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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 november 

Verschijningsdatum 8 december 

 

 

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 
2. Activiteitenkalender 
3. Van de voorzitter / initiatiefgroep Woonzorgcentrum Ens 
4. Dorpsmaaltijd 
5. Dank je wel vanuit de SPAR / zonnebloem 
6. Intocht sinterklaas / vogelshow 
7. Winterkledingbeurs 
8. Doorlopende activiteiten Ens&co / kinderactiviteit  
9. Kledingverkoop Bekkema / duofiets 
10. Wij Actief / klaverjassen in ‘t Gebouwtje 
11. Nieuws van PG De Zaaier / Dorcas voedselactie 
12. Bazarnieuws 
13. Huisartsenpraktijk Ens 
16. Vrouwen van Nu 
17. De Zonnebloem / Taalpunt NOP 
18. De Hummel / bingo 
19. Basisscholen 
20. VoorleesExpress / AED kasten 
21. Herhaalde oproep: computercursus 
23. Even voorstellen: Corjanne v.d. Linde 
24. Even voorstellen: Jeffrey Tomberg 
25. Even voorstellen: Anita Mentink en Frans Keur 
26. Even voorstellen: CCF-nl 
27. Nederland 
28. Moespot 
29. Mercatus: Seniorendag 7 oktober 
30. Informatiemarkt langer thuiswonen 
31. Lezing dementie door Rina Stam 
32. SeniorenWebNOP / luiercontainers 
 

 

Activiteitenkalender 

 

27 september informatiemarkt langer thuiswonen 

28 september plantenasieldag in het Roefje 

30 september dorpsmaaltijd in PKN zaal “de Zaaier” 

  1 oktober inbrengdag rommelmarkt 

  3 oktober bingo in het Roefje 

  6 oktober lezing dementie Rina Stam “Welke dag is het vandaag” 

  7 oktober  kledingbeurs Ens in sportkantine “de Seidelhorst”  

  7 oktober Mercatus: seniorendag 

  7 oktober klaverjassen in ‘t Gebouwtje 

  8 oktober bazar De Zaaier 

13 oktober basisscholen: tentoonstelling Gi-Ga-Groen 

19 oktober kinderactiviteit in het Roefje: happy stones maken 

31 oktober bingo in het Roefje 

4 november klaverjassen in ’t Gebouwtje 

5 november Dorcas voedselactie bij de Spar 

19 november intocht sinterklaas 

28 november grote kerstbingo in het Roefje 

  2 december klaverjassen in ’t Gebouwtje 

  9 en 10 december regionale vogelshow in het Roefje 
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Van de voorzitter 
 
Wat boffen we nu toch met het weer, we hebben al een aantal hele mooie dagen gehad. Wie weet 
regent het weer pijpenstelen als u dit leest, je weet het maar nooit in Nederland, maar vooralsnog 
hebben we toch flink geboft. Ik hoop dat u allen een fijne zomerperiode heeft gehad. 
De zomer is voor dorpsbelang altijd een wat rustigere periode. Veel zaken liggen even stil of staan 
op een laag pitje.  
Lopend door Ens zie je wel de veranderingen die er in een jaar tijd zijn gekomen. Zoals de 
urnenmuur die vrijwilligers samen met dorpsbelang hebben gecreëerd. De kinderboerderij die met 
hulp van vrijwilligers zo mooi opgeknapt en onderhouden is. Ens&co wat helemaal opgestart is en 
goed draait door vrijwilligers. Het Roefje wat een volledige verbouwing heeft gehad door de inzet 
van vele vrijwilligers. Het bloemenplein wat door een groep vrijwilligers onderhouden wordt. En zo 
zijn er talloze zaken die vrijwilligers belangeloos doen, voor ons allemaal. U leest het al, we 
kunnen niet zonder vrijwilligers! Ze zijn zo vreselijk belangrijk voor de leefbaarheid. DANK JULLIE 
WEL DAARVOOR!!!  
Verder heeft de bouw van de appartementen op de plek van de oude bakkerij niet stil gelegen. Het 
geheel is bijna klaar om opgeleverd te worden.  
De luchtwachterstoren heeft een mooi plakkaat gekregen. Als u door het bos loopt, zo'n 50 meter 
aan de rechterkant vanaf het tweede pad vanaf de Drietorensweg ziet u hem staan. Een stukje 
geschiedenis van ons dorp wat nu zijn verdiende aandacht krijgt.  
De ontwikkelingen voor het derde voetbalveld gaan gestaag door. Verderop in deze Baanbreker 
kunt u er meer over lezen. Ens blijft zich ontwikkelen! En daar mogen we best trots op zijn!  
 
Naila Tigchelaar 

 

 
Beste bewoners van Ens en omstreken, 
  

We brengen u, als initiatiefgroep Woonzorgcentrum Ens, graag weer op 
de hoogte van de recente ontwikkelingen. 
  
Nog even in het kort:  
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. 

Verder komt er in dit pand een gezondheidscentrum met een praktijkruimte voor een 
huisartsenpraktijk. Ook met andere geïnteresseerden zijn inmiddels gesprekken geweest. 
 
Namens de gemeente is Gerbert Schaapman de projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling. In de 
afgelopen maanden heeft hij namens de gemeente gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers en 
de architect over de uitwerking van deze plannen in het concept bestemmingsplan. Daarnaast 
wordt er gerekend aan de haalbaarheid van het plan in relatie tot het woningbouwprogramma voor 
het dorp Ens.  
Inmiddels zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd als onderdeel van het concept bestemmingsplan. 
Het streven van de gemeente is een ontwerp bestemmingsplan voor het eind van 2022 ter inzage 
te leggen aan belangstellenden.   
 
Als initiatiefgroep hebben wij onderzocht hoe wij het beste de belangen, met betrekking tot de te 
realiseren woonzorgvoorziening, van de bewoners van Ens en omstreken op korte en lange termijn 
kunnen behartigen. Dit begint concretere vormen aan te nemen en wij verwachten dit najaar 
hierover meer te kunnen vertellen.  
  
We houden u op de hoogte! 
  
Hartelijke groet, 
Gert van Benthem, Marijke Hollewand, Naila Tigchelaar en Jeannette de Bree Wondergem 
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Samen Eten, Drinken en Ontmoeten 
 

DORPSMAALTIJD ENS 

Na een lange onderbreking is eindelijk de 8e dorpsmaaltijd op 

vrijdagmiddag  

30 september in PKN zaal van de Zaaier 

KOMT U OOK ? 

Vanaf 17:45 uur gaat de zaal open. 

De maaltijd begint om 18:00uur. 

De dorpsmaaltijd is voor iedere Ensenaar die het leuk en gezellig vindt om 

samen een eenvoudige warme maaltijd te eten. Dit keer hebben we 

hartige taarten gemaakt door en voor dorpsgenoten.  

De kosten zijn € 5,- pp. Exclusief drankjes 

Aanmelden : voor 23 september via 

  dorpsmaaltijdens@gmail.com 

 06-29421182 (Marijke Hollewand)  

            06-36566330 (Naila Tigchelaar-dorpsbelang) 

*       via onderstaand antwoordstrookje 

        inleveren bij drogisterij Sylvia 

 

===================================================== 

Ik meld mij aan voor de dorpsmaaltijd op 30 september 2022 

Naam: ……………………………………………………………. 

Naam: …………………………………………………………….                                 

 
 
 
 

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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Een Dank je wel vanuit de Spar 
 
Dankzij dit plekje in de Baanbreker wil ik iedereen bedanken die 
tijdens mijn ziekteproces lieten merken dat ze met ons meeleefden. 
Een groet, kaartje, bloemen, cadeautjes, berichtjes.  
Het was hartverwarmend. 
Begin januari 2021 kreeg ik het bericht dat ik borstkanker  
met uitzaaiingen in de oksel had. 
Ik stapte in een rollercoaster en na anderhalf jaar kan ik zeggen  
dat het goed met me gaat. 
Alle behandelingen zijn achter de rug en nu is het alleen nog  
tabletten slikken. 
 
Ik ben ontzettend dankbaar dat ons Spar team in deze periode voor  
ons heeft klaargestaan. Dat we op ze konden rekenen. 
Iedereen moest mede door Corona en alle maatregelen  
een flinke stap harder zetten. 
Dat hebben ze gedaan, daarom bedankt toppers! 
 
Onze wens voor jou: 
 
Genoeg om door te gaan 
Rijkdom, ook door van weinig te bestaan 
Volle dagen en vrije tijd 
Met mensen om je heen tot aan het eind 
 
En een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En iemand dicht naast jou 
 
Wens je vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen die je leeft 
 
Wiechert en Martine Hoefnagel 
Spar Hoefnagel Ens 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dit plantje gekocht op koningsdag +/- 5cm groot. 
Ik weet niet hoe het jongetje heet, 
maar de zonnebloem is goed gegroeid  

 
Groet familie De Jong 
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Vogelshow Vogelvreugd Ens          

Vogelvereniging Vogelvreugd Ens bestaat dit jaar 60 jaar en daarom houden wij op 9 en 10 

december a.s. een regionale tentoonstelling. Aan deze tentoonstelling kunnen 12 verenigingen 

mee doen. Wij hopen dat we u een 500 vogels mogen showen. De vogels die op onze 

tentoonstelling te zien zijn, zullen van verschillende soorten en kleurslagen zijn. Onder andere 

kanaries, tropen, parkieten.  

Ook zullen er weer een aantal vogelvitrines aanwezig zijn. Dit zijn aangeklede vitrines waar de 

vogels in losvliegen in hun oorsprong leefomgeving.  

De vogelshow is open voor het publiek op:     

vrijdag 9 december van 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 10 december van 10.00 tot 16.00 

uur.  

De vogelshow wordt gehouden in het Roefje.  

Kom langs en geniet van deze leuke hobby en voor al uw vragen over deze hobby kunt u altijd 

terecht bij één van de leden van vogelvreugd.  

De toegang is gratis.  

U bent op deze dagen van harte welkom. 

 

Sinterklaas geniet nu nog fijn van de zon op het Spaanse strand, 

samen met zijn pieten bouwt hij een kasteel van zand. 

Maar vandaag heeft hij zijn agenda eens open gedaan, 

en zag hij de datum van de enser intocht staan! 

Zaterdagmiddag 19 november zal hij weer naar Ens toe komen, 

Sinterklaas is er nu al over aan het dromen. 

Schrijf de datum maar snel op zodat je het niet vergeten kan, 

meer details horen jullie later volgens plan. 

 

Lieve groet van Sinterklaas en zijn commissiepieten 
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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 vanaf 09.30 uur: spelletjes ochtend.  

• Elke vrijdagmiddag om 13.30 uur: koersbal.  

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

• Plantenasiel van 09.30 - 11.00 uur: 28 september en 19 oktober. 

• Computercursus in oktober van 09.00 – 10.00 uur.(zie pag 19 en 20)  

• Vrijdag 11 november: kledingbeurs van Bekkema mode.  

• Weer Bingo: maandag 3 oktober; maandag 31 oktober en op maandag 28 november de 

kerstbingo. Check de Baanbreker voor de aanvangstijden. 

 

 

 

Kinderactiviteit: Happy stones maken 

 

We zijn een paar keer in Het Roefje aanwezig geweest met 

plantjes en wat hebben we een leuke reacties ontvangen! 

Mensen ontmoet en plantjes gekregen en weer een nieuw thuis 

gegeven.  

Met deze temperaturen wil je er nog niet aan denken, maar 

volgende maand is het alweer herfstvakantie voor de kinderen. 

Daarom hebben we samen met Ens&co een leuke activiteit 

bedacht: Happy stones maken. 

Op woensdagochtend 19 oktober kan je er één komen 

maken in Het Roefje. Afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen splitsen we de groep in 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 

12 jaar. De 1e groep van 9:30 tot 10:30 en de 2e groep van 

10:30 tot 11:30. We vragen een bijdrage van € 2,50. 

Wil je je opgeven, dat kan tot 1 oktober per e-mail  

plants4nop@outlook.com of gooi een briefje door de 

brievenbus aan Zeebodemstraat 28 met naam, leeftijd, 

telefoonnummer en emailadres.  

Woensdagochtend 28 september is er  weer een 

plantenasieldag in Het Roefje van 9:30 tot 11:00 

Hopelijk tot dan!                                             

 

mailto:plants4nop@outlook.com
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DUOFIETS HUREN 

 
 

Voor info en / of instructie 

Ad Kragtwijk: 06-21665908 

€ 2,00 per dagdeel 

 

 

 
 

Kledingverkoop 

Bekkema Mode 
 

vrijdag 11 november 
van 10:00 tot 11:30 uur 

in Dorpshuis Het Roefje 
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Dorpsgenoten, 

 

Na een paar heftige jaren van Corona gaan we weer genieten van onze vereniging avonden. Wij 

hebben de 2e dinsdagavond van de maand een gezellig samenzijn in “’t Gebouwtje”. We hebben 

een leuk programma met gevarieerde onderwerpen. Ons programma voor de rest van 2022 is: 

 

13-9 Pats ongediertebestrijding. Adriaan v. Eerdt komt vertellen over het werk en uitleg geven 

over de aanpak van verschillende plagen. 

11-10 Mevr. Marsman uit Raalte vertelt over haar avonturen per fiets. Deze avond doet zij verslag 

van haar tocht door Japan. 

15-11 gezamenlijke avond met de Vrouwen van Nu en de Passage. Mevr. Anneke Schep uit 

Raalte met als titel “Zet jij de bloemen buiten”, een avond vol sketchjes over het 65+ zijn. 

15-12 en 19-12 Kerstworkshop. 

20-12 Onze kerstavond. 

 

Tot ziens op 1 van onze avonden 

Ine Takken 

Voorzitster  

Ine.takken@ziggo.n 

 

 
 
 

mailto:Ine.takken@ziggo.n
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Nieuws van PG De Zaaier 
 
Startzondag met een dienst, ontmoeting, spel en timmeren 
 
Zondag 25 september 2022 vieren we Startzondag, het begin van een 
nieuw seizoen na de vakantie. Het thema van de Protestantse Kerken 
Nederland (PKN) is dit jaar ‘Aan tafel’. Daarmee wordt in de eerste plaats 
het avondmaal bedoeld. En tegelijk is het een verwijzing naar het leven 
van elke dag waar we samen eten, elkaar ontmoeten en het leven delen. 

Als Protestantse Gemeente De Zaaier van Ens sluiten wij aan op dit jaarthema. Na de 
laagdrempelige startdienst (aanvang 09.30 uur) is er gelegenheid voor ontmoeting: jong en oud 
kan aan tafel gaan voor een kopje koffie, thee, fris. Deze zondag staan er ook tafels met spelletjes 
voor ieder die zich jong voelt en er is een timmertafel. Jezus was ten slotte in het dagelijks leven 
zoon van de timmerman! We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd met soep en broodjes. U 
bent welkom: neem vooral je favoriete spelletje en je hamer mee! 
 
Oecumenische viering 
Op zondag 30 oktober a.s. vieren de gezamenlijke kerken (RK en PKN) bijbelzondag. De dienst 
wordt gehouden in het RK Kerkgebouw, aanvang 10:00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Theolobieb 
In de vorige Baanbreker hebben we u geattendeerd op de minibieb die sinds kort aan de zijgevel 
van de kerk hangt. Mooi om te zien dat er een heel aantal boeken al geleend/geruild is, daar is de 
bieb voor bedoeld. Er is nog wat ruimte dus heeft u boeken staan met een christelijk karakter die u 
wel kwijt wilt, zet ze er vooral in. U maakt er een ander weer blij mee!  
 
Kracht van het gebed 
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 gebed wilt, dan kunt u dit per mail doorgeven aan de scriba 
van onze kerk via voorbede@dezaaier-ens.nl. De aangedragen gebedsintenties nemen we mee in 
onze zondagse eredienst. Dit gebeurt anoniem en met de informatie van de personen voor wie 
voorbede wordt aangevraagd, gaan we uiteraard zorgvuldig om.  
 
Meer informatie over De Zaaier kunt u vinden op www.dezaaier-ens.nl  
 

 

DORCAS VOEDSELACTIE 2022 

 
Voedselpakketten voor de allerarmsten…………… 
Dorcas organiseert sinds 1995 ieder jaar een voedselactie voor de allerarmsten in Oost- Europa, 
m.n. in Oekraïne, waar de nood hoog is, Albanië, Moldavië en Roemenië.   
In die landen heeft Dorcas netwerken, die er voor zorgen dat de voedselpakketten echt bij de   
allerarmsten terechtkomen, niemand uitgezonderd ongeacht kleur, ras of religie. Bij deze actie zijn 
veel vrijwilligers, bedrijven, scholen en kerken betrokken. Dorcas is een christelijke organisatie 
voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp en wederopbouw, gevestigd in Almere. 
 
Voor de coronacrisis heeft de Diaconie van de PKN de Zaaier in samenwerking met de Spar 
supermarkt een aantal jaren aan deze actie meegedaan. Tijdens de coronacrisis was dit niet 
mogelijk. 
 
Nu het weer kan gaat de Diaconie deze actie in samenwerking met de Spar, welke de ruimte 
beschikbaar stelt, dit organiseren, op zaterdag 5 november van 08.00 uur tot 18.00 uur in de 
Supermarkt. In de hal van de winkel zullen vrijwilligers aanwezig zijn die uitleg geven over de actie. 
 
Hoe gaan we dit organiseren, en hoe kunt u helpen. 
De actie zal dit jaar anders van opzet zijn: de artikelen staan niet in de winkel om het 
voedselpakket samen te stellen, zoals dat in het verleden gebeurde. De producten worden dit jaar 
aangeschaft in de landen of regio’s, voor hen bekende producten, die we steunen, zodat de 
economie daar gestimuleerd wordt.  

mailto:voorbede@dezaaier-ens.nl
http://www.dezaaier-ens.nl/
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Wij vragen u om een bijdrage voor de aanschaf van de voedselpakketten: 15 euro voor een heel 
pakket, 7,50 voor een half pakket of 3,73 voor een kwart pakket. Dit kan via het scannen van een 
qr-code, of contant betalen aan de vrijwilligers. De betaling vindt dus niet plaats bij de kassa. 
Er is ook een collectebus aanwezig waar u een gift kunt geven aan deze actie.  
Daarnaast is er gelegenheid om uw gift over te maken aan de Diaconie P.G. de 
Zaaier NL27RABO 0373745516 o.v.v. Dorcas voedselactie. 
 
Vrijwilligers 
Voor deze actie hebben wij op zaterdag 5 november nog vrijwilligers nodig die maximaal  
2 uur kunnen helpen, jong en oud zijn van harte welkom.  
Dit betreft het informeren over de actie. Je kunt je opgeven door je naam, telefoonnummer en 
voorkeurstijd door te geven aan één van de contactpersonen. Vele handen maken licht werk. 
 
Meer informatie over Dorcas is te vinden op: www.dorcas.nl 
Mocht u/jij nog vragen hebben, stel ze gerust. 
Wij hopen evenals in het verleden, weer op een succesvolle actie. 
Contactpersonen: Jan Dijkstra     tel. 251938, 06-23036672.  
                              Syta Vellinga    tel. 239998, 06-40925392   
                              Wikje Ziel       tel. 06-13376393 
                                
 
Met vriendelijke groeten, Wiechert , namens de Spar.  

Syta, namens de diaconie van de PKN De Zaaier. 

 
 

BAZARNIEUWS 

Inbrengdag: zaterdag 1 oktober 2022 

Waar : Drietorensweg 23  

Hoe laat: 10:00 – 14:00 uur  

Bazar: zaterdag 8 oktober 2022 

Waar: Drietorensweg 23 

Hoe laat: 9.30-14:00 & 19:00-22:30 uur (let op gewijzigde tijden!) 

Wilt u alvast spullen kwijt voor de rommelmarkt, bel Ids Klomp 06-51802613 
 
Dit jaar zal er ook weer een grote verloting gehouden worden. Er zijn weer leuke prijzen te winnen 
hieronder de eerste vijf prijzen.  

1. Steelstofzuiger 
2. Ring-bell 
3. Diner voor twee  
4. Levensmiddelenpakket Spar 
5. Sodastream  

Er zullen meer prijzen te winnen zijn, die zullen we tijdens de verloting ’s avonds bekend maken. 
De loten kosten 1,25 per stuk en 4 voor 5,00 euro. We hopen bij u langs de deur te komen om ze 
te verkopen. Maar tijdens de bazar zullen ze ook te koop zijn. Kom dus gerust langs!  
 
We hebben weer een mooi doel voor de opbrengst namelijk een mengpaneel die we kunnen 
gebruiken voor goed geluid, maar ook is er een wens voor een nieuwe beamer in de kerk. 

Wij hebben er weer zin in!  

Harm, Jolien, Ids, Dianne, Chris, Elske, Louis, Chris, Elisa, Gert, Miranda en Loes 

http://www.dorcas.nl/
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Beste mensen, 

 

We willen u graag op de hoogte houden van ontwikkelingen in de praktijk en gebruiken hiervoor 

ook graag ‘’de Baanbreker’’. 

 

MIJN GEZONDHEIDSNET 

 

U kunt 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 te zorgen 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), ‘de Privacy wet’ 

 

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. 

 

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. 

http://www.mijngezondheidsnet.nl/
http://www.huisartsenpraktijkens.nl/
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Accreditatie van de praktijk 

 

De praktijk is door de NPA geaccrediteerd per 25 maart 2022. Een praktijk die het keurmerk van 

NPA draagt, voldoet aan alle kwaliteitsnormen voor de huisartsenzorg. Wat betekent dit voor u als 

patiënt onder andere? Al ons personeel is deskundig. Uw medicatie houden wij goed in de gaten. 

Wij bieden u veilige zorg. Het betekent ook dat u erop kunt vertrouwen dat de praktijk goed is 

georganiseerd. En wat ook erg belangrijk is: het betekent dat de praktijk zich steeds blijft 

ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen. 

Wij willen onze zorg namelijk steeds verder verbeteren en wij horen ook graag van u wat kwalitatief 

beter kan! 

 

Personele zaken 

 

Helaas is Janny de Jong op 27 juli overleden na een ernstige ziekte. 

Janny heeft meer dan 30 jaar als assistente in de praktijk gewerkt. Ze was een fijne collega en ook 

al was ze de laatste 2 jaren niet actief in de praktijk, we zullen haar missen.  

 

Hilde Veerbeek, onze praktijkondersteuner GGZ heeft helaas besloten om de praktijk te verlaten 

zodat ze meer kan genieten van haar vrije tijd. Ze is per 1 september uit dienst. Haar opvolger is 

Derk van Deelen. Hij start op 1 september en is aanwezig op woensdag en vrijdag. 

 

Verder hebben we een praktijkondersteuner GGZ Jeugd in de praktijk werken. Haar naam is 

Karola Scheer. Zij is hier op de woensdagochtend. 

 

POH-GGZ en POH-GGZ Jeugd 

 

Wat doet de POH-GGZ? POH staat voor praktijkondersteuner huisarts. GGZ betekent Geestelijke 

Gezondheidszorg.  

 

De POH GGZ in een huisartsenpraktijk is iemand die laagdrempelig beschikbaar is voor alles wat 

met de geestelijke gezondheidszorg te maken heeft.  

Een praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de zorg voor zijn/haar patiënten die te 

maken hebben met psychosociale problemen, psychische klachten en psychiatrische 

ziektebeelden. U kunt bij de praktijkondersteuner terecht, bijvoorbeeld als u zich voortdurend 

zorgen maakt, angstig en/of somber voelt of merkt dat het in uw werk of in uw relatie niet lekker 

loopt en er zelfs spanningen zijn.  

De functie wordt meestal uitgevoerd door iemand die is opgeleid als (basis)psycholoog, 

maatschappelijk werker of sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heeft in aanvulling daarop 

altijd een post-HBO opleiding tot POH-GGZ gevolgd. 

 

Derk van Deelen is oorspronkelijk opgeleid als maatschappelijk werker en heeft ook als POH-GGZ 

al een lange ervaring in het begeleiden en behandelen van mensen met psychische problemen 

zoals somberheid, milde angst- en stemmingsklachten, overspannenheid en/of burn-out en 

verwerkingsproblemen. Ook heeft hij ervaring in het begeleiden van mensen met trauma-

gerelateerde klachten. In gesprekken kan hij helder krijgen wat de problemen precies zijn, nagaan 

wat je hieraan mogelijk zelf zou kunnen doen en zo nodig kan hij u (in samenspraak met de 

huisarts) ook verwijzen voor specialistische behandeling.   

 

Een POH-GGZ jeugd verleent zorg aan patiënten van 0-18 jaar met psychische klachten in de 

huisartsenpraktijk. 

Je kunt terecht bij de POH-GGZ Jeugd voor bijvoorbeeld gedrags- en ontwikkelingsproblemen, 

opvoedproblemen, problemen op school en allerlei psychische/psychosociale problemen.  
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Denk bij gedrags- of ontwikkelingsproblemen aan: 

Concentratieproblemen, ADHD, autismespectrumstoornis, stemmingsproblemen (angst- en 

somberheidsklachten), psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid), 

dwangklachten, slaapproblemen, bedplassen. 

Opvoedvragen kunnen gaan over probleemgedrag van het kind. Bijvoorbeeld vanwege een 

echtscheiding. Ook kan het gaan over systeem- en gezinsproblematiek bij bijvoorbeeld Multi 

probleemgezinnen.  

Denk ook aan: hulp bij dyslexie, taalontwikkelingsstoornissen, schoolverzuim. 

 

Een afspraak voor beide POH’s kan gemaakt worden via het spreekuur van de huisarts of 

rechtstreeks via de assistente.  

 

Er zijn voor u géén kosten aan verbonden: de POH-GGZ wordt vergoed uit het basispakket zonder 

eigen risico en de POH-GGZ Jeugd wordt door de gemeente bekostigd. 

 

Tenslotte: beide praktijkondersteuners hebben net als alle praktijkmedewerkers een streng 

beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die u/jij vertelt. 

 

De POH-Somatiek  

 

De praktijkondersteuner somatiek in onze praktijk is Roelien Hospers. 

Zij begeleidt patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, hart- en vaatziekten en 

longziekten. Ook kan ze u helpen bij het stoppen met roken. De huisarts blijft altijd de behandelaar 

en er vindt dan ook geregelde afstemming plaats. Roelien werkt daarnaast samen met de 

thuiszorg en andere zorgverleners om de zorg voor ouderen zo goed als mogelijk te verlenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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@logopedietaalrijk.nl 
Website: www.logopedietaalrijk.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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Wij zijn de Vrouwen van Nu 

en maken al jaren gebruik 

van” Het Roefje”. Het is onze 

thuisbasis 

Wij zijn aangesloten bij 

de landelijke vereniging 

Vrouwen van Nu  en  

organiseren iedere 

maand m.u.v. de zomer, 

een avond 

/koffiemiddag voor de 

leden. Tevens zijn er 

activiteiten van de 

provinciale afdeling . 

 

In de zomermaanden 

wordt er door de 3 

vrouwenverenigingen per 

toerbeurt een fietstocht 

uitgezet waar je aan kunt 

deelnemen 

 

 

Als lid is de mogelijkheid 

om je aan te sluiten bij 

een interesse groep. Zo is 

er de Kunstgroep, 

Handwerkgroep, 

Loopgroep, Zanggroep 

enz. 

 
Twee keer in het jaar is er een 

avond van de gezamenlijke 

verenigingen “Wij actief” en  

“Passage” 

 

Nieuwsgierig geworden? 

U bent van harte uitgenodigd om 1 of 2 avonden vrijblijvend te komen 

kijken en wie weet mogen wij u als nieuw lid verwelkomen 

 
kijk op onze website www.vrouwenvannu.nl/ensinfo: 

secretaris Hanny de Vries: hverhage2@hotmail.com 

Programma na de zomer: 

Dinsdag 13 september : Gerda Marsman . Zij vertelt 

over haar fietsvakantie door Japan 

Dinsdag 27 september : Koffiemiddag , Creatief bezig 

Dinsdag 11 oktober : Wereldvrouwen. vertelling over 

12 wereldvrouwen o.a Moeder Teresa,  Prinses Diana 

Dinsdag 8 november: Diabetes vereniging Nederland 

Dinsdag 15 november: gezamenlijke avond  

Dinsdag 13 december: Kerstavond 

De avonden beginnen om 20.00 uur in “Het Roefje” 

Gillotstraat 29 te Ens 
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DE ZONNEBLOEM 
 

De vakantie is weer voorbij en het nieuwe seizoen begint weer, ook voor 
de Zonnebloem in Ens. 
Gelukkig hebben we afgelopen voorjaar de uitstapjes met onze 
deelnemers weer op kunnen pakken. Zo zijn we naar een kaasboerderij 
geweest, hebben we de tulpenroute gereden en hebben we weer een 
zomerpicknick gehad.  Fijn dat we zo iets kunnen organiseren voor hen die 
door lichamelijke beperking of ouderdom er zelf niet meer op uit kunnen. 
Het organiseren van die uitjes kost natuurlijk geld, daarom zijn we erg blij 
dat velen van u mee doen met de Zonnebloemloterij. We hebben op 25 
juni weer loten verkocht voor de Spar. Fijn dat dit weer kon gebeuren. De 
trekking van de loterij vindt plaats op 22 oktober. Later zal de uitslag ook in 
de Baanbreker bekend gemaakt worden. 

 
OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP 
 
We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris voor onze afdeling. 
Wie wil ons komen versterken.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Najaar 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 o.v.v. taalles in Ens. 

taalpuntnop@flevomeerbibliotheek.nl 

tel: 0611103954 
 

Jesienią 2022 roku Taalpunt Noordoostpolder chce rozpocząć naukę (lepszego) 
holenderskiego dla mieszkancow którzy chcą się nauczyć i również tych którzy są w stanie 
uczyć języka Holenderskiego w Ens. 
 

Chcielibyśmy założyć, poprowadzić i wesprzeć to z Taalpunt Noordoostpolder. 
 

Poszukujemy wolontariuszy, którzy są gotowi poświęcić 1 godzinę tygodniowo na pomoc w 
nauce mieszkańcom Ens i tych którzy chcieliby nauczyć się mówić po holendersku (lepiej). 
 

Poszukujemy również mieszkańców Ens, którzy chcieliby nauczyć się mówić po 
holendersku (lepiej). 
 

Chcesz uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się bezpośrednio; mail, aplikacja lub 
zadzwoń Taalpunt Noordoostpolder. 
 

 taalpuntnop@flevomeerbibliotheek.nl 
 tel: 0611103954 
 

mailto:taalpuntnop@flevomeerbibliotheek.nl
mailto:taalpuntnop@flevomeerbibliotheek.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     

   Donderdagmiddag 12.30 uur - 15.30 uur 

  

Van de leidsters:  
 

En dan zijn de zes weken zomervakantie alweer voorbij, fantastische mooie zonnige weken.   

Na een fijne vakantie konden we op maandag 29 augustus de peuters weer begroeten samen met 

hun ouders/verzorgers. Er was een langere inlooptijd waarin de koffie en thee klaar stond en was 

er tijd om elkaar te spreken en samen met de kinderen even te spelen. We mochten ook een heel 

aantal nieuwe kinderen welkom heten. 

 

Dit jaar staat bij elk thema Anna centraal. Het eerste thema van dit jaar is 

Anna in de klas. Anna gaat naar school, ze heeft een tas mee, ze mag haar 

jas ophangen in de gang aan de kapstok. Dan gaan de kinderen in de kring 

zitten en leest juf een boek voor. Ze gaan fruit eten, verven/ knutselen en 

dan is het al weer tijd om naar huis te gaan. 

Allemaal herkenbare activiteiten voor onze peuters. Zo maken ze kennis 

met het dagritme en allerlei activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling 

van iedere peuter. 

 

Het is nog mooi weer dus wij spelen ook lekker buiten en in de klas hebben we verschillende 

hoeken: de knutselhoek, de bouwhoek, de huishoek en ook verschillend speelgoed. 

Er valt weer veel te ontdekken en we maken er met elkaar een mooi jaar van. 

 

Eind september/begin oktober staan we weer een zaterdag op het bloemenplein om allerlei 

appellekkernijen te verkopen. De definitieve datum wordt nog bekend gemaakt.  

We hopen dan weer veel dorpsgenoten te ontmoeten. 

 

Zonnige groeten van alle peuters en de juffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Waar:  in het Roefje 

 Wanneer: maandag 3 oktober 

    maandag 31 oktober 

    maandag 28 november  - grote kerstbingo 

 Aanvang: 14.00 uur 

 Kosten:  € 7,50 incl. thee/koffie 

 
      KOMT ALLEN!!!!! 
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Het schooljaar is net begonnen en we zijn allemaal goed gestart. Ook dit jaar zullen de 3 scholen 

de samenwerking zoeken. Onderling en met de voorschoolse en naschoolse voorzieningen.                                                                                                                                                               

We zullen u in de Baanbreker op de hoogte houden van onze activiteiten. 

Rondom de Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober organiseren de drie scholen in Ens een 

gezamenlijk project. Het thema is dit jaar GI-GA-Groen. Leesboeken en verhalen rondom de 

natuur zullen centraal staan. Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder verzorgt in deze periode 

beeldende lessen in de klas, waar het thema verdiept wordt door het maken van kunstwerken. Bij 

elke workshop is het werk van een bekende kunstenaar de inspiratiebron.  

Groep 1-2 – het oerwoud van Matisse (tekenen en boetseren)  

Groep 3-4 – de tuin in met Monet (schilderen)  

Groep 5-6 – de volle vazen van Ruysch (tekenen/schilderen)  

Groep 7-8 – de wereld volgens Vincent (schilderen)  

Ter afsluiting van de GI-Ga-Groene weken zullen we in de scholen een tentoonstelling houden. U 

bent hierbij van harte welkom. 

Op donderdag 13 oktober van 15.00 tot 16.30 uur staan onze deuren open. 

 

Graag tot ziens op de 3 scholen!  

 

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/


20 
 

Hallo beste Ensenaren! 

Sommigen van jullie zullen mij al wel kennen uit Ens, de 

bibliotheek of zijn mij tegengekomen tijdens de 

voorstellingen van de Nationale Voorleesdagen. Ik ben 

Esther van den Berg en woon samen met mijn vriend Kevin 

en dochters Ysanne (13) en Emily (4) in Ens.  

Vorig jaar ben ik bij FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder 

begonnen als projectleider van de VoorleesExpress. Een 

heel mooi project waarbij we door inzet van vrijwilligers 

helpen bij de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd 

van 4-8 jaar. Dit kan zijn bij gezinnen waar thuis meerdere 

talen worden gesproken, maar ook bij Nederlandse 

gezinnen waarbij voorlezen of gezellig met elkaar kletsen of 

een spelletje doen niet alledaags is.   

Wat doet een vrijwilliger bij de VoorleesExpress? De vrijwilliger gaat 20 keer bij het gezin thuis 

langs. Tijdens zo’n bezoek nemen ze mooie boeken mee maar ook leuke spelletjes, deze kunnen 

zij uitzoeken in de bibliotheek.  

Voor de kinderen in het gezin is er een leuk doe-boek waar ze mee aan de slag kunnen met de 

vrijwilliger en hun ouders. Elke afspraak duurt ongeveer een uur en gebeurt bij voorkeur elke week. 

De Voorleesexpress is er om kinderen met plezier met taal bezig te laten zijn, niet alleen door te 

lezen maar ook door spelletjes te doen en te praten met elkaar. Op die manier maken we taal leuk 

en helpen wij bij de taalontwikkeling en om een start te maken met het dagelijkse (voor)lezen in het 

gezin. Alles begint bij taal en je hebt het overal nodig.   

De Voorleesexpress Noordoostpolder is gestart in 2020 op een paar basisscholen in Emmeloord. 

Inmiddels zijn bijna alle basisscholen in Emmeloord aangesloten en kunnen wij uitbreiden naar de 

dorpen toe, we willen graag starten in Marknesse en Ens. In totaal zijn er al 26 trajecten succesvol 

afgerond!  

Om uit te kunnen breiden hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig, op deze manier hoop ik meer 

bekendheid aan de Voorleesexpress te kunnen geven en jullie enthousiast te maken om zelf 

vrijwilliger te worden. Het is natuurlijk fijn als dit ook in je eigen dorp kan.  

Lijkt het je wat en wil je er meer over weten? Heb jij een uurtje in de week tijd 

over om kinderen voor te lezen en spelletjes te doen en zo bij te dragen aan 

hun ontwikkeling en op meer kansen in de samenleving?  

Neem eens een kijkje op de site www.voorleesexpress.nl of stuur een e-mail 

naar voorleesexpressnop@flevomeerbibliotheek.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht AED kasten 
 

- sporthal, Seidelstraat 2a 
- voetbalkantine, Seidelstraat 4a 
- Booijink v.o.f., Sloefweg 8 

 
Dit zijn vaste buitenkasten en 24 uur per dag bereikbaar 

 

mailto:voorleesexpressnop@flevomeerbibliotheek.nl
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HERHAALDE OPROEP 
 

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 3 oktober. 
 

 
 

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  

 

Verlengde aanmeldingstermijn: tot 30 september !! 
 
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 ………………………………………………………………. 

 

 



23 
 

 

Even voorstellen….. 
 
Mijn naam is Corjanne van der Linde en ik woon 

op Kampereiland met mijn man en 3 kinderen. 

 

In mei 2014 ben ik gestart met een streekkraam. 

Sindsdien sta ik hiermee in IJsselmuiden en 

Kampen. Vanaf oktober 2021 sta ik met mijn 

kraam ook in Ens; elke woensdag van 09.30 uur 

tot 13.30 uur kunt u mij daar vinden (vlakbij de 

Spar). 

 

Vanuit mijn streekkraam verkoop ik diverse 

(h)eerlijke producten. U kunt bij mij terecht voor 

o.a. aardappelen, groente, fruit, rundvlees, zuivel 

(op bestelling) en eieren. 

 

De aardappels en uien worden verbouwd aan het Rechterveld. Het rundvlees komt van onze eigen 

vleeskoeien. De overige producten komen zoveel mogelijk van Nederlandse bodem; het liefst uit 

de regio. Vers van het land naar de klant! 

 

Wat ik erg leuk vind aan dit werk is het contact met klanten, telers en leveranciers. Ik geniet ervan 

om mooie producten voor een eerlijke prijs aan te bieden. Dit doe ik met veel plezier. 

 

Naast mijn kraam heb ik ook een webshop waar je alle producten kunt bestellen. Deze kunnen 

thuis bezorgd worden maar u kunt uw bestelling ook afhalen aan de kraam. 

 

Sinds kort kunt u bij mij ook terecht voor bedrijfsfruit. Heerlijk vers fruit bezorgd bij uw bedrijf. 

 

Hopelijk tot ziens! 

 

Corjanne van der Linde 

’t Rechterveld 

06-50802305 

www.rechterveld.nl 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

Graag stel ik mij voor als nieuwe Ensenaar. Ik ben Jeffrey Tomberg en ik ben dit jaar met mijn 

gezin in Ens komen wonen. We zijn warm ontvangen tijdens de buurtbarbecue. 

Mijn bedrijf is ook met ons meeverhuisd. Als Visual Content Creator richt ik mij op het maken van 

visuele media: video’s, animaties en apps. Wil je dat je bedrijf opvalt op de social media kanalen 

door middel van korte, opmerkelijke video’s? Of je hebt een ingewikkeld proces of product dat je 

wilt uitleggen aan je klanten met een heldere uitleg animatie? Misschien heb je een geweldig idee 

voor een interactieve app maar weet je niet waar je moet beginnen? Ik maak graag de visuele 

oplossing voor jou en je bedrijf. 

Bij alles wat ik maak probeer ik zoveel mogelijk samen te werken. Jij bent de expert in jouw 

vakgebied. Ik ben er om de vertaalslag te maken naar het visuele en om het opmerkelijk te maken. 

Mocht je benieuwd zijn naar wat ik maak, kom gerust langs. Mijn kantoor is in het Deelwerk 

gebouw, Randweg 25 in Emmeloord. Of bekijk mijn werk op www.jeffreytomberg.nl 

 

 

 

 

 

 

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

 

Hallo nieuwe dorpsgenoten, 

Wij, Anita Mentink (59) en Frans Keur (64), wonen sinds het paasweekend 2022, in de nieuwbouw 

wijk van het mooie Ens. De plannen waren anders, maar de gemeente blokkeerde het een en 

ander en toen zijn we uitgekomen in Ens, waar we geen spijt van hebben. We hebben een huis 

moeten bouwen onder de BENG regels en hebben dit naar een hoger niveau gebracht en denken 

energieneutaal te kunnen wonen.  

Anita werkt voor de T-Zorg, een van de thuiszorg 

organisaties die er momenteel zijn. Frans heeft een eigen 

bedrijf, CCF-nl, wat zich bezig houdt met 1. Poeder voor 

waterabsorptie. Dit wordt door dakdekkers en loodgieters 

gebruikt, om reparaties uit te voeren als er water op het 

platte dak staat of in een goot.  2.Gestart met de verkoop 

van accu’s, voor de opslag van stroom, wat door de 

zonnepanelen wordt opgewekt, en wat je zelf kunt opslaan. 

We hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen, wonende op 

maximaal een uur rijden. We genieten van de kleine 

dingen, want daar zit het in, niet in het grote. Als we gesetteld zijn, zullen we zeker kijken of we 

ons ook dienstbaar kunnen maken voor de mensen in en rond Ens. 

Onze hobby’s zijn F1 kijken, dingen rond het huis in orde maken en houden. Ons onderhouden 

met vrienden, etc. Daarnaast fietsen we graag, Anita met de toerfiets en Frans de racefiets.  

Dat met de racefiets kwam door een vriend die vroeg ga je ook mee, om met een groep mensen 

uit de installatiewereld te fietsen tegen kanker. Resultaat werd, elk jaar gingen we rijden voor een 

goed doel met deze groep. Nu al 8 bergen verder en het volgende staat me te wachten. 

Zaterdag 10 september is het dan zover en rijd ik op de STELVIO pas, 2758 meter hoog. De 

Stelvio is een van de hoogste verharde bergpassen in de Alpen; de Col de l'Iséran is hoger. Dit 

wordt voor mij de 9e keer, dat ik een Alpentocht fiets, waarvan ik dit jaar voor de 5e keer een berg 

beklim voor de Cliniclowns. Als je het leuk vindt kun je me als supporter steunen. Als u dit leest, 

dan ben ik mogelijk alweer hier in Ens, maar tot 4 weken na de tocht kan er worden gestort, door 

de onderstaande link te gebruiken, om een kleine bijdrage te storten. 

https://www.alpentocht.nl/2022/deelnemers/frans-keur11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alpentocht.nl%2F2022%2Fdeelnemers%2Ffrans-keur11%3Ffbclid%3DIwAR2S2YvMPdNesJY-iPU5pN59wc1RGBABksfUOOtPBSPoVQCtaBjZmRjW664&h=AT0yL1-ZveCLL1Gzi8D9MFQpZT31Rr8M_5MoVwkx2UB5FAyUJ3SrA3Cu9QvOPJKE7YNzB2DowqHDOCNSP0WGHH0SSxVxsdrZa3P9TXtvdNUmzVF8aaKE-ZBds3ujG-5OOw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1QaHmXSGU2An6Nzvj4c8Sc9BOTM3RIew8O4HJIyhkKHwDqIc9ftx2eC-l2EK739Ba3sO64WzJIcV-t-s5apSGDG82WTJJbf64L3xz3B6xSxsqHidwFGWc9EIUBev92sZFI
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Even voorstellen……….. 
 
Hallo allemaal,  

Leuk dat jullie dit lezen. 

Ik wil even in het kort mijn bedrijf voorstellen. CCF-nl is ontstaan door de verkoop van mijn vorige 

bedrijf, omdat mijn oude werkgever, een wereldwijd werkende organisatie, nieuwe plannen had 

ontwikkeld en wilde mij terug hebben tijdens de crisis. Bedrijf verkocht en een nieuwe gecreëerd, 

alleen belastingtechnisch. Alleen had men niet door op het hoofdkantoor dat het niet werkte zoals 

zij wilden, dus werd mij verzocht te vertrekken. Alleen op mijn leeftijd toen, 58, lagen de banen er 

wel, alleen opmerkingen als, te oud, te duur, te goed, en gevaar voor de organisatie waar je 

solliciteerde, kreeg ik vaak te horen. Toen mijn vriend mij vertelde dat Imsorb te koop kwam, wat ik 

al 20 jaar kende, stonden namelijk samen op beurzen, heb ik de zaken overwogen en ben er 

ingestapt. Imsorb is een poeder wat door de dakdekker en loodgieter wordt gebruikt, om water te 

binden, om zo lekkages te repareren. Het poeder kan tot 200 keer eigen gewicht absorberen en 

wordt dan een gel dat het water tegenhoudt. Dit strooi je 2x de hoogte van het water rond de te 

repareren plek, je creëert een droge plek en je kunt repareren. Na de werkzaamheden, de gel 

verwijderen en in de grijze kliko gooien. Groot avontuur, natuurlijk, om een klein 

bedrijfje verder op de kaart te zetten.  

In oktober 2017 was het zover en ben ik begonnen met 

Imsorb, vanuit mijn bedrijf wat er nog was, CCF-nl.  

Ik kreeg begin 2018 een Duitse vriend op bezoek en die werd meteen 

enthousiast, want het was in Duitsland niet op de markt. Contact 

opgenomen met de beurs voor dakdekkers op de Duitse markt, want begin 

februari 2018 was er een beurs. En omdat ze dit product nog niet kenden, 

heb ik kunnen regelen dat ik op deze beurs kon staan. Gegokt, want de 

Duitse markt is erg behoudend, conservatief. Tijdens de beurs veel 

contacten opgedaan, wat heeft geresulteerd in een omzetgroei die enige malen groter was als in 

het begin.  

Hal van een zakenvriend kunnen huren en daar een grotere afvullijn kunnen realiseren, wat veel 

tijd bespaarde, maar na 6-9 maanden moest ik alweer verhuizen, i.v.m. ruimtegebrek naar de 

Escudo 41 (500 m²), Emmeloord. Hier heb ik een 2e automatische vul-lijn gemaakt en zijn dus 

bezig met steeds efficiënter kunnen afvullen en werken. 

CCF-nl is een eenmanszaak, maar met de hulp van enige mensen die graag willen bijspringen, 

waaronder mijn vriendin Anita, kan ik dit realiseren. 

Daar het poeder echt een seizoensgebonden product is, want als het droog is ontdek je geen 

lekkage, dus najaar tot en met voorjaar de meeste omzet. Hierdoor tijd over en door de energie 

perikelen, die ik zag aankomen, kon ik mijn kennis van mijn eerste bedrijf in energietechniek 

gebruiken om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Stroom terug leveren is steeds meer een 

probleem en de salderingsregeling loopt af. Hoe kun je dit probleem oplossen, want je PV panelen, 

die je moest aanschaffen ivm bouwbesluiten, kunnen bij afsluiting overdag niet die winst brengen, 

terug verdienen wat je moest investeren. Zowel voor huizen en bedrijven.                                                   

Sinds vorig najaar contacten opgedaan bij een bedrijf wat accu’s van EV 

auto’s opkoopt, VW en Mercedes. Deze accu’s terug gekomen, door 

terugroep acties en worden hier in Nederland in accu pakketten gebouwd, 

dus recyclen. We hebben een serie 2 kWatt en 5 kWatt, die modulair 

kunnen worden uitgebreid. Dus je kunt met 1 accu starten en dit ieder jaar uitbouwen. 

Buitenopstellingen, tot containers, 40 Foot, wat 1 Megawatt zijn mogelijk. We zijn dit 

aan het uitbouwen met de leverancier/ producent en staan samen op de installatie 

beurs in Hardenberg van 13-15 september.  

Informatie is te verkrijgen via infoccf.nl@gmail.com of info@imsorb.nl en mobiel 

+31631323110  

mailto:infoccf.nl@gmail.com
mailto:info@imsorb.nl
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Nederland, wat laaggelegen land betekent, ligt midden in het grootste laagveenmoeras van 

Europa. Nederland is op een zandrug gebouwd, van hieruit begon de turfwinning in de Weerribben 

vanaf de 18e tot de 19e eeuw. Vlakbij liggen de gehuchten Muggenbeet en Wetering. Hier vindt u 

nog enkele vervenershuisjes. Vanaf 2002 heeft de otter hier zijn intrede gedaan, het zoogdier is 

gek op kleine vissen. De otter is inmiddels uitgeroepen tot de mascotte van de Weerribben –

Wieden. 

 

 
 

In Nederland zijn nog enkele veebedrijven, andere boerderijtjes zijn verbouwd en worden bewoond 

door particulieren. Het Buurtschap Nederland heeft 18 inwoners. 

 

 

 
 

Nederland is landelijk bekend geworden door het stelen van het naambord Nederland. Het 

naambord is nu vast gelast aan een ijzeren constructie en verankerd in de grond. Gelukkig is men 

tot inkeer gekomen en gestopt met het wegnemen van het naambord.. 
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Moespot is in Nederland een klein bewoond buurtschap met een eigen naam en vaak zonder 

duidelijk middelpunt zoals een kerk of markplein. Buurtschappen worden meestal op landkaarten 

aangegeven. In de Moespot is een kleine haven met aanlegplaatsen. Via de Moespotvaart kun je 

met de boot naar de kleine Beulakerwijde en de Beulakerwijde varen. 

 

 
 

Café de Moespot heeft al een lange historie en heeft sinds kort een nieuwe eigenaar. Het voorste 

gedeelte blijft een bruin café en het achterste (de deel) wordt omgebouwd tot restaurant. 

 

 
 

Veel inwoners komen van elders. 5 bewoners/families komen van oorsprong uit de Moespot in de 

Moespot wonen 26 bewoners. 

Moespot ligt vlakbij Vollenhove aan de oude Zuiderzeedijk richting Blokzijl. Als je Moespot aan de 

oostzijde verlaat kom je in de Leeuwte. Dit is weer grondgebied van Sint Jansklooster. 

 

Ben Maas   
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Informatiemarkt over langer thuiswonen 
met slimme hulpmiddelen 

 

FlevoMeer Bibliotheek, Ledenvereniging Oude en Nieuwe land, ROC Friese Poort en Zorggroep 

Oude en Nieuwe Land houden een informatiemarkt op dinsdag 27 september van 10.00 uur tot 

20.00 uur in de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord om inwoners van de gemeente 

Noordoostpolder diverse mogelijkheden laten zien en laten beleven! 

Mensen willen steeds langer thuis blijven wonen. Om zo lang mogelijk regie over het eigen leven 

te blijven houden, komen er steeds meer slimme hulpmiddelen op de markt. Eenvoudige slimme 

toepassingen en bijzondere technologische hoogstandjes. Als organisaties willen we inwoners 

informeren over de toepassingen die mogelijk zijn. 

Op de informatiemarkt is van alles te zien. Van eenvoudige elastische veters, een google home set 

met Voice Zorg, tot een huisje waarin de studenten van ROC Friese Poort allerlei toepassingen 

hebben aangebracht. Ook enkele robots zijn aanwezig en een hologram heet de bezoekers van 

harte welkom! Ieder heel uur licht een standhouder een product toe. Een interessante 

informatiemarkt voor iedereen die zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen. Deze informatiemarkt 

wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Noordoostpolder. De toegang is gratis. 
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Schrijfster Rina Stam deelt ervaringen met dementie tijdens lezing  

De Ontmoeting organiseert op 6 oktober samen met de gemeente Noordoostpolder een 
lezing van schrijfster Rina Stam over haar boek ‘Welke dag is het vandaag?’. Het bijzondere 
aan dit boek is dat hoofdpersoon Francis een inkijkje geeft in haar gedachten tijdens haar 
dementie-ziekteproces. De lezing, waar iedere bezoeker het boek cadeau krijgt, is onderdeel 
van de campagne ’Samen dementievriendelijk in de Noordoostpolder’ van de gemeente. 
Hiermee wordt een start  gemaakt met bewustwording en herkenning van dementie en de 
omgang daarmee. 

Herkenbaar 
‘Welke dag is het vandaag? ’is een herkenbaar boek voor mensen die om wat reden dan ook met 
dementie te maken hebben. Alles tussen de eerste tekenen van vergeetachtigheid tot de 
ervaringen in verzorgingscentra en uiteindelijk het stervensproces worden beschreven. Dat levert 
veel verdrietige, angstige, maar ook hilarische belevenissen op. Het is een indringend verhaal over 
het pijnlijke verlies van contact, dat veel mensen aanspreekt. Tientallen reacties kreeg Rina 
inmiddels in haar mailbox van lezers waarvan het overgrote deel mantelzorger is of was. “Het raakt 
mensen en er is veel herkenning. Er zijn mensen die zeggen dat ze hun dierbare met dementie nu 
wat meer begrijpen en mensen die het boek even aan de kant hebben moeten leggen, omdat het 
te dichtbij kwam”, aldus Rina 

Samenwerking 
Door een artikel in een krant werd Rina door Ria Maes van De Ontmoeting benaderd voor een 
lezing op 6 oktober. In dezelfde periode werd Ria gebeld door (voormalig) wethouder Marian 
Uitdewilligen om mee te denken wat te kunnen betekenen voor thuiswonende mensen met 
dementie. Ria: “De gemeente maakte in samenwerking met verschillende partners, waaronder wij 
van De Ontmoeting, een plan voor een campagne en ontving vervolgens subsidie van de overheid 
om dit uit te voeren. Dit viel samen in de periode dat ik de afspraak met Rina maakte. Ik heb 
contact opgenomen met Ramon Vulink van de gemeente en met Rina om deze lezing te betrekken 
bij de campagne.” aldus Ria. Ramon vult aan: “Wij waren direct enthousiast. Deze lezing past 
naadloos in ons project. In het kader van ‘storytelling’ vertelt Rina haar ervaring van twintig jaar 
mantelzorger zijn en wat er in haar moeders hoofd omging tijdens haar ziekte afwisselend met het 
voorlezen uit ‘Welke dag is het vandaag?’. Iedere gast kan na de lezing thuis in alle rust het boek 
lezen, deze schenken wij als gemeente vanuit de campagne.” 
 

Welkom 
Iedereen die belangstelling heeft voor deze lezing is welkom op donderdagochtend 6 oktober 
vanaf 10 uur in De Bosfluiter, Amazonestraat 46, Luttelgeest. De lezing start om 10:15 uur en de 
toegang is gratis.  

Opgeven voor de lezing kan via de mail naar: ontmoetingluttelgeest@gmail.com.  

Voorafgaand aan de lezing vindt de wekelijkse wandeling plaats. Als u mee wilt lopen mag dat, 
vertrek is om half 10 vanaf De Bosfluiter. Wie wel belangstelling heeft voor de lezing en/of het 
boek, maar verhinderd is op 6 oktober: ‘Welke dag is het vandaag?’ is o.a. te koop bij de Bruna in 
Emmeloord en bij Josien’s Boek & Mix in Vollenhove. Data van lezingen in de regio vindt u op 
www.boekenvanrina.nl/agenda. 

Voor meer informatie:  Digitaal dorpsplein Luttelgeest www.luttelgeest.nl  
    www.noordoostpolder.nl/dementie 
    www.boekenvanrina.nl 

http://www.luttelgeest.nl/
http://www.boekenvanrina.nl/
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  Emmeloord – SeniorWeb-Noordoostpolder is  
per 1 augustus 2022 verhuisd 

 

De afgelopen jaren hield het SeniorWeb Noordoostpolder inloopspreekuur en 
computerlessen in een lokaal van Basisschool De Planthof aan de Fjord 44 te 
Emmeloord. Maar De Planthof heeft alle lokalen zelf nodig dus moest 
SeniorWebNoordoostpolder naar een andere locatie. 
 

SeniorWebNOP is een vrijwilligersorganisatie en sinds de oprichting; 28 juli 2003, helpt 
SeniorWebNOP zoveel mogelijk 50-plussers wegwijs te maken in het gebruik van de huidige 
moderne communicatiemiddelen. Of dat een PC, een laptop, tablet of smartphone is, of alle 
nieuwe op de markt komende ICT toepassingen. Bij SeniorWebNOP leer je ermee om te gaan of 
wordt je geholpen een probleem op te lossen. Want de computer vindt steeds meer toepassingen 
in de steeds verder digitaliserende maatschappij. Denk aan 'face-timen' met de kleinkinderen. Of 
het bekijken van hun 'video-flogs'. Hoe vind je het juiste YouTube filmpje......of maak je er zelf één? 
Hoe stel ik op Facebook in wie mijn berichten kan/mag lezen?  of....Waar vind ik handige apps en 
hoe installeer ik ze op mijn smartphone of tablet?  
 
 
 
 
 
Wanneer je daar hulp bij nodig hebt ben je bij SenoirWebNOP aan het goede adres.  
 

Tja, dat adres! Gelukkig kunnen we melden dat we na de verhuizing, met ingang van 
1 september het inloopspreekuur gaan houden in buurthuis “Espelervaart” , Atlantischestraat 
18 in Emmeloord. Wel verandert de dag en tijd; van de woensdagochtend, gaan we naar de 
MAANDAGOCHTEND, van 9.30 tot 11.30 uur. De eerste inloopochtend is op maandag 5 
september 2022. En de koffie van het buurthuis is prima. Koekje erbij? De Inloop is voor iedereen! 
Je hoeft geen lid te zijn van SeniorWeb en ook met de simpelste vraag ben je welkom. 
 

Ook in de dorpen willen we actief zijn. Wanneer er in uw dorp behoefte is aan ondersteuning op 
digitaal gebied, regelmatige vragen zijn op gebied van computer of smartphone gebruik? Dan 
komen we graag op bezoek bij de soos of koffieochtend/middag. Koekje erbij? 
 

SeniorWebNoordoostpolder is te bereiken via www.seniorwebnop.nl   
of via ons telefoonnummer 06-8338 2721. 
 

 

Nieuw in Noordoostpolder: Speciale verzamelcontainers voor babyluiers. 
 
Een jong kind gebruikt gemiddeld 150 luiers per maand. Al die luiers zorgen tijdelijk voor 
een flinke toename van de hoeveelheid restafval. Vanaf half september komen er speciale 
verzamelcontainers voor babyluiers. Inwoners kunnen met een speciale ‘luierpas’ gebruik 
maken van deze bovengrondse verzamelcontainers. Zo neemt de hoeveelheid restafval af 
voor jonge ouders. 
 

Containers in dorpskernen Er komen in totaal 15 containers in de gemeente. Deze worden 
verdeeld over de verschillende dorpskernen. In Ens komt de container aan de Baan. Deze zal 
geplaatst worden in week 37. Inwoners die gebruik willen maken van deze containers kunnen een 
luierpas aanvragen via www.hvcgroep.nl/luiers. De containers zijn alleen te openen met deze 
speciale pas. 
 

Recycling Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om op grote schaal luiers te recyclen. De 
ontwikkelen gaan snel, dus wellicht dat dit in de toekomst wel mogelijk is. Door de babyluiers nu 
alvast gescheiden in te zamelen kunnen we straks snel aansluiten bij het recyclen van luiers. De 
luiers die nu ingezameld worden via de luiercontainers worden nog niet gerecycled, maar gaan 
met het restafval mee in de afvalenergiecentrale van HVC. 
 

Incontinentiemateriaal De luiercontainers zijn alleen bedoeld voor babyluiers. 
Incontinentiemateriaal hoort nog steeds in het restafval. 

 SeniorWebNOP helpt 50-plussers 

wegwijs te maken op de computer 

 

http://www.seniorwebnop.nl/

