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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 2023 VERSCHIJNT DE BAANBREKER WEER 5X.  
 
Sluitingsdatum kopij verschijningsdatum 

 

zaterdag 11 februari donderdag 23 februari 
dinsdag 11 april maandag   24 april    
zaterdag 24 juni donderdag   6 juli 
zaterdag   9 september donderdag 21 september 
zaterdag 25 november donderdag   7 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 11 februari 2023 

Verschijningsdatum 23 februari 2023 

 

 

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

 

WIJKAGENT VAN ENS: MERVIN WIGBELS 
06-23060176 / mervin.wigbels@politie.nl 

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                        13. Lichtjesavond / urnenmuur 

2. Bericht voor adverteerders                             15. Basisscholen  

3. Namens de voorzitter / AED kasten       16. De Hummel 

4. Vogelshow / kerstmarkt         17. Dorcas / bazar 

5. Con Brio oliebollenactie            18. PG De Zaaier 

6. Dorpsmaaltijd   19. Zonnebloem 

7. Schokland Comedy Club            20. Bewonersavond / het Mekkerhofje 

8. Ens&co / kinderactiviteit 21. Hof van Schokland 

9. Computercursus         22. Luchtwachterstoren / 

10. Bestuurswisseling Het Roefje / Fly up           Stoomtram van Zwolle naar Blokzijl 

11. Dagbesteding / bingo /duofiets        24. Uitslag Zonnebloemloterij 

12. 50 jaar getrouwd      

 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

9 en 10 december   regionale vogelshow in het Roefje 

17 december    kerstmarkt 

17 december    2e editie Schokland Comedy Club 

28 december    kinderactiviteit in het Roefje: happy stones maken 

31 december    oliebollenactie Con Brio 

  6 januari    klaverjassen in ‘t Gebouwtje 

20 januari    dorpsmaaltijd 

  3 februari    klaverjassen in ’t Gebouwtje 

  6 februari    bingo in het Roefje 

  3 maart    klaverjassen in ’t Gebouwtje 

  6 maart    bingo in het Roefje 

 

 

 

 

 

BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS 

 
In deze laatste Baanbreker van 2022 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede 
dankzij u is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen. 
 
De vaste advertentiebladen worden eind januari gedrukt. Graag voor 10 januari bericht als de 
advertentie gewijzigd moet worden of dat u evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per 
mail doorgeven: debaanbreker@hotmail.com. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. 
Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2023 weer in 
de Baanbreker wilt adverteren. 
 

Advertenties aanleveren voor 10 januari als pdfbestand of aanleveren in word. 
 
Advertentieformaat ¼  pagina staand – 89 x 130 mm, ½ pagina liggend – 186 x 130 mm 
 
Advertentietarieven (prijs per jaar): ¼ pagina (staand)  € 130,00 
                        ½ pagina (liggend)  € 260,00 
 
Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie is mogelijk. Dit kan alleen in 
zwart/wit. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag. 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
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Namens de voorzitter 

Voor u ligt de laatste Baanbreker van het jaar 2022. 

Tijdens het laatste 10-dorpenoverleg hebben we kennis gemaakt met de nieuwe wethouders van 

de gemeente NOP, daarbij ook aanwezig onze burgemeester. De wethouders hebben zichzelf 

voorgesteld en hun taken en plannen toegelicht waarbij ook nadrukkelijk de samenwerking met de 

dorpen gezocht wordt en voor ons belangrijke thema’s onder de aandacht gebracht kunnen 

worden. 

Hierbij is ook aangegeven dat naast Emmeloord en Marknesse ook Ens aangewezen is om door te 

mogen groeien in de toekomst wat natuurlijk direct kansen biedt voor de vele verenigingen die wij 

hebben en onze ondernemers. Hierbij worden wij in een vroegtijdig stadium al betrokken bij de 1e 

plannen om invulling te geven aan op stapel staande nieuwbouwprojecten. Wij houden u / jou 

hierover natuurlijk geïnformeerd, immers middels de laatste enquête m.b.t. de woonbehoefte in 

Ens zijn er ook daadwerkelijk wijzigingsvoorstellen gedaan welke aansluiten op de woonbehoefte 

in Ens. 

17 november j.l. hebben wij samen met de commerciële vereniging Ens en stichting Ensyfair de 

bewonersavond weer nieuw leven ingeblazen. Een geslaagde avond waarover later meer in deze 

Baanbreker. 

Namens de voorzitter mocht ik daar dorpsbelang onder de aandacht brengen, vaak wordt bij 

dorpsbelang gedacht aan een bedaagde club mensen die je kunt benaderen als er een stoeptegel 

dwars ligt, een lantaarnpaal de geest gegeven heeft of het openbaar groen de overhand dreigt te 

nemen. Voor deze zaken kunt u zelf trouwens eenvoudig een Melding Openbare Ruimte (MOR) 

melding maken via de website van de gemeente https://www2.noordoostpolder.nl/melding-

doorgeven-formulier/formulier en doet u dat vooral ook, want deze zaken worden dan binnen no-

time opgepakt door de gemeente. 

Dorpsbelang bestaat echter uit een zeer dynamische club mensen in de leeftijdscategorieën  

junior, dertiger via medior naar senior met de meeste levenservaring. En zoals u in de aanvang 

van deze colofon al hebt kunnen lezen houden wij ons vooral bezig met de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van het Dorp Ens in de breedste zin van het woord. Bij initiatieven vanuit het dorp 

zijn we de verbindende factor tussen gemeente, provincie, bedrijfsleven en dorpsbewoners 

onderling. Daarom hebben we het voornemen om in 2023 vooral meer zichtbaar en benaderbaar 

te zijn, hoe we dit gaan realiseren informeren wij u in de volgende Baanbreker nader over. Voor nu 

willen wij u vooral alvast hele mooie feestdagen wensen. 

Sake Barkhuis 

 

 

 

 

 

 

Overzicht AED kasten 

 

     Vaste buitenkasten en 24 uur per dag beschikbaar 

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

 

                Binnenkast bij ingang van de kantine 
                   - Stengs & Leijten, Enserweg 28 
             06-57589137 
 

https://www2.noordoostpolder.nl/melding-doorgeven-formulier/formulier
https://www2.noordoostpolder.nl/melding-doorgeven-formulier/formulier
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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 350 vogels mogen showen. De vogels die op onze 

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

kanaries, tropen, parkieten.  

Dit jaar kunt u weer gaan genieten van de vrije vlucht. De vogels kunt u bewonderen zonder 

hinderlijk gaas, net alsof u tussen de vogels inzit. 

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 u 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. 

 

 

KERSTMARKT 
 

Beste Ensenaren, 

 

Na 2 jaar is het dit jaar weer mogelijk om een ECHTE 

KERSTMARKT voor u te organiseren! Samen met alle 

enthousiaste deelnemers ontvangen wij u graag op zaterdag 17 

december op Enserweg 3a waar wij met veel plezier deze 

OVERDEKTE markt voor u organiseren.  

 

Vanaf 15:00 uur staan de standhouders voor u klaar met allerlei 

mooie en sfeervolle kerstspullen. Ook staan de verenigingen, 

ondernemers en andere dorpelingen voor u klaar met leuke 

activiteiten. Luz zal met haar dansers en danseressen mooie 

optredens verzorgen en het Zeebodemkoor en Cantabile zorgen 

voor de muzikale gezelligheid. De inwendige mens hoeft zeker niks 

te kort te komen, er zal een diversiteit aan eten en drinken zijn.  

 

Komt u ook?  

 

Namens de Kerstmarktcommissie 

 

 

Datum: Zaterdag 17 dec. ‘22 

Tijd: 15:00 – 19:00 uur 

Locatie:  Enserweg 3a (Wouters)  
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Oliebollen-actie 

Ook dit jaar organiseert accordeonvereniging Con Brio weer de                                                           

jaarlijkse oliebollenactie op Oudejaarsdag, zaterdag 31 december.  

De oliebollen worden, evenals voorgaande jaren, 
gebakken in de nacht van 30 op 31 december door Bakkerij Vliegendehond uit Wolvega. 
 
U kunt de oliebollen bestellen door het bestelformulier hieronder in te vullen en dit vóór 15 
december 
 

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

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

 

Bij deze bestel ik    …….  Zak(ken) oliebollen (10 st)   mét krenten en rozijnen à € 9,00 
 
                               ……. Zak(ken) oliebollen (10 st)  zonder krenten en rozijnen à € 9,00 

Naam:     

Adres:   Telefoonnummer:    

 
 

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

wat niet van toepassing is) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Adres : ………………………………………………………………………………………………. 

Postcode : …………………….   Woonplaats : …………………………………………………..      

Rekeningnummer [IBAN] : ………………………………………………………………………… 

Plaats en datum : …………………………………   Handtekening 

mailto:oliebollenactie.ens@gmail.com
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Dorpsmaaltijd 
20 januari 2023 

 

Samen eten, drinken en ontmoeten 

 

De dorpsmaaltijd is voor iedere Ensenaar die het fijn en gezellig vindt om samen met 

anderen een eenvoudige warme maaltijd te eten.  

In deze wintermaand gaat een aantal vrijwilligers stamppotten maken. 
 
Vanaf 17:45 uur bent u welkom in Het Gebouwtje bij de R.K. Kerk.  

We beginnen dan met een lekker glaasje drinken en een stokbroodje. 

Om 18:00 uur begint de maaltijd. 

De kosten zijn € 5,00 per persoon, exclusief drankjes. 

 

Komt u ook? 

 

Aanmelden kan vóór 13 januari 2023 via: 

Mail dorpsmaaltijdens@gmail.com 

Tel. 06 29 42 11 82 (Marijke Hollewand) 

 06 36 56 63 30 (Naila Tigchelaar, dorpsbelang) 

Of via onderstaand strookje dat u kunt inleveren bij 

drogisterij Sylvia. 

 
 

 

 

Ik kom naar de dorpsmaaltijd op 20 januari 2023 in Het Gebouwtje met       personen. 

 

Naam:  

 

 

 

 

 

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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17 December 2de editie van “Schokland Comedy Club” 

Oké! We hoeven u niet uit te leggen wat en waar Schokland is. Iedereen kent het mooie stukje 
werelderfgoed in Schokland met zijn kerk, zijn museum en natuurlijk Restaurant Schokland. Maar 
waar jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben is de Haarlem Comedy Club. De enige 
echte comedy club in Haarlem en omgeving. Al 15 jaar een begrip voor zijn gasten maar zeker ook 
van de optredende comedians. Met een geweldige locatie, alleen de beste comedians en een 
fantastisch publiek, gegroeid tot een comedy club in de top 5 van Nederland. 

De heerlijke gerechten, de beste oprechte gastvrijheid van Restaurant Schokland en de beste 
comedians van de Haarlem Comedy Club komen elkaar tegen bij het Schokland Comedy Diner. 
Bij entree een heerlijk welkomstdrankje, uw gereserveerde tafel en een 3-gangen keuze menu. 
Tussen de gangen in wordt u kostelijk vermaakt door de comedians. De eerste editie ( 2 oktober jl) 
was een daverend succes vandaar dat wij een nieuwe datum gepland hebben en nog wel dit jaar!! 

Datum:  zaterdag 17 december as 
Aanvang: 18:00 uur 
Kosten: 55,00 (welkomstdrankje,3 gangen proeverij, 2 optredens comedians en een 

avond vol genieten) 
Locatie: Restaurant Schokland, 0527-253327 
Comedians: 1 Tom Sligting 
  2 Johan van Gulik 
Boeken kan via ticketkantoor met onderstaande link. 

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

Boeken kan en mag ook via onderstaande mail. Namens Schokland en de Haarlem Comedy Club 
graag tot dan! Shanna, Annelise, Ludo en Dennis  

Voor vragen kunt u terecht bij onderstaande mail! 

info@haarlemcomedyclub.nl  /  info@restaurantschokland.nl 

 

 

 

https://www.ticketkantoor.nl/shop/ComedyDiner
mailto:info@haarlemcomedyclub.nl
mailto:info@restaurantschokland.nl
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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. 

• De computercursus is op maandagochtend. 

• Happy stones schilderen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar op 28 december. 

• Peuters komen op bezoek: vrijdag 20 januari en maandag 20 februari. 

• Dorpsmaaltijd: dat wordt smullen op 20 januari 2023.  

• Live muziek: woensdag 1 maart 2023(is nog onzeker). 

• Check de Baanbreker voor de aanvangstijden. 

• Nieuw!!! Koffiecadeaubon, deze kost 5 euro en is goed 

voor 5 kopjes koffie/thee tijdens de koffie-inloop. Leuk 

om iemand mee te verrassen: verjaardag, kerst of als 

bedankje.  

 

 

 

 

 

 

Happy stones maken in Het Roefje 

Helaas kon de activiteit Happy stones maken in Het 

Roefje tijdens de herfstvakantie niet doorgaan. Graag 

willen we deze toch proberen te organiseren in de 

kerstvakantie op woensdagochtend 28 december.  

Bij voldoende deelname zullen we de groep weer 

opsplitsen 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 18 december per e-mail 

plants_4_nop@outlook.com of gooi een briefje door de 

brievenbus aan Zeebodemstraat 28 met naam, leeftijd, 

telefoonnummer en emailadres.  

 



9 
 

 

 

 

 
 

Digisterker, werken met e-Overheid: 

Aangifte doen bij de Belastingdienst, een verhuizing doorgeven aan de gemeente, 

huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je steeds meer via internet regelt. Vaak is 

hiervoor ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als je niet zo handig bent met een 

computer en met internet. Daarom biedt de bibliotheek de cursus ‘Werken met de e-

overheid’ aan. Deelnemers leren hoe ze zaken met de overheid via internet snel en makkelijk 

kunnen regelen. De cursus bestaat uit drie tot vier bijeenkomsten van elk een uur en worden 

gegeven onder begeleiding van bibliotheekmedewerkers die hier speciaal voor getraind zijn.   

Deelnemers leren in de cursus stap voor stap om steeds meer zelf via internet te regelen. 

Hoe kun je informatie vinden bij de overheid? Maar ook, hoe kun je iets aanvragen, 

bijvoorbeeld een paspoort bij de gemeente, of zorgtoeslag bij de Belastingdienst. Ook 

MijnOverheid en de Berichtenbox komen aan bod. Om deze cursus te kunnen volgen, is het 

wenselijk dat de deelnemer een beetje met de computer overweg kan. 

Het streven is om de cursus begin 2023 in het Roefje te geven, afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen. 

 

Heeft u interesse in deze cursus? Meld u zich dan aan zo spoedig mogelijk aan bij Susan 

Huising, Aambeeld 13. Dat kan door onderstaande strook volledig in te vullen en bij haar in 

te leveren.  

 

 

 

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



10 
 

 
 

Bestuurswisseling dorpshuis Het Roefje 
 
Tijdens de bestuursvergadering van september hebben wij afscheid genomen van onze 
penningmeester Jannie de Lange - Bouwknegt. Gedurende 14 jaar heeft zij met haar tomeloze 
inzet voor de financiën van Het Roefje gezorgd. Jannie was het aanspreekpunt en het gezicht voor 
onze gebruikers.  
 
Jannie nogmaals heel hartelijk bedankt voor jouw inzet. 
 
Gelukkig hebben we een opvolger kunnen vinden: Karin de Jong. Karin namens het bestuur van 
Stichting het Roefje van harte welkom. Het bestuur wenst jou een gezellige tijd en een prettige 
samenwerking. 
 

Karin zal ook ons aanspreekpunt zijn en is te bereiken 
op nummer 06 23317816 of per mail: penningmeesterhetroefje@gmail.com. 

 
Namens het bestuur van dorpshuis Het Roefje, 
Kees van Koulil (voorzitter) 
 
 
 
 

 
 

mailto:penningmeesterhetroefje@gmail.com
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Dagbesteding ‘Ens’ ZOEKT VRIJWILLIGERS 
 

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

Samen ontdekken van een zinvolle invulling van de dag. Samen ontdekken waar de deelnemer blij 

van wordt, van geniet! Dat is mooi. Dat is dubbel genieten! 

Ook hebben we vaste dingen waar de deelnemer bij kan aansluiten, zoals zitgymnastiek; 

uitdagend, inspannend en ontspannend!  
 

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

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

Gewoon even gezellig, er voor elkaar zijn! En wat hand- en spandiensten rondom de maaltijd. Je 

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

Taxi-vrijwilliger! Sinds kort hebben we een taxi-vrijwilligerspoule. 

Wie vindt het leuk om onze deelnemers op toerbeurt te brengen 

en/of te halen? (uiteraard met onkostenvergoeding) 

 

Daarbij zou je voor beide functies 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 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Waar: in het Roefje 

 Wanneer: maandag 6 februari 

  maandag 6 maart 

  maandag 3 april 

  maandag 1 mei 

 Aanvang: 14.00 uur 

 Kosten: € 7,50 incl. thee/koffie 

 

KOMT ALLEN!!!! 

 

 

DUOFIETS HUREN 

 

Voor info en / of instructie 

Ad Kragtwijk: 06-21665908 

€ 2,00 per dagdeel 

 

mailto:dagbestedingens@zorggroep-onl.nl
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                  Olga en Gerrit Tuinman 
 

 
 

           Hennie en Tonny Hameeteman 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

          50 jaar getrouwd  

    
       van harte 
  
           gefeliciteerd 
 
                      namens 
 
           Dorpsbelang 
 
 
 
 
 
 
 
                  Gea en Henk Drenth 
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Zaterdag 19-11-2022 hebben we de eerste lichtjesavond op de begraafplaats in Ens 

georganiseerd. Wat hebben we veel bezoekers mogen ontvangen. Zoveel verhalen zijn er gedeeld 

en zoveel lichtpuntjes neergezet om de donkerte van het verlies wat lichter te maken. Heel blij zijn 

we met alle sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt om de lichtjesavond op deze wijze in te 

vullen. Last but not least dank aan alle vrijwilligers die ons geholpen hebben. Volgend jaar krijgt 

het zeker een vervolg. 

De commissie Remember Then: Stefan Veldhuis, Elsbeth de Kruijff en Ans Dohmen-Bakker. 
 

 

Columbarium – Urnenmuur Liefhebben is loslaten 
 
Het project Urnenmuur is afgerond! 
 
Het is een prachtig geheel geworden.  
Door inzet van heel veel personen op even zovele verschillende manieren. 
 
Personen en bedrijven 
Bouwbedrijf van Ginkel Kwekerij Baas 
M. Oomen bestrating Niels Baas 
Goossens Techniek Ralf Rieks 
Van Niel, Reparatiebedrijf Land - & Tuinbouwtechniek Christiaan Vos 
Reluda, Gerard Schilder Klaas Houter 
Exclusion Infra & Hoveniers  
Henk Jansen en Erwin van de Heuvel  
 
Hartelijk dank voor de persoonlijke inzet of het leveren/beschikbaar stellen van materialen. 
 
Sponsoren 
Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder(SBBK). Ledenvereniging Oude 
en Nieuwe land, Rabobank, Energiepioniers, Kern met Pit. 
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Grote motor 

Manfred van ’t Erve, die nooit opgaf tot het einde. 

 

Bijzetten 

Voor het bijzetten in een urnennis kan contact worden opgenomen met de gemeente 

Noordoostpolder via telefoonnummer 0527-633911. Er is een contactpersoon die u kan uitleggen 

hoe het gebruik van een urnennis gaat en welke kosten hiervoor in rekening worden gebracht.  

Bij iedere nis is een plateau waar iets persoonlijks neergezet kan worden. Aan de gaasconstructie 

kunnen geen voorwerpen worden gehangen.  

  

 

  
 
               Zoals het was                                                        Zoals het nu is   
 
 

 
 
Het is zeker de moeite waard om een keer (in de avond) bij de begraafplaats te gaan kijken. 
 
 
Columbariumgroep 
 
mede namens Dorpsbelang (Manfred van ’t Erve en Harnita Jansen), 

Mieke van Steen, Dinie Rieks, Jacob Buijsman en Lia Broeders 

liabroeders@hetnet.nl, 06-1277 5745, Hortensia 20 

 

mailto:liabroeders@hetnet.nl
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Aanmeldprocedure nieuwe kleuters 
 
De meeste ouders gaan zich oriënteren op een basisschool rond de derde verjaardag van hun 
kind. Vanaf deze leeftijd kunt u uw zoon/dochter ook pas aanmelden.  
U plant op één of meerdere scholen een kennismakingsafspraak. Het is fijn als het betreffende 
kind meekomt, zodat hij/zij ook alvast een indruk krijgt van de basisschool.  
Als u uw kind aanmeldt bij een basisschool heeft de school zorgplicht. De school heeft dan 6 
weken (kan verlengd worden met 4 weken) de tijd om te onderzoeken of er een passende plek kan 
worden geboden aan het kind. Kortom: kan de school voldoende aan de onderwijsbehoeften van 
het kind tegemoet komen? Bij het aanmeldformulier zit een extra formulier waarmee u als ouder 
een beeld schetst van uw kind. Daarnaast vragen we u om toestemming om (indien nodig) 
gegevens bij andere instanties (psz/kinderdagverblijf/gastouder) op te vragen. Als deze passende 
onderwijsplek geboden kan worden zal de school de aangemelde leerling toelaten en kan de 
aanmelding overgaan in een officiële inschrijving op de basisschool. Hierover zal de directeur van 
de school u informeren.  
We vragen u uw zoon of dochter vóór 1 februari 2023 aan te melden als hij/zij in 2023 vier jaar 
wordt. 
 

Meespeelochtend voor peuters!  
 
In Ens is echt wat te kiezen, er zijn maar liefst drie basisscholen; 
OBS De Regenboog, KBS De Horizon en CBS Het Lichtschip. Elke 
school heeft z’n eigen ambities en expertise.  
Dit jaar willen we een aantal meespeelochtenden organiseren voor 
peuters (vanaf 2,5 jaar).  

De ochtend start om 8.45 uur en eindigt om 10.30 uur. Het programma bestaat uit een speelinloop, 
welkomstkring, werkles of spelen in de hoeken, eten en drinken en buitenspelen.  
Voor de ouders is er de mogelijkheid voor een rondleiding door het gebouw en er is koffie/thee. 
Medewerkers zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.  
Graag vooraf aanmelden via e-mail of telefoon bij de betreffende school/directeur.  
U bent van harte welkom!  
DATA: maandag 13 februari, woensdag 12 april & vrijdag 9 juni 
 

Kerstwens 2022 
 
 
  
 
 
Francien Soeter (f.soeter@aves.nl) , directeur  
OBS De Regenboog; www.obsregenboog.nl   
 
Mariska Baars (m.baars@aves.nl) , directeur KBS De 
Horizon; www.horizon-ens.nl   
 
Pietronella van Dijk (p.vandijk@aves.nl) , directeur  
CBS Het Lichtschip; www.hetlichtschip.nl 
 
 
 
 

mailto:f.soeter@aves.nl
http://www.obsregenboog.nl/
mailto:m.baars@aves.nl
http://www.horizon-ens.nl/
mailto:p.vandijk@aves.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
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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 
  
Van de leidsters:  
 

Even een terugblik op de appelactie van afgelopen 29 oktober. Wat een succes was het weer! We 
hebben ontzettend veel baksels en appels mogen verkopen. Van het bedrag wat we hebben 
opgehaald willen we een picknicktafel voor buiten en een nieuwe CD-speler voor op de groep 
aanschaffen. Iedereen bedankt voor de medewerking. In het bijzonder willen wij Verhage Fruit uit 
Luttelgeest bedanken omdat deze de appels aan ons geschonken hebben! 

De bezoekjes van de peuters aan het Roefje krijgen een vervolg in januari en februari. We gaan 
dan weer met peuters naar de ouderen toe om gezellig een spelletje te spelen. 

We zijn beland in een hele gezellige tijd van het jaar, de feestdagen staan weer voor de deur.  
Sint-Maarten hebben we net gehad, alle peuters hadden een mooie lampion gemaakt. Zijn ze ook 
bij u aan de deur geweest om een liedje te zingen?                                                               
Inmiddels is Sinterklaas in het land, we maken mooie laarzen en misschien krijgen we er wel wat 
in….                                                                                                                                            
Daarna gaan we met de Kerst bezig. Gezellig met alle lampjes. Kortom; we maken er een leuke 
tijd van! 

We wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen! 

Groet, de leidsters van de Hummel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DE ZONNEBLOEM 
 

 

 
 
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 

 

 



17 
 

Dorcas voedselactie 2022 
 
Op zaterdag 5 november is de voedselactie in de Spar supermarkt gehouden. 
Deze actie was geheel anders van opzet dan voor de coronacrisis. Toen werden er producten 
ingezameld en dozen gevuld. Er waren een aantal mensen die zich dat konden herinneren, dat 
was mooi om te horen.   
Deze keer was het inzamelen van geld, wat voor ons geheel nieuw was. We vroegen ons af wat 
het zou opbrengen. Er waren verschillende mogelijkheden om financieel bij te dragen, via QR-
code, contant en bankoverschrijving.  
De opbrengst van contante giften en ingevulde bankoverschrijvingen is € 697,50 euro. Wat via de 
QR-code is binnengekomen, werd voor Ens niet apart geregistreerd. Wij hebben hier wel om 
gevraagd, maar dat was niet mogelijk. Voor zover wij hebben waar genomen, is er van de QR 
code goed gebruik gemaakt. 
Al met al vinden wij deze actie in ons dorp goed geslaagd is. Zo hebben wij iets voor mensen 
kunnen betekenen die het zo nodig hebben. 
Wij danken u voor uw gaven en de vrijwilligers voor hun inzet en de tijd.  
 

Met vriendelijke groeten,   
Wiechert, namens de Spar 
Syta, namens de diaconie van de PKN De Zaaier 

 

 
 

 

 

BAZAR en BROCANTEMARKT  

 

 

Wat zijn we voor een aantal uitdagingen komen te staan 

tijdens deze editie. Normaal gesproken zijn we van 9.30 

uur tot 22.30 uur geopend, maar ervaring leerde ons dat 

de personele bezetting lastig was rond te krijgen, maar 

ook dat de opkomst in de middag niet groot was. Na drie 

jaar pauze was het best spannend voor ons. Tijdens de 

laatste vergadering stelden we vast dat een streefbedrag van € 5000 reëel zal zijn. Dus aan de 

slag, vele vrijwilligers helpen mee met de op- en afbouw. Tijdens de inbreng-dag bleek dat er veel 

spullen door u en jou zijn bewaard voor onze brocantemarkt. En afgelopen zaterdag 8 oktober 

mochten we u en jou in grote getalen ontvangen. Wat hebben we ervan genoten! Maar we konden 

ook deze dag niet zonder hulp bij de verkoop en we hebben vele cakes mogen verkopen die 

gemeenteleden hadden gebakken. Maar ook is er heerlijke soep gemaakt en verkocht. Op de 

markt stonden vele verkopers met verve zoveel mogelijk geld te maken van de spullen. Maar ook 

zijn we heel blij met de jeugd die loten voor de zowel de grote verloting maar zeker ook voor het 

rad van avontuur hebben verkocht. Wat deden ze dat met veel enthousiasme! Dankzij sponsoren 

konden wij mooie prijzen inkopen en hebben wij ook een mooi resultaat. We zijn erg tevreden met 

onze locatie, dank familie Doornenbal. 

De opbrengst 2022 is € 8660!  De kerkrentmeesters zullen hiervan vast een mooi mengpaneel 
kunnen kopen.         DANK DANK daarvoor!  
 
De uitslag van de grote verloting: 

 

1e prijs steelstofzuiger L. Wink 
2e prijs Ring deurbel A. Woltinge 
3e prijs Diner voor twee fam Wolfs 
4e prijs Boodschappenpakket J. Koffeman 
5e prijs Sodastream A. Batterink 

 

Er zijn uiteindelijk 15 loten getrokken. 
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Bloemstuk van de wensput is gegaan naar de familie van Domburg.  
De rollade woog 1174 gram en is geraden door B. vd Pol 
Het aantal snoepjes in de pot was 281, is geraden door L. Rorije  
De prijs van het strookje van de flyer is gegaan naar S. Tichelaar een waardebon Sylvia  
 
Namens de bazarcommissie, 

Loes Wink-Ziel 

 

NB: mocht u spullen willen schenken voor de brocante markt van volgend jaar bel dan naar :  

       Ids Klomp 0651802613 Hij komt graag kijken of we plaats hebben.  

 

 

Nieuws van PG De Zaaier 
 
Bijna is het weer zover: kerst. We vieren dan de geboorte van Jezus 
Christus.  
 
Waarom kwam Jezus op aarde? Kwam hij met een bedoeling? Volgens de 
Bijbel kwam Jezus om te dienen en Zijn leven te geven. Zijn leven en sterven 

zijn in de Bijbel beschreven in vier evangeliën. De kortste is het Marcus-evangelie. De 
Protestantse geloofsgemeenschap wil begin 2023 dat evangelie samen gaan lezen. Door elke 
werkdag een paar verzen te lezen uit het Marcus-evangelie volgen we Jezus door het land Israël 
op weg naar Jeruzalem, op weg naar Pasen. 
 
Wil jij Jezus ook eens volgen? Lees dan mee. In de Theolobieb (een klein kastje aan de 
buitenmuur van de kerk) liggen een aantal Bijbelleesroosters. Daarin staat elke werkdag een stukje 
uit het Marcus-evangelie, weergegeven in de Bijbelvertaling in Gewone Taal. Je mag er gratis één 
uit halen om met ons mee te lezen. “Kom”, zegt Jezus, “volg Mij!” 
 

Kinderkerstfeest 
 
Dit jaar wordt het kinderkerstfeest gehouden op zondag 25 december van 9.30 tot ongeveer 
10.30 uur. 
Dit is tijdens de ochtenddienst. Alle kinderen zijn welkom. Naast het kerstverhaal is er tijd om te 
knutselen en zingen. Het thema is: Alles komt goed. Graag tot dan! 
 
Kerstvieringen  

• Zaterdag 24 december 22:00 uur  

• Zondag 25 december 9:30 uur 
 
Iedereen is van harte welkom om het kerstfeest met ons mee te vieren. 
 

Uitnodiging oecumenische viering & gebed 
 
De RK parochie en de PG De Zaaier houden zondag 15 januari 2023 aanvang 10:00 uur in het 
kader van de week van gebed voor eenheid een oecumenische viering met als thema "Doe Goed, 
zoek recht". Dit thema is geënt op de woorden van de profeet Jesaja die zegt: "Vermijd alle kwaad 
en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta 
weduwen bij." Hoe actueel zijn deze woorden.  
De orde van dienst voor deze gebedsweek is opgesteld door een werkgroep uit de Amerikaanse 
staat Minnesota. De dienst wordt gehouden in het RK kerkgebouw en voorganger is de plaatselijke 
protestantse predikant Ds. H.L. Rodenhuis.  
U allen, van jong tot oud, bent van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren.  
Na afloop is er koffie en fris in het gebouwtje.  
 
De oecumenische werkgroep Ens 
 



19 
 

 
DE ZONNEBLOEM 
 

De donkere dagen van het jaar zijn weer aangebroken. Voor mensen die 
er zelf niet zo maar op uit kunnen, kunnen dit lange dagen zijn. De 
Zonnebloem probeert daar iets aan te doen, door een bezoekje te brengen 
of een uitstapje te organiseren. 
Ook in Ens zijn een aantal vrijwilligers hiermee in de weer. Door de 
deelnemers wordt dit zeer gewaardeerd. Afgelopen maanden hebben we 
een spelletjesmiddag en een diamiddag gehouden in het Roefje. Beiden 
waren gezellige middagen.  
Zoals u in de vorige Baanbreker heeft kunnen lezen, hebben we ook weer 
loten verkocht voor de Zonnebloem. De trekking hiervan heeft inmiddels 
plaats gevonden, dus u kunt nagaan of u één van de prijswinnaars bent. 
De uitslag vindt u elders in deze Baanbreker.  

 
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. Het gaat met name om de bestuurstaken. Als je het fijn vindt kun je 
ook deelnemen aan de activiteiten of bezoekjes afleggen, maar dit is niet noodzakelijk. Het 
bestuurswerk kun je voornamelijk in je eigen tijd uitvoeren. 
 
OPROEP    OPROEP     OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP 
 
Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk om te doen, het geeft ook een goed gevoel om iets voor een 
ander te kunnen betekenen. Met jouw inzet kunnen we het verschil maken.  
Zet je je graag in voor onze plaatselijke afdeling in Ens, neem gerust contact met ons op. 
 
Namens de vrijwilligers van afdeling Ens, 
Gea Schutte tel. 253017,  Tinie Broersen tel: 251358. 
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Bewonersavond Ens 2022 

Op 17 november heeft de Bewonersavond plaatsgevonden bij Kwekerij Wouters. Deze avond werd 
georganiseerd door Ensyfair, CVE, JOEK, CV de Kleiduikers, de OMNI en Dorpsbelang. 

Na twee jaar corona mochten we eindelijk weer een gezellige avond organiseren voor de nieuwe 
bewoners om Ens te ontdekken en voor de oude bewoners om Ens te her ontdekken! Alle 
verenigingen hebben een kort praatje gedaan om duidelijk te maken wat zij doen in het dorp en 
waar mensen zich dus bij aan kunnen sluiten. Kwekerij Wouters opende de avond door een 
rondleiding door de kassen te geven. De avond werd afgesloten met een lekkere borrel en goede 
gesprekken. Al met al een gezellige avond! 

 
 
 

 

Kinderboerderij het “Mekkerhofje” 
 

Op vrijdag 28 oktober werd er een Moonlightshoppingavond georganiseerd met daarbij een 
verloting waarvan de opbrengst ten goede kwam aan kinderboerderij het "Mekkerhofje". 
En wat een bedrag heeft dit opgebracht, ruim € 450,-.!!! 
We zijn er ontzettend blij mee en willen dan ook de deelnemende ondernemers èn allen die een 
lot(en) hebben gekocht hartelijk bedanken voor deze actie en deelname. 
Dat het goed besteed wordt, staat buiten kijf. 
 
Maar ook de "volkstuinders" die hun groenten geven aan de dieren en speciaal bv voederbieten 
telen voor de winter en ieder ander die de dieren van het "Mekkerhofje" een warm hart toedraagt. 
We blijven ons best doen om (in een beperkte mate) variatie in dieren te houden waarbij de 
gezondheid en welzijn natuurlijk voorop staan. 
 
Dus mede namens de Bewoners van het "Mekkerhofje" en de Verzorgers; Dank. 
 
Alvast Fijne Feestdagen en een Mooi en Gezond 2023 toegewenst. 
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Luchtwachterstoren Ens 
 
Op 9 september is het bord waar de geschiedenis van de luchtwachterstoren Ens op staat officieel 
geopend. De opening is georganiseerd door stichting Canon die hier subsidie voor heeft 
ontvangen. De opening is gedaan door wethouder Rob van Steen. 
Fundament van de luchtwachterstoren en het bord staan in het Enser bos vlak bij de 
Drietorensweg. 
Het is interessant om te lezen hoe het vroeger ging. Echt ga het eens lezen. 
 

 

 

 

De stoomtram van Zwolle naar Blokzijl 
 
In 1914 was de spoorlijn in bedrijf. De stoomtram vertrok vanuit Zwolle en verliet Veerallee en liep 

parallel aan het spoor naar Kampen op weg naar het buurtschap Frankhuis en draaide dan de 

Mastenbroekerpolder in, daar was ook de eerste halte Lageweg. 

 

   
 

De twee-cilinder smalspoor stoomlocomotief, gebouwd door Hanomag in Duitsland. 

Stoomtram passeert de grote schutsluis in Zwartsluis. 

 

Over de van Nahuysbrug kruiste de tramlijn het Zwartewater en kwam direct daarna op het station 

Hasselt aan. Tussen Hasselt en Zwartsluis lag het tracé op de dijk. Na de haltes De Velde, waar 
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de tram ook een stop maakte en Staphorstersluis kwam de tram aan in Zwartsluis, waar ook het 

kantoor was van de stationschef en de remise gevestigd was. 

Vlak voor De Krieger reed de tram de dijk op en de passagiers gingen staan om het uitzicht te 

bewonderen: daar lag de Zuiderzee. Direct daarna boog de tramlijn van de dijk af om via Oppen 

Swolle de weg te vervolgen. In het café De Krieger was jaren na de opheffing van de tramlijn nog 

de vlag aanwezig waarmee de tram het teken kreeg om te stoppen omdat er passagiers waren. De 

halte De Krieger was belangrijk want daar stapten reizigers uit Sint-Jansklooster in. De ritprijs van 

ƒ1,05 voor een retour Zwolle-Blokzijl was in die tijd niet duur maar de gewone man had toch 

moeite dat geld bij elkaar te krijgen. Drie notabele inwoners, G. baron Sloet van Marxveld uit 

Vollenhove, B. Loos uit Blokzijl, eigenaar van een houtzagerij en E. van Beuselom een notaris uit 

Zwartsluis richtten het comité op dat voor hun woonplaatsen een spoorverbinding zou moeten 

bewerkstelligen. Tussen De Krieger en Blokzijl lag om de kilometer een halte: Kadoelen, De 

Oldenhof, Zuurbeek en de Schaarweg. Met uitzondering van De Oldenhof waren allemaal haltes 

voor passagiers. De Oldenhof had een goederen los- en laadplaats. Onwillekeurig vraagt men zich 

af waarom juist De Oldenhof? Misschien te danken aan de initiator van de tramlijn,baron Sloet van 

Marxveld die op de havezate De Oldenhof woonde. 

 

 

 

Station Vollenhove 

 

Bij Vollenhove was nog een aftakking 

naar de haven, de stoomzuivelfabriek 

De Eendracht en de visafslag. De 

tram ging door de Voorpoort en de 

Bisschopstraat tot de haven. Bij het 

station Vollenhove maakte de tram 

een scherpe bocht richting De 

Moespot, Ettenlandsekolk en De Duin 

om zo aan te komen in Blokzijl. 

 

 

 

 

 

Station Blokzijl 

 

De tram was populair bij de veeboeren, 

vooral op vrijdag naar de veemarkt in 

Zwolle. Enkele veewagens werden 

aangekoppeld voor transport, ook werd 

vanaf de Houtzagerij van Berend Loos 

hout naar Zwolle getransporteerd. De 

reis met de tram van Zwolle naar Blokzijl 

duurde ruim 2 uur, met een snelheid van 

20 kilometer per uur. Later kon de 

snelheid verhoogd worden naar 32 

kilometer per uur. Vanaf Blokzijl konden 

de passagiers verder met de boot naar 

Steenwijk. 

 

 

Ben Maas   
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