een groot succes!  
 

Met optredens van Jannes, Andre Hazes, Gewoon Erik en Menzo Kortland was de grootste 

vrijmibo van de Polder een fantastisch gezellige middag. Nou, middag… er is tot in de late uurtjes 

doorgefeest met bedrijven, buurten en vriendengroepen. Op zaterdag hebben we de Ensyfair 

afgesloten met de rommelmarkt, de eerste kindercolorrun, volleybal en Ens got talent.  
 

Het was geweldig om te zien hoe fanatiek iedereen was met de competitie. De uiteindelijke 

winnaars van de buurtcompetitie zijn ‘Dames Ens & friends’. Gefeliciteerd met jullie overwinning! 
 

Gepimpte wijken 

We willen de versierde straten nog even extra uitlichten want het was fantastisch om te zien hoe 

de buurten hadden uitgepakt! Het was voor de jury geen makkelijke taak om een winnaar te kiezen 

maar uiteindelijk hebben de Oud Schokkerzandjes gewonnen met hun thema ‘Buurman & 

Buurman’. 
 

Dank je wel dat jij er was!   

We willen onze commissies en vrijwilligers bedanken voor alle werk die zij verrichten voor Ensyfair. 

En wij willen jou, als bezoeker, ook enorm bedanken! Dat jij er ook dit jaar weer voor gezorgd hebt 

dat het een geweldige Ensyfair is geweest. Op naar Ensyfair 2023! Geniet vooral allemaal nog 

even na via de prachtige foto’s en video’s die op Facebook staan. 
 

Wij als bestuur gaan ons weer klaarmaken voor een nieuw Ensyfair jaar. Dit jaar nemen Bert 

Meijer, José Besuijen en Manouschka van Rijswijk afscheid van het bestuur. We willen hen 

bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren!  
 

Tot volgend jaar!  
 

Bestuur Stichting Ensyfair 
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Terugblik Ensyfairdienst 

Zondag 12 juni jl. vierden we de Ensyfairdienst in de feesttent op het evenemententerrein. Daarop 

ontvingen we veel positieve reacties, zoals “een mooie dienst met prachtige liederen!” De 

oecumenische commissie kijkt met veel genoegen en in dankbaarheid terug op deze dienst. Het 

weer werkte volop mee. Er waren veel jongeren van de basisscholen aanwezig en de tent was 

versierd met vlaggenlijnen waaraan de schooljeugd met enthousiasme had gewerkt. Kleurrijk en 

handig, veelal voorzien van inspirerende teksten. Op het podium was een imposant bloemstuk 

geplaatst dat met aanhangwagen werd afgeleverd. Chapeau! De voor de gelegenheid 

samengestelde muziekband bestaande uit Pedro, Frans, Huibert, Sylvia, Mieke, Ludy en Gerrie, 

droeg er toe bij dat de liederen uit volle borst werden meegezonden. Predikant en pastor 

verzorgden samen de overdenking waarin zij elkaar perfect aanvulden.  

De minibieb 

Wie kent hem niet. Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt 

maken. Je kunt een eigen minibieb ophangen aan jouw huis of plaatsen bij jouw vereniging, school 

of bedrijf. Maar je kunt ook een andere minibieb blij maken met jouw boeken. Sinds kort is de 

zijgevel van het PKN gebouw “De Zaaier” ook voorzien van een speciale minibieb, de Theolobieb. 

De naam zegt het al, een biebje bedoeld voor boeken en tijdschriften met een christelijk karakter. 

Je kunt er (dag)boeken lenen, ruilen en naar toe brengen. Zo kunnen veel mensen genieten en 

verstoffen boeken niet achterin de kast thuis. Met dank aan Pieter Bas Stuij die op creatieve wijze 

met voornamelijk hergebruikt materiaal er iets prachtigs van gemaakt heeft. Neem er maar eens 

een kijkje!  

Bazarnieuws 

Inbrengdag:   zaterdag 1 oktober 

Waar:    Drietorensweg 23 

Hoe laat:   10:00 – 14:00 uur 

 

Bazar:    zaterdag 8 oktober 

Waar:    Drietorensweg 23 

Hoe laat:   9:30 – 14:00 & 19:00 – 22:30 uur 

 

Wilt u alvast spullen kwijt voor de rommelmarkt, bel dan Ids Klomp 06-51802613 

 

 

 
Een hartelijke groet, 

PG de Zaaier, Karin Steiginga, scriba 

scriba@dezaaier-ens.nl, 06-30302975 

 

mailto:scriba@dezaaier-ens.nl
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Dagbesteding ‘Ens’ ZOEKT VRIJWILLIGERS 
 

In ‘Het Roefje’ is er elke dinsdag en donderdag dagbesteding voor ouderen van organisatie ZONL. 

Het doel van de dagbesteding is een zinvolle dag invulling aan te bieden. 

Samen met de deelnemers wordt er afgestemd op individuele wensen en mogelijkheden. 

Ook hebben we vaste dingen waar de deelnemer bij kan aansluiten. 

Denk hierbij aan motorische en creatieve activiteiten en denksport. Maar ook een stukje 

ontspanning en verzorging wordt er aangeboden. 

 

Voor deze dagen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor hulp in de keuken. Je moet denken 

hierbij aan natuurlijk samen een bakkie doen, een luisterend oor hebben, of juist wat vertellen. 

Gewoon even gezellig. En wat hand- en spandiensten rondom de maaltijd. 

Je komt in een leuk vrijwilligersteam terecht en je bent in toerbeurten aan de beurt. 

 

Daarbij zou je ook in de inval poule kunnen. Mochten we je nodig hebben bij vakanties, ziekte of 

andere redenen van de groep vrijwilligers, dan kunnen we dan een beroep op jou doen. 

 

Heb je vragen kom dan gerust eens op deze dagen binnen wandelen. 

 

Natuurlijk kun je ons ook bellen of mailen. 

Tel: 06-83693921 

Mail: dagbestedingens@zorggroep-onl.nl 

Facebook: Dagbesteding Ens.                                     

 

Met vriendelijke groet, 

Hananja van Otterloo en Klazina Sinnema 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht voor vervoer dagbesteding 't Roefje 

Er zijn 3 bewoners van Ens die op dinsdag en donderdag naar de dagbesteding in 't Roefje gaan. 

Deze mensen zijn lichamelijk niet meer zo sterk dat zij vanaf hun huis naar 't Roefje kunnen lopen. 

Nu heeft zorggroep Oude en Nieuwe Land een taxi voor deze mensen geregeld om hen in Ens op 

te halen en naar 't Roefje te brengen en 's avonds ook weer terug naar hun huis. 

De taxikosten zijn echter best wel duur. 

Als procesbeheerder van de WMO dagbesteding bij de zorggroep zoek ik naar alternatieven voor 

de dure taxikosten. 

Daarom wil ik graag een oproep doen aan de inwoners van Ens of er wellicht mensen zijn die deze 

cliënten 's morgens naar 't Roefje willen brengen en ze 's middags weer thuis willen brengen. 

Als er meerdere mensen zijn in Ens die de handen ineen zouden willen slaan, dan zou er een 

mooie groep vrijwilligers zijn die deze 3 cliënten van en naar dagbesteding kan brengen. 

U kan zich opgeven via mijn telefoonnummer, via Whatsapp mag ook, omdat dit mijn werktelefoon 

is en ik die niet altijd aan heb staan. 

Bij voorbaat dank! 

Groet, Betsy Tempelman, 

Procesbeheerder WMO dagbesteding ZONL 

b.tempelman@zorggroep-onl.nl 

0610892702 

mailto:dagbestedingens@zorggroep-onl.nl
mailto:b.tempelman@zorggroep-onl.nl
mailto:b.tempelman@zorggroep-onl.nl
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Activiteiten ENS&co voor u op een rij: 

• Dagelijkse koffie-inloop: vanaf 10.00 uur.  

• Koffie-inloop op dinsdag- en donderdagochtend in samenwerking  

met de dagbesteding van ZONL. 

• Dinsdagochtend om 09.30 uur:   wandelgroep.   

• Dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur:  crea-middag, diverse activiteiten.  

• Elke woensdagochtend om 10.00 uur: spelletjes ochtend.  

• Elke vrijdagmiddag om 14.00 uur: Koersbal.  

• Eens per maand op maandagmiddag om 14.00 uur: samen zingen. 

• Plantenasiel van 09.30 - 11.00 uur: 29 juni; 31 augustus; 28 september en 19 

oktober. 

• Woensdagochtend 6 juli:  peuterspeelzaal komt op bezoek.  

• Computercursus in september van 09.00 – 10.00 uur.(zie elders in de Baanbreker)  

• Vrijdag 11 november: kledingbeurs van Bekkema mode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUOFIETS HUREN 

 
 

Voor info en / of instructie 

Ad Kragtwijk: 06-21665908 

€ 2,00 per dagdeel 
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Computercursus 
 

Voor niet iedereen is het vanzelfsprekend om met de computer om te gaan. De samenleving 

en de overheid stellen steeds meer digitale eisen en dus vaardigheden aan haar inwoners. 

Veel zaken moeten geregeld worden via de computer: een toeslag aanvragen, mailen, iets 

bestellen via internet of een afspraak maken bij de gemeente. FlevoMeer Bibliotheek heeft in 

haar aanbod de cursus Klik&Tik, deze bevordert de digitale vaardigheden, de 

zelfredzaamheid en de participatie van de deelnemers.  

 

Klik & Tik: basisvaardigheden met de computer 

De deelnemer leert in de cursus stap voor stap en met begeleiding van een 

bibliotheekmedewerker hoe hij/zij met de muis werkt, klikken, slepen, scrollen enz. Ook leert 

de deelnemer om op internet te gaan, er te zoeken en bijvoorbeeld hoe hij/zij kan kopen op 

internet of een formulier in te vullen. De cursus wordt gehouden op maandagochtend in 

dorpshuis Het Roefje, wordt begeleid door een bibliotheekmedewerker en de deelnemer 

kan ook thuis verder oefenen. De cursus begint op maandag 12 september. 

 

 
 

Digisterker, werken met e-Overheid: 

Heeft u nog geen DigiD en wilt u dat wel graag? Dan is de cursus Digisterker, werken met e-

Overheid iets voor u. In deze cursus vraagt de deelnemer, met begeleiding van een 

bibliotheekmedewerker, een DigiD aan en leert daarmee in te loggen op websites van de 

overheid, ziekenhuizen en zorgverzekering. De cursus bestaat uit vier lessen en wordt 

gehouden in de bibliotheek. Om deze cursus te kunnen volgen, is het wenselijk dat de 

deelnemer een beetje met de computer overweg kan. 

 

 
 

Vanaf 2020 worden deze cursussen Klik&Tik en Digisterker ook in de dorpen van de gemeente 

Noordoostpolder gegeven, bijvoorbeeld in Luttelgeest, Rutten, Creil, Kraggenburg en Tollebeek. 

De deelnemers waren enthousiast, vooral omdat zij in het eigen dorp konden deelnemen aan de 

cursussen. Heeft u interesse in deze cursussen in uw eigen dorp, vraag het in de bibliotheek. 

 

 

Voor vragen en meer informatie bel of mail 

Telefoon: 088 008 0730 

Mail: m.esselink@flevomeerbibliotheek.nl  

Website: https://www.flevomeerbibliotheek.nl 

Of via het opgaveformulier 

https://www.flevomeerbibliotheek.nl/
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Inschrijfformulier computercursus  
Met de computer werken, internetbankieren, toeslagen aanvragen, een afspraak maken bij de 

gemeente of dokter; steeds meer zaken kunnen we via de computer regelen. Vindt u dat moeilijk?  

Via de bibliotheek kunt u gratis de volgende cursus volgen: 

Klik & Tik 

U leert in de cursus stap voor stap en met begeleiding van een bibliotheekmedewerker hoe u met 

de muis werkt, klikken, slepen, scrollen enz. Ook leert u om op internet te gaan, hoe u kunt zoeken 

en hoe u iets kunt kopen op internet. De cursus bestaat uit minimaal acht lessen en u kunt thuis en 

tijdens de cursusochtend oefenen. De cursus is op maandagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur in 

dorpshuis Het Roefje. Bij meer dan 10 aanmeldingen komt een tweede groep er achteraan. 

Aanmelden is gewenst.  

Aanmelden 

Aanmelden voor Klik & Tik kan door middel van onderstaande strook.  

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor cursusdoeleinden en om contact met u op 

te nemen over de start van de cursus.  

Voor meer informatie: FlevoMeer Bibliotheek, tel. 088-0080730 of www.flevomeerbibliotheek.nl 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren: 

in het Roefje ’s morgens tussen 10.00 en 11.00 uur  

of bij Susan Huising (bestuurslid Ens&co), Aambeeld 13 (voor 12 augustus)                       

 

 

FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder - Harmen Visserplein 5 – 8302 BW Emmeloord – 088 0080730 

 

Voorletter(s), achternaam dhr./mevr.  

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Ik meld me aan voor de gratis cursus: 

 Klik & Tik  

 Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens voor de cursus 

 

Handtekening ………………………………………………………………. 
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Beste Ensenaren,  

 

 

 

 

Zoals u kunt zien nadert de bouw van de appartementen en de renovatie van het woonhuis het 

moment van oplevering. 

Het afgelopen jaar stond het centrum van Ens wat dat betreft op z’n kop. Nu nog de laatste 

werkzaamheden en daarna kunnen de sleutels aan de nieuwe bewoners worden overhandigd. 

Voor oplevering houdt Woonaccent Makelaars nog open huis, zodat iedereen die geïnteresseerd is 

nog de laatste 2 appartementen kan komen bezichtigen. Het woonhuis komt medio september op 

funda voor verkoop of verhuur. 

 

Wilt u op 8 juli (van 15.30 -17.00 uur) of op 9 juli (van 11.00 - 12.30 uur) een bezichtiging , geef u 

dan op bij Woonaccent Makelaars in Emmeloord telefoon 0527-620602 of e-mail naar 

emmeloord@woonaccent.nl onder vermelding van bezichtiging deoudebakkerijens. 

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u altijd contact opnemen met Woonaccent 

Makelaars in Emmeloord. 
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Blokzijl is een stad aan de vroegere Zuiderzee. Omdat er toen nog eb en vloed was kwam Blokzijl 

bij eb droog te liggen. De stad lag daarom aan een kanaal dat toegang gaf naar de Zuiderzee. Het 

kanaal lag 1500 meter in zee en de ingang was gemarkeerd door een vuurtoren(baak) . 

 

 

 
 
 

Na de drooglegging van de Noordoostpolder is de vuurtoren verwijderd. Jaren geleden is het idee 

op gepakt om de vuurtoren weer te herbouwen op de plaats waar hij jaren heeft gestaan. 
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Als u vanaf de Ettenlandseweg 800 meter de Blokzijlerweg oprijdt ziet u rechts in het land de 

vuurtoren staan. Geheel nagebouwd en verstevigd met stortsteen, zoals het vroeger ook was. Via 

een onverhard kavelpad kunt u er heen lopen. De toren is via een trap te beklimmen (betreden op 

eigen risico) 

 

De havenkolk van Blokzijl  heeft vele aanlegplaatsen voor passanten. Blokzijl heeft aan de 

havenkolk veel prachtige oude panden met bijzondere gevels. Waaronder de Hervormde kerk uit 

1609, het waterkanon en het museum Het Gildenhuis. 

 

 

 
 
In Blokzijl ligt een schutsluis. Vanaf de Havenkolk worden de boten geschut naar een lager niveau 

om via het Noorderdiep naar het Giethoornsche Meer te varen. Het verval in de sluis is 70 

centimeter. In Blokzijl wordt ook goed voor de inwendige mens gezorgd. Vlakbij de sluis zijn de 

restaurants Prins Mauritshuis, Kaatje bij de sluis en Sluiszicht. 

 

 

 
 
Ben Maas 
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GRATIS PROEFLES PAARDRIJDEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING  

Stichting Balansruiters biedt paardrijlessen voor mensen met een beperking. De lessen zijn 

voor iedereen die door een beperking niet in een reguliere manege terecht kan. Om kennis 

te maken met de mogelijkheden kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een gratis 

proefles.  

Paardrijden voor iedereen 
Paardrijden is een prettige en ontspannende vorm van bewegen of sporten. Ook voor mensen met 
een fysieke, verstandelijke, zintuiglijke of psychosociale beperking. Stichting Balansruiters heeft 
gediplomeerde instructeurs in dienst die de beschikking hebben over verschillende hulpmiddelen 
om het rijden mogelijk te maken. Paardrijden is ook heel geschikt voor mensen met een 
ontwikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis of gedragsproblematiek.  
 
Aanmelden paardrijles 
De paardrijlessen worden wekelijks van maandag tot en met donderdag in de manege in 
Emmeloord gegeven. Ze vinden plaats tijdens de schooluren, maar ook in de namiddag en avond. 
De kosten zijn € 50,- per maand; een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente is vaak 
mogelijk. De lessen worden gegeven door speciaal opgeleide instructeurs en begeleid door 
meerdere vrijwilligers. Om nieuwe ruiters kennis te laten maken met de paardrijlessen kunnen zij 
zich bij Erica van ‘t Hul aanmelden voor een gratis proefles via secretariaat@balansruiters.nl of 
telefonisch via 06 19 09 99 79.  
 
Vrijwilligers gezocht 
Paardrijden biedt niet alleen de ruiters een mooie ervaring. Dagelijks verzorgen vrijwilligers diverse 
taken die nodig zijn om de paardrijlessen te kunnen geven. Er zijn momenteel diverse vacatures 
voor vrijwilligers. Van de begeleiding van ruiters, de verzorging van de paarden tot het onderhoud 
aan de manege(bak) en een functie in het bestuur. Voor meer informatie over de mogelijkheden 
kan contact opgenomen worden via secretariaat@balansruiters.nl.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@balansruiters.nl
mailto:secretariaat@balansruiters.nl


18 
 

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  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Achterstand? 

 
 

Heeft uw kind moeite met lezen en/of leren? 

  Elma kan helpen ! 

In bezit van volledige bevoegdheid BSc 

e-mail:elmavanderwerf@kpnmail.nl 

 

 

mailto:elmavanderwerf@kpnmail.nl


19 
 

 
 
 

 

 

 



20 
 

 
 

 

 


