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COLOFON         
 

Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april - juni - september - december 
Oplage  : 1400 
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 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: dinsdag 11 april 2023 

Verschijningsdatum 24 april 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 16. Ensyfair 

2. Activiteitenkalender  17. Huisartsenpraktijk Ens 

3. Van de voorzitter / koningsdag committee 19. ‘Ik kan weer bij mijn man thuis wonen’ 

4. Uitnodiging ALV Dorpsbelang Ens 20. Terminale Thuis Hulp / Bijna Thuis Huis 

5. Jaarverslag DB Ens 21. Nieuws van PG De Zaaier 

6. Brandweervaardigheidstoets 22. Kapsalon Jolanthe / Woonzorgvoorziening 

7. Dorpsmaaltijd 23. 75 jaar Vrouwen van Nu 

8. NL Doet 24. Basisscholen 

9. Zomerkledingbeurs 25. PSZ De Hummel / 80 jr OBS De Regenboog 

10. Alpe d’Huzes / duofiets / AED kasten 26. Nieuwe tenues voor voetbaljeugd 

11. Activiteiten Ens&co / lezing testament 27. 12-dorpenloop 

12. Muziekmiddag met Jules van Brussel 28. Fly-up / springfeest 

13. Tulpenmozaïek  29. Scandinaviëmarkt / Sproettheater 

14. Klaverjassen / bingo / tulpenroute 30. Vollenhove 

15. Gezocht commissieleden SVA / kinderdisco 33. Notulen ALV DB 25-3-2022 

 

 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
28 februari kapsalon Jolanthe: afscheids- en kennismakingsmoment   

  1 maart muziekmiddag met Jules van Brussel 

  3 maart klaverjassen in ‘t Gebouwtje 

  4 maart kinderdisco 

  6 maart bingo in het Roefje 

11 maart NL Doet 

16 maart lezing testament en levenstestament 

18 maart springfeest 

24 maart algemene ledenvergadering Dorpsbelang Ens 

25 maart brandweervaardigheidstoets 

31 maart zomerkledingbeurs 

31 maart dorpsmaaltijd 

  1 april 12-dorpenloop 

  3 april bingo in het Roefje 

  7 april klaverjassen in ’t Gebouwtje 

21 april t/m 7mei tulpenfestival  

21 of 28 april tulpenmozaïek steken 

26 april tulpenroute rijden 

  1 mei bingo in ’t Gebouwtje 

  5 mei klaverjassen in ‘t Gebouwtje 

  6 en 7 mei Scandinavië Markt 

10 t/m 17 juni Ensyfair 
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Van de voorzitter 

Voor mij wordt dit het laatste stukje wat ik voor de Baanbreker schrijf als voorzitter zijnde. Mijn 

termijn zit er op en ik hoop op de komende jaarvergadering het stokje over te kunnen dragen. Het 

afgelopen jaar was voor mij een bewogen jaar met veel verdriet rondom het overlijden van mijn 

beide ouders en veel gezondheidsklachten waardoor ik mijn taken als dorpsvoorzitter helaas niet 

goed heb uit kunnen voeren. Gelukkig pikten de andere leden van dorpsbelang het zo goed 

mogelijk op. Zo goed mogelijk want ook hun tijd en ruimte is beperkt maar zij doen wat zij kunnen! 

Ik hoop dat er na de jaarvergadering weer een compleet en enthousiast dorpsbelang is wat zich in 

gaat zetten voor ons mooie dorp. Alles staat en valt hierbij, zoals bij vele verenigingen, bij 

enthousiaste en kundige vrijwilligers!  

Gelukkig is het dit jaar wel weer gelukt om een kerstmarkt en een dorpsborrel te organiseren. Een 

beetje onwennig weer na een paar coronajaren waarin dit niet lukte, maar wat fijn dat het allemaal 

weer gewoon kan en dat dit ook weer opgepikt wordt. Wederom door vrijwilligers!  

Mijn termijn als dorpsvoorzitter heb ik in ieder geval als een mooie tijd ervaren. Ik heb ons dorp en 

de rest van de Noordoostpolder vele malen beter leren kennen en ben zo mogelijk nog trotser op 

wat wij hier in Ens allemaal zoal presteren. Enkele van mijn hoogtepunten tijdens mijn termijn 

vind ik wel dat ik aan de basis heb mogen staan van het te realiseren woonzorgcomplex, het 

initiëren van de doorstart van de activiteiten van het Steunpunt wat geresulteerd heeft in Ens&co, 

en het opstarten van de dorpsmaaltijden. Maar dorpsbelang heeft nog meer gerealiseerd. Wat te 

denken van het bruggetje bij het Hoefijzer, de urnenmuur, een mooi feest op koningsdag, alle 

nieuwbouwplannen die er liggen, en zo zijn er nog talloze andere dingen die wij vanuit dorpsbelang 

doen om ons dorp te ondersteunen. En dat allemaal op vrijwillige basis. Wat is het toch fijn dat er 

vrijwilligers zijn!  

Waarom komt het woord vrijwilliger zo vaak terug hoor ik u denken? Omdat zo veel staat en valt 

met de inzet van vrijwilligers. Dus heeft u wat tijd over, zet deze dan in voor een vereniging of doel 

naar keuze en maak ons dorp, de Noordoostpolder, Nederland of zelfs de wereld een stukje 

mooier! 

In maart is weer de jaarvergadering zoals gezegd. We hopen op een mooie opkomst en op veel 

positieve input vanuit het dorp want zonder input van jullie weten wij niet wat er zoal speelt. Die 

input komt van twee kanten natuurlijk, en door allerlei omstandigheden waren wij als dorpsbelang 

niet altijd even zichtbaar. Maar daar willen we verandering in brengen! Op de jaarvergadering hoort 

u hier meer over!  

Graag dus tot ziens op 24 maart! 

Namens dorpsbelang, 

Naila Tigchelaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsdag Committee gezocht 

De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met SVA weer een aantal leuke 

koningsdagen voor het dorp mogen organiseren. Nu zijn wij op zoek naar nieuwe leden.   

Dus ben jij of ken jij iemand die dit leuk zou vinden laat het ons weten 

op dorpsbelangens@hotmail.com 

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging  

Dorpsbelang Ens 2023 

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de algemene 

ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang Ens.  

Datum:  Vrijdag 24 maart 2023 

Locatie:  Wapen van Ens, Baan 1A, 8307 AS Ens 

Tijd:   Ontvangst vanaf 19.45, start vergadering om 20.00 

 

Programma      

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 25 maart 2022 (gepubliceerd in Baanbreker en website 

www.ens-nop.nl) 

4. Jaarverslag over 2022 (gepubliceerd in Baanbreker en website www.ens-nop.nl)  

5. Vooruitblik/terugblik 2022/2023: presentatie door diverse bestuursleden 

6. Rekening en verantwoording van de penningmeester 

Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid  

7. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en niet herkiesbaar:  

• Mw. Ina Mijnheer 

• Mw. Naila Tigchelaar 

• Mw. Michella Bunt  

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: 

• Dhr. Sake Barkhuis in de functie van voorzitter 

• Mw. Dedy Hagendoorn in de functie van secretaris 

• Dhr. Cees de Boer als algemeen lid.  

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

aanvang van de vergadering, ondertekend door minstens 5 leden. 

8. Rondvraag 

9. Sluiting jaarvergadering 

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 

Dorpsbelang Ens (dorpsbelangens@hotmail.com) 

 

http://www.ens-nop.nl/
http://www.ens-nop.nl/
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Ens 2022 

                                                                                   
Op 25 maart 2022 is de jaarvergadering gehouden. Tijdens de jaarvergadering in 
het ‘Wapen van Ens’ zijn de mededelingen en de notulen van het afgelopen jaar 
gepresenteerd. Vervolgens vertelden alle bestuursleden over hun functie / rol en 
activiteiten in het bestuur van Dorpsbelang. Hierna volgde de financiële 
verantwoording en de begroting voor komend jaar door de penningmeester. Ook 
traden er bestuursleden af en werden nieuwe bestuursleden voorgesteld.   
 
De bestuurssamenstelling zag er in 2022 als volgt uit: 

Voorzitter:   Naila Tigchelaar:    
Vicevoorzitter:  Vacant   
Penningmeester: Erwin Pol   
Secretaris:  vacant  
Ledenadministratie: Herman Goes 
Algemene leden:        Ina Mijnheer, Michella Bunt, Arjan Hessels, Sake Barkhuis 

 
In het kalenderjaar 2022 is er negen keer een bestuursvergadering belegd. Daarnaast heeft 
Dorpsbelang Ens deelgenomen aan het 10-dorpenoverleg om over onderwerpen mee te praten die 
de gezamenlijke dorpen in de Noordoostpolder betreffen.  
 
 

Dorpsaangelegenheden & activiteiten 

 

01  JANUARI 
De jaarwisseling 2021/2022 is de start van het nieuwe jaar.  
Op initiatief van Dorpsbelang en het IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken) worden er op 
Oudejaarsdag 2021 rijplaten neergelegd bij het Ensyfairterrein voor de jeugd van Ens om de grasmat 
te beschermen. Op het Ensyfairterrein kan carbid worden geschoten. De jaarwisseling is rustig 
verlopen.  
 
De jaarlijkse Dorpsborrel in samenwerking met: ‘Het Wapen van Ens’, de Commerciële Vereniging 
Ens (CVE), Carnavalsvereniging  de Kleiduikers, S.V. Ens (Omni) en de Stichting Ensyfair wordt dit 
jaar niet gehouden i.v.m. de geldende coronamaatregelen.   

02 FEBRUARI 
Voorbereidingen op de jaarvergadering worden getroffen door het bestuur. Verder wordt er door de 
bestuursleden gewerkt aan lopende zaken.  

03 MAART 
De jaarvergadering wordt op 25 maart 
gehouden waarbij er wat leden 
afgetreden zijn en nieuwe 
bestuursleden zijn bijgekomen. 
Tijdens de jaarvergadering wordt de 
Duim uitgereikt aan de groengroep.  

04   APRIL  
Dorpsbelang heeft flesjes water 
uitgedeeld tijdens de 12 Dorpenloop. 
Op Koningsdag is er veel 
georganiseerd in het dorp. Na de 
aubade zijn er oud Hollandse spelen, 
Heel Ens Bakt, een kleedjesmarkt, er 
zijn koffie en lekkernijen te koop en er 
is het kampioenschap koersbal.  
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05/06    MEI/JUNI  

Dodenherdenking werd georganiseerd met een Stille fakkeltocht en een bijeenkomst in het Hofje.  
Tijdens de Ensyfair presenteert dorpsbelang de quiz.  
 

07/08/09 JULI/AUGUSTUS/SEPTEMBER  
 In de zomermaanden zijn er geen activiteiten georganiseerd.        
 

10/11 OKTOBER/NOVEMBER 
November is de maand van de Sinterklaasintocht door het dorp. Sinterklaas en zijn Pieten op een 
versierde wagen met overal langs de route blije kinderen en volwassenen.  

12 DECEMBER   
Deze maand stond dorpsbelang op de kerstmarkt en hielden de bestuursleden zich bezig met 
lopende zaken.  

Tot slot 
 
In 2022 verscheen Dorpskrant ‘De Baanbreker’ vijf keer huis-aan-huis bij alle bewoners van Ens. 
Naast de Baanbreker is er veel informatie te vinden op de website (www.ens-nop.nl) en de 
Facebookpagina van Dorpsbelang Ens. Als u iets wilt melden, een nieuwtje heeft, of een activiteit 
wilt organiseren, geef het gerust door aan Dorpsbelang (dorpsbelangens@hotmail.com).  
Dorpsbelang kijkt terug op een prettige samenwerking met vele verenigingen en vrijwilligers in het 
dorp Ens. Daarnaast ervaren wij goede contacten met de gemeente Noordoostpolder, de provincie 
Flevoland en Rijkswaterstaat. Zonder de hulp van deze partijen was het niet mogelijk de 
bovengenoemde punten te realiseren en te organiseren. Bedankt allemaal voor afgelopen jaar en 
tot ziens in ons mooie dorp Ens! 
 

 
 

Brandweervaardigheidstoets in Ens 

Zoals een aantal van u vast al wel weten doen wij als brandweergroep mee aan 

vaardigheidstoetsen. Tijdens zo’n toets wordt er een scenario na gebootst die zo dicht mogelijk bij 

de realiteit komt. 

Dit jaar mogen wij als groep op zaterdag 25 maart voor de landelijke organisatie ABWC 2 toets-

banen organiseren. De toetsen zullen ergens in Ens op 2 locaties plaats vinden.  

Een 10-tal brandweergroepen per baan strijden die dag om de winst, de beste 3 ploegen gaan 

door naar de volgende ronde. Uiteindelijk komen de beste ploegen in de landelijke finale terecht.  

Op deze toets-dag is in de brandweergarage aan het Kerkplein informatie op te halen over de 2 

locaties waar u als toeschouwer van harte welkom bent. 

Van onze kant zullen wij er alles aan doen om deze activiteiten zonder al te veel overlast te laten 

verlopen, er zullen bijvoorbeeld geen sirenes gebruikt worden. Om deze dag zo eerlijk mogelijk te 

laten verlopen is het belangrijk dat er zo min mogelijk over de scenario’s bekend wordt. Wij weten 

tenslotte ook niet waar onze volgende brand of hulpverlening is. 

Op zaterdag 25 maart is er dus genoeg te zien in Ens, 2 mooie scenario’s, ruim 20 

brandweerauto’s, publiek en veel brandweermensen.  

We hopen u te zien tijdens deze mooie en gezellige dag en zetten zo het dorp Ens weer op de 

kaart. 

Brandweergroep Ens 

http://www.ens-nop.nl/
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Dorpsmaaltijd 
31 maart 2023 

 

Samen eten, drinken en ontmoeten 

 

“Gezellig, heerlijk gegeten en een prima organisatie” volgens een gast van de 
dorpsmaaltijd van afgelopen januari. 
 
Dat is nu net de bedoeling van de dorpsmaaltijd. Gezellig met andere Ensenaren een 
eenvoudige warme maaltijd eten.  
 
31 maart a.s. is de eerstvolgende dorpsmaaltijd. Nu gaat een aantal vrijwilligers rijst met 
verschillende sauzen maken. Een soepje vooraf en het toetje ontbreekt ook nu weer niet. 
 
Vanaf 17:45 uur bent u van harte welkom in Het Gebouwtje bij de R.K. Kerk.  

Om 18:00 uur begint de maaltijd. 

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

 

Komt u ook? 

 

Aanmelden kan vóór 24 maart 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 31 maart 2023 in Het Gebouwtje met       personen. 

 

Naam:  

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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Lentekriebels……. Ons dorp Ens Opschonen tijdens NL Doet 
 
Door de inzet van de vrijwilligers van IJsclub de Tocht hebben we gelukkig even 
kunnen schaatsen op onze Enser schaatsbaan. Door de uitlopende krokussen 
beginnen de lentekriebels alweer. 
 
Altijd weer een lekker moment om in en om je huis de boel er weer eens lekker 
fris bij te zetten! 
Een uitgesproken moment om gezellig samen met je buurtvereniging, 
de vriendenclub of met je directe buurtjes de handen uit de mouwen te 
steken op 11 maart tijdens NL-doet. 
 
Gezellig het perkje voor je huis schoffelen & harken, het zwerfvuil of 
gedumpt snoeiafval uit ons openbaar groen vissen, de stoep aanvegen (er 
(er ligt genoeg zand na de aanleg van het glasvezelnetwerk) en ons 
mooie Enser dorp weer een lekker fris aanzien te geven. 
 
Alles wat niet in het gras/groen of op straat hoort meenemen en (thuis) in de prullenbak gooien. 
 
Wanneer:  
Zaterdag 11 maart 2023 van 10:00-14:00  
 
Waar:   
Vanuit de Sportkantine "De Seidelhorst" worden er vuilniszakken, knijpers, handschoenen en 
hesjes ter beschikking gesteld.  
Lever je daar de vuilniszak weer in, om in Sportkantine "De Seidelhorst" iets te drinken.  
 
Statiegeld en afval 
Er zijn paarse zakken voor statiegeld (plastic) flesjes (€ 0,10) en blikjes (€ 0,05). We rekenen gelijk 
af. Je vult natuurlijk ook een blauwe zak met afval, die aan het eind van de dag door gemeente 
Noordoostpolder wordt opgehaald. 
 
Help je mee? 
Meld je dan aan bij Lia Broeders 06-12775745 of liabroeders@hetnet.nl 
Of kom naar de Sportkantine. Vanaf 9:30 staat daar koffie en drinken klaar. 
 
Dorpsbelang probeert deze dag een veegmachine te regelen om ons dorp de finishing touch te 
geven, en mocht dit lukken ook de sportkooi te ontdoen van de groenaanslag. 
Het uit het openbaar groen gehaalde tuinafval (kabouterpad en groenstrook achter de Tuinrand tot 
aan de begraafplaats) kan aan het einde van de doodlopende Kiemveld op het industrieterrein 
gebracht worden, of aan het begin en einde van deze paden aan de zijkant gelegd worden. Wij 
zullen zorgen voor de afvoer hiervan. 
 
Het Wapen van Ens zal een specifieke NL-Doet aanbieding verzorgen, gezellig samen even 
lunchen, na borrelen of dineren.   
 
Kunnen we op een grote opkomst rekenen? Samen Ens!  
 

 
             Afval        Opgeruimd        Schoon 

https://www.facebook.com/groups/1535365353354585/user/100069295356281/?__cft__%5B0%5D=AZVFeyuqAhn3hI-BVLMLQzJ_XY28QNJZfp0Am-XNkQaNcQ2FRyuGcQ6nuDe5hvroxlobKRNuSUPR4uJZZq4TyJLFhvZ7sjeP3EYtaRbZCsnL_5E9mzYwTw3m0lWIDyd0vkvlJu7fJg-a_iWhq_0mhF5ivjvgARteV6nOfT_HIPFmCNFn5cZQguc1VaB5GYqJcEI&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/groups/1535365353354585/user/100069295356281/?__cft__%5B0%5D=AZVFeyuqAhn3hI-BVLMLQzJ_XY28QNJZfp0Am-XNkQaNcQ2FRyuGcQ6nuDe5hvroxlobKRNuSUPR4uJZZq4TyJLFhvZ7sjeP3EYtaRbZCsnL_5E9mzYwTw3m0lWIDyd0vkvlJu7fJg-a_iWhq_0mhF5ivjvgARteV6nOfT_HIPFmCNFn5cZQguc1VaB5GYqJcEI&__tn__=-%5DK-R
mailto:l.broeders@noordoostpolder.nl


9 
 

 
 

 
 
 



10 
 

 
 
 
Alpe d’HuZes 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Op 1 juni gaan wij, Arno en Liv Rops, samen met team Agrifirm van de Big Challenge proberen de 
Alpe d’Huez 6 keer op te fietsen om zo geld in te zamelen voor het KWF. Beide hebben wij een 
streefbedrag van 5000 euro. Als u wilt doneren kunt u de QR-codes hieronder scannen, waarna u 
vanzelf naar een van onze actiepagina’s wordt verwezen.  
 
Bedankt alvast!  
Groetjes Arno en Liv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DUOFIETS HUREN 

 

Voor info en / of instructie 

Ad Kragtwijk: 06-21665908 

€ 2,50 per dagdeel 

 
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 
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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. 

• Woensdagmiddag 1 maart: vanaf 14.00 uur Live muziek.  

• Zaterdag 4 maart: kinderdisco van SVA(stichting vakantie activiteiten). 

• Donderdagavond 16 maart: lezing over het (levens)testament.  

Vanaf 19.30 uur bent u welkom.  

• 26 april: Tulpenroute!!!! 

• Check voor activiteiten ook de Baanbreker!!!.  

 

 

 

Lezing over het testament en levenstestament in dorpshuis “Het Roefje” 
 
Een goed testament zorgt ervoor dat zaken bij overlijden prima geregeld zijn en het bespaart uw 

nabestaanden zorgen, belasting en eigen bijdrage in de zorg. Er zijn nog steeds veel mensen, die 

geen, of een verouderd testament hebben. De eigen bijdrage in de zorg is sinds 2013 onder meer 

afhankelijk van het eigen vermogen. De oudere testamenten van voor 2013 zijn daar nog niet op 

aangepast. 

Minstens zo belangrijk is een levenstestament. In een levenstestament regelt u de medische 

volmacht (wie beslist bij medische kwesties als u het zelf niet meer kunt) en de financiële volmacht 

(wie regelt uw financiële zaken, als u het zelf niet meer kunt). Een levenstestament eindigt bij 

overlijden. 

De lezing wordt verzorgd door notariskantoor Prummel & Schippers op donderdagavond 16 maart 

a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 

De entree is € 3,- incl. 1 koffiebon. 

 

Het is gewenst om vooraf aan te melden bij Jan Hoek 

E:-mail:    jrhoek@ziggo.nl 

Mobiel:    06 3015 4350 

 

Voor eventuele nadere informatie kunt u mij gerust even bellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Stichting Ens&co 

 

 
 

mailto:jrhoek@ziggo.nl
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Tulpenmozaïek 2023  

Er zijn inmiddels alweer 3 jaren verstreken, maar dit jaar willen we 

weer een tulpenmozaïek plaatsen in het dorp. Tijdens het 

tulpenfestival zijn al vele jaren in alle dorpen (behalve Emmeloord) 

heel mooie creaties gemaakt. Het is een leuke activiteit om te doen 

maar ook het sociale aspect is belangrijk. De ontmoeting en samen 

werken aan een geheel. Van hieruit wil ik de familie Wouters 

bedanken voor het ter beschikking stellen van een werkruimte.  

 

Dit jaar hebben we een nieuw adres om te bouwen. Peter Leijten 

aan de Enserweg 28 is onze gastheer vanaf heden. Hij levert altijd 

met veel plezier de tulpenkoppen en denkt mee met de juiste tulp die 

past bij een kleur van het ontwerp. Anje Doorn heeft de laatste keer 

een ontwerp gemaakt, zij heeft het stokje overgedragen aan Natasja 

van Oosten. Het thema van dit jaar is “Natuurlijke energie” en daar is al een prachtig ontwerp voor 

gemaakt.  

 

Nu kan het mozaïek niet zonder jouw of uw hulp. Welke hulp is 

nodig: maken of verbeteren houten frame (voor 15 april) , materiaal 

voor het frame (voor 15 april), prikken tulpen (21 april of 28 april), 

klaarzetten frame bij Baanbreker (op of voor 21/28 april), kistjes met 

tulpen plaatsen op frame (21/28 ’s avonds of 22/29 voor 9.00 uur) 

Wij zorgen voor drinken en een snack. De (meegebrachte) lunch 

kan thuis of op locatie worden gegeten. De precieze tijden zullen in 

een groepsapp worden geplaatst. Aanmelden kan je doen via de 

whatsapp. In de app graag: je naam (namen) en welke taak je wil/kan doen. Dan zet ik je in de 

groepsapp. Mocht je contact willen hebben via de mail, dan kan dat ook.  

Namens de werkgroep:  

Loes Wink-Ziel 

0643289760  

wink.loes@gmail.com 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tulpenfestival 21 april t/m 7 mei 2023 

www.tulpenfestival.nl 

mailto:wink.loes@gmail.com
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Tulpenroute 2023….. 
 

Wilt u ook zo graag een stuk rijden door de prachtige tulpenvelden van de polder?  

Eénmalig organiseert Ens&co een busreis waarin we een deel van de route van 2023 

gaan rijden. 

Dit gaan we doen op woensdagmiddag 26 april. Halverwege deze route vindt er een 

korte stop plaats waarin u een kop koffie en wat lekkers aangeboden krijgt. 
 

Er is maar plaats voor 16 personen, dus vol=vol 
 

De kosten voor deze reis zijn 5 euro. 
 

Heeft u zin om mee te gaan, geeft u zich dan voor 15 maart op bij 

adel.kragtwijk@gmail.com. Bij opgave naam en telefoonnummer vermelden. 

Via een mail hoort u vervolgens of u bij de gelukkigen hoort en meegaat. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Waar: in het Roefje 

 Wanneer: maandag 6 maart 

  maandag 3 april 

  maandag 1 mei 

 Aanvang: 14.00 uur 

 Kosten: € 7,50 incl. thee/koffie 

 

KOMT ALLEN!!!! 

 

 

mailto:adel.kragtwijk@gmail.com
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 Kinderdisco in het Roefje 

 Voor alle basisschoolkinderen in Ens!! 

 Op zaterdag 4 maart van 19.00 tot 21.00 uur 

 Entree en ranja gratis 

 Meer info: Anja Veijer tel. 251318 
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Beste Ensenaren, 

De voorbereidingen voor de 50’ste editie van Ensyfair zijn in volle gang. Alle commissies zijn 

alweer druk bezig om er een top editie van te maken! De datum van Ensyfair is:  

10 juni 2023 tot en met 17 juni 2023. 

Tijdens de gezellige dorpsborrel in ’t Wapen van Ens hebben wij ons thema voor de 50’ste editie 

bekend gemaakt. Het thema voor dit jaar is: THE GOLDEN 50’s!  

Hiermee doelen wij op de 50 gouden edities van Ensyfair. Wij als dorp mogen trots zijn op onze 

feestweek. En ook met hoeveel vrijwilligers we dit organiseren, er zijn maar weinig Ensenaren die 

niet iets met Ensyfair te maken hebben gehad in de afgelopen 50 jaar.  

Ensyfair is jarig en wie jarig is trakteert!! Dit jaar belooft een feestelijke editie te worden, wij hebben 

(extra) feestelijke activiteiten gepland. Zonder andere activiteiten tekort te doen, hieronder een 

paar hoogtepunten: 

• Zaterdagavond: een optreden van de Ensband; 

• Zondagmiddag: na de Dol Dwaze Enser Puzzeltocht een GRATIS barbecue met live 

muziek voor iedereen; 

• Woensdagmiddag: kindermiddag XXL; 

• Vrijdagmiddag: VRIMIBO met o.a. Jan Biggel, Zwarte Jannes en het Feestteam. 

Er zijn nog veel meer feestelijke activiteiten, houd onze website goed in de gaten voor het 

complete programma. 

 

Ensband 

De Ensband is sinds oktober al met ongeveer 50 fanatieke Ensenaren bezig om er een 

fantastische avond van te maken. Dit project onderstreept maar weer eens hoe trots we mogen 

zijn op al onze vrijwilligers die zich inzetten (of hebben ingezet) voor onze Ensyfair week. 

 

 
 

Wil je mee doen met de Ensercompetitie? Zondag 26 maart om 12.00 uur kan je jouw team 

opgeven via: info@ensyfair.nl.  

 

Tot feest!  

 

Met feestelijke groeten, Het Ensyfairbestuur 

mailto:info@ensyfair.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 

Wat is MijnGezondheid.net? 

MijnGezondheid.net biedt de mogelijkheid om via 

internet uw gezondheidszaken met de huisartsen 

van Huisartsenpraktijk Ens gemakkelijk en snel te 

regelen. Via het portaal MijnGezondheid.net kunt u 

thuis een afspraak maken met uw huisarts en kunt 

u uw medisch dossier zelf online bekijken. In uw 

medisch dossier staat bijvoorbeeld: 

• het advies van uw huisarts 

• de uitslagen van onderzoek 

• de lijst met uw medicijnen die u tevens kunt 

uitdraaien, bijvoorbeeld wanneer u op reis 

gaat 

 

Wie kan gebruik maken van 

MijnGezondheid.net? 

Als u bent ingeschreven als patiënt bij ons in de 

praktijk, kunt u gebruik maken van deze service. 

Aanmelden voor MijnGezondheid.net 

Aanmelden kan door op de 

link  https://home.mijngezondheid.net/ te klikken. 

Het is van belang dat uw mailadres en uw mobiele 

nummer bij ons bekend zijn. U kunt ook 

telefonisch contact opnemen met één van onze 

assistentes, zij kunnen uw dossier vrijgeven. 

Zodra uw dossier is vrijgegeven sturen wij u een 

bevestiging en proberen we dat u binnen 1 week 

gebruik kunt maken van uw zorgdossier thuis. 

Heeft u vragen, dan leggen we het u graag uit. 

 

  

https://home.mijngezondheid.net/
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Verdwijnen Spoedpost Antonius Emmeloord buiten kantooruren 

Sinds 1 december 2022 is er ’s avonds en in het weekend geen Spoedpost meer in het Antonius 

Emmeloord! 

De Huisartsenpost blijft natuurlijk wel aanwezig in het gebouw, maar het Antonius ziekenhuis 

heeft besloten dat er tussen 17.30 en 8.00u en in het weekend geen spoedverpleegkundige meer 

aanwezig is en er dus ook geen röntgendiagnostiek of gipsmogelijkheid meer is. 

Zoals bekend is er in het Antonius Emmeloord ook nooit een Spoedeisende hulp geweest, maar 

voor onderzoek en behandeling van kleine breuken (bv enkels, polsen, vingers) kon men na 

verwijzing door de dienstdoende huisarts wel terecht. Het Antonius Ziekenhuis heeft besloten dit 

per 1 december te stoppen. Binnen kantooruren blijft deze mogelijkheid (na verwijzing door de 

huisarts) nog wel bestaan. 

Belangrijk: bij spoedgevallen nooit naar de Huisartsenpost / Antonius Emmeloord gaan zonder 

afspraak! Het Antonius Emmeloord / Huisartsenpost heeft geen ziekenhuisfunctie, ook niet in 

geval van nood. Er is grote kans dat u bij ‘aanlopen’ niet of niet goed geholpen kunt worden. 

Omdat er dus geen Spoedeisende hulp is en geen onderzoeks- of behandelmogelijkheden meer 

zijn en zelfs de dienstdoende huisarts afwezig kan zijn vanwege visites. Daarom is het belangrijk 

dat u altijd eerst belt naar de Huisartsenpost via 0900- 333 6 333, of 112 bij levensbedreigende 

spoed. 

 

De Huisartsenpost Emmeloord / Medrie heeft het volgende Persbericht gepubliceerd: 

Huisartsenspoedpost Emmeloord: zó werkt het voor u! 

Inwoners van de Noordoostpolder en Urk die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend met 

spoed een huisarts nodig hebben, bellen de huisartsenspoedpost op: 0900-333 6 333. Moet 

u na het telefoontje gezien worden door een huisarts? Dan krijgt u een afspraak op de 

huisartsenspoedpost in Emmeloord.  

Eerst bellen! 

De sluiting van de spoedpost Emmeloord van het 

Antonius Ziekenhuis na 17.30 uur betekent dat u daar 

niet meer terecht kunt voor kleine breuken. Wij willen u 

zo goed mogelijk helpen en zorgen dat uw zorgvraag 

meteen op de juiste plek komt. Daarom belt u altijd 

eerst als u met spoed een huisarts nodig heeft: 0900-

333 6 333. De triagist bepaalt of een afspraak op de 

huisartsenspoedpost nodig is. In veel gevallen kunt u 

naar de huisartsenspoedpost in Emmeloord. Kan dit 

niet, bijvoorbeeld omdat een röntgenfoto nodig is, dan 

krijgt u een verwijzing naar het ziekenhuis van uw 

keuze. 

 

Eigen huisarts, de beste huisarts 

Bel de huisartsenspoedpost alleen met gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de 

volgende werkdag. Want uw eigen huisarts is de beste huisarts. Twijfelt u of iets spoed is? Kijk dan 

op moetiknaardedokter.nl. 
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“Ik kan weer bij mijn man thuis wonen” 
De onmisbare kracht van thuiszorg 
 
We willen allemaal graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat als dit door ziekte of 
beperkingen niet meer goed lukt? Mevrouw De Jong (85) uit Ens kan gelukkig terugvallen 
op de verzorgenden en verpleegkundigen van de thuiszorg van Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land (ZONL): “Zonder hen zou ik in een verzorgingshuis wonen en worden mijn man en ik 
uit elkaar gehaald”.  
 
Mevrouw de Jong kwam in 1950 met haar familie vanuit Walcheren naar de Noordoostpolder. 
Eerst woonde ze op een boerderij aan de buitenweg in Ens en sinds 5 jaar in het dorp, in een 
levensloopbestendige woning. “Ik heb de ziekte Parkinson en zit in een rolstoel. Mijn man is mijn 
mantelzorger, mijn steun en toeverlaat. Hij is gelukkig nog heel goed, maar ik heb steeds meer 
zorg nodig en dat is best zwaar. Na een revalidatietraject kan ik nu met hulp van de 
thuiszorgmedewerkers weer bij hem thuis wonen.”    
 
Grotere zorgvraag thuis 
Douwelina Hogendorp, verzorgende IG bij ZONL, komt nu zo’n 2,5 jaar bij mevrouw De Jong: 
“Toen ze nog achter de rollator liep, kwamen wij alleen voor hulp bij het aankleden en de 
steunkousen. Nadat mevrouw gevallen was, haar bovenarm brak en ook nog neuropathie kreeg, 
werd de zorgvraag een stuk groter. Ze wilde vanuit het revalidatiecentrum heel graag weer thuis 
wonen. Samen met onze ergotherapeut hebben we bekeken of wij onder meer met hulp van een 
tillift de benodigde zorg konden bieden. Dat is gelukt!”  
 
Vertrouwd gezicht 
“Douwelina is een van de vaste gezichten,” vertelt mevrouw De Jong. “We hebben altijd een 
gezellig praatje. Goed om het dan even niet over mijn ziekte te hebben. Ook zijn er wel eens wat 
wisselende gezichten. Dat is niet altijd erg, maar een vertrouwd gezicht is natuurlijk wel fijn.” 
Douwelina licht dit toe: “We komen soms handen tekort en zoeken dan ook een nieuwe collega. 
Zeker als een van de collega’s ziek is, is het fijn dat we kunnen rekenen op collega’s uit andere 
teams. Voor een cliënt even een nieuw gezicht, maar gelukkig kan de zorg dan wel door gaan.”  
 
Met hart en ziel 
“Je weet natuurlijk niet hoe 
de toekomst er qua 
gezondheid uitziet, maar ik 
ben blij dat de 
thuiszorgmedewerkers het 
mogelijk maken dat wij zo 
lang mogelijk thuis kunnen 
wonen”, vertelt mevrouw De 
Jong dankbaar. “Je ziet echt 
dat ze met hart en ziel hun 
werk doen. Altijd vriendelijk 
en net even doorvragen. 
Hopelijk kiezen meer mensen 
voor het zorgvak, zodat er 
ook in de toekomst gebruik 
kan worden gemaakt van 
deze onmisbare zorg”.  
                                                     Foto (ZONL): Mevrouw de Jong uit Ens en 
                                                                           verzorgende IG Douwelina Hogendorp van ZONL 
 

Hebben we je enthousiast gemaakt om ook bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land te komen 
werken? O.a. thuiszorgteam Ens-Kraggenburg heeft ruimte voor nieuwe collega's. Kom gerust 
eerst eens kennismaken voor je solliciteert. Dan drinken we koffie, of thee, en vertellen we je meer 
over onze manier van werken. Bekijk alle mogelijkheden op www.werkenbijzonl.nl  

http://www.werkenbijzonl.nl/
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Terminale Thuis Hulp / Bijna Thuis Huis  Noordoostpolder-Urk 

De stichting Terminale Thuishulp hier is opgericht in 1993 en sinds 2003 beschikken zij ook over 2 

hospice voorzieningen in Hof van Smeden: Houttuinen 22 en 24. 

Het is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt aan cliënten in hun laatste levensfase en 

aan hun mantelzorgers in de thuissituatie of in de hospicevoorziening. 

De hulpverlening is gericht op terminale mensen met een levensverwachting van ongeveer 3 

maanden, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Het uitgangspunt is dat de 

hulpverlening aansluit bij de levensstijl, de behoeften en de wensen van de cliënt. 

Als vrijwilliger waak je een nacht van 8 uur of een blokje van 4 uur overdag; in het hospice is er 24 

uur per dag een vrijwilliger aanwezig. 

De tijd, zorg en aandacht die gegeven wordt is aanvullend op wat de familie zelf kan en wil doen 

en is er ook voor bedoeld dat de mantelzorger gelegenheid krijgt om even afstand te nemen en 

even iets voor zichzelf kan doen: een boodschap doen of even zelf rust te nemen, om deze 

intensieve periode goed af te kunnen ronden. 

De medische zorg is gewaarborgd door de huisarts en de thuiszorg. 

Als vrijwilliger heb je geen medische achtergrond nodig. Je volgt wel eerst een cursus zodat je 

weet wat er van je verwacht wordt en wat je zelf kunt verwachten en hoe hier mee om te gaan.  

Ook is er iedere maand een thema-ochtend of thema-avond waar interessante onderwerpen  

besproken worden en je ervaringen uit kunt wisselen met andere vrijwilligers. 

Zelf ben ik nu ruim 3 jaar vrijwilligster en het is soms pittig, maar vooral ontzettend dankbaar werk. 

De gast en de familie is iedere keer weer blij als je komt om ze te steunen met een kop koffie, een 

praatje, een spelletje, de aandacht voor hen: gewoon er te zijn is erg belangrijk. 

Om dit allemaal mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers nodig en blijven we op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. Heb je interesse of wil je er iets meer over weten, kijk dan even op de website:  

www.tthnop-urk.nl 

Rikie van der Veeken 

 

Rijbewijskeuring Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland 

 
De Rijbewijskeuringarts keurt doorlopend op verschillende locaties in het land en ook in de 

gemeentes Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Er zijn verschillende keuringen mogelijk 

zoals de 75+ keuring, buurtbuskeuring, of een chauffeurskeuring. De RijbewijskeuringsArts is 

aangesloten bij ZorgDomein en werkt 100% digitaal op al hun keuringslocaties. Leden van 

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land krijgen korting op het keuringstarief. 

  

U kunt ook een afspraak maken bij de RijbewijskeuringsArts voor medische vragen en advies 

bijvoorbeeld wanneer uw gezondheidssituatie of die van uw naaste is veranderd en u heeft 

daarover vragen in relatie tot het rijbewijs. 

  

Kijk voor alle diensten, locaties en tarieven 

op www.uwledenvereniging.nl/project/rijbewijs-keuring of bel 

met 085-0180800.  

 

http://www.tthnop-urk.nl/
http://www.uwledenvereniging.nl/project/rijbewijs-keuring
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Nieuws van PG De Zaaier 
 
 
 
 
 

 

 

Delen van de energie-compensatie 

De energierekeningen worden hoger, bij de éen iets, bij de ander schrikbarend. De regering heeft 

in november en december iedereen een compensatie gegeven. Ze was niet in staat per 

huishouden te bepalen wat nodig is. De Protestantse Gemeente Emmeloord heeft het initiatief 

gestart geld dat niet nodig was in te zamelen en ter beschikking te stellen voor mensen die te kort 

komen door de hoge rekeningen. Zodat niemand in de NOP in de kou hoeft te zitten. 

 

Bij deze hulp zijn de officiële organisaties betrokken, omdat zij kunnen overzien wie in aanmerking 

komt en wat de gevolgen zijn voor andere hulpvormen. Mocht u iemand weten die eventueel in 

aanmerking komt voor hulp, dan kunt u hem verwijzen naar de gemeente Noordoostpolder 

(sociaalloket@noordoostpolder.nl), Carrefour (info@carrefour.nu), ZONL 

(amwnoordoostpolder@zorggroep-onl.nl ) of Humanitas (noordoostpolder@humanitas.nl).  

 

Hierbij de oproep om met elkaar in gesprek te blijven over de hedendaagse onkosten, het 

rondkomen in de maand en op deze mogelijkheid te wijzen.  

Uitnodiging oecumenische viering biddag 

Woensdag 8 maart 19.30 uur – pastor N. ten Wolde, kerkgebouw PKN de Zaaier, Stallijnstraat 1.  

Het vieren van biddag vindt zijn oorsprong in de middeleeuwse bededagen. Tot op heden wordt er 

op bid- en dankdag gebeden en gedankt voor Gods zegen voor het zaaien, de wasdom en de 

oogst en voor het (hebben van) werk, hoewel er in onze tijd ook meer in het algemeen wordt 

stilgestaan bij het welzijn van familie en gemeente, de economie en de ontwikkelingen in ons eigen 

land en in de wereld, waaronder de oorlog in Oekraïne en de verwoestende aardbeving in Turkije 

en Syrië. In dat alles zoeken wij het aangezicht van God.  

Uitnodiging Vieringen Paascyclus  

Op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag willen wij samenkomen en in onze vieringen 

stilstaan bij de lijdensweg van Jezus. Een bekend lied zegt “Zie onze God, de Koning-knecht. Hij 

heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door Zijn liefd’ 

en kracht.” 

Op Paasmorgen vieren we Zijn opstanding uit – en overwinning op – de dood.  

Witte donderdag, 6 april 19.30 uur, ds. H.L. Rodenhuis, viering Heilig Avondmaal 

Goede Vrijdag, 7 april 19.30 uur 

Stille Zaterdag, 8 april 20.30 uur  

1e Paasdag, zondag 9 april 09.30 uur, voorganger ds. H.L. Rodenhuis 

 

Contactgegevens: www.dezaaier-ens.nl.  

 

 
 
 

mailto:sociaalloket@noordoostpolder.nl
mailto:noordoostpolder@humanitas.nl


22 
 

 

Kapsalon Jolanthe krijgt nieuwe eigenaren 

 
Na jarenlang met plezier een fijne salon te hebben gehad, gooi ik het roer om. 
 
In februari 2013 ben ik gestart met de kapsalon. In deze 10 jaar heb ik een fijne klantenkring 
opgebouwd, en er was altijd veel gezelligheid in de salon. Daarom was het geen gemakkelijke 
beslissing om met de kapsalon te stoppen. 
Nu echter door alle ontwikkelingen en persoonlijke keuze heb ik besloten om de kapsalon aan 
nieuwe enthousiaste eigenaren te gunnen.  
Ryanne en Ida kwamen op mijn pad. Twee jonge, enthousiaste dames met de wens om een salon 
over te nemen. Ik heb alle vertrouwen in hun. Per 1 maart zijn zij de nieuwe eigenaresses. 
 
Zelf kwam ik in contact met kapsalon Rosa in Kuinre en een aanbod gekregen om het team te 
komen versterken. Zo kan ik nog mijn mooie beroep uitoefenen, maar ga het wat rustiger aan 
doen. 
 
Nu had ik het leuk willen afsluiten voor alle klanten, maar vrijdag 13 januari liep alles anders. Voor 
de kapsalon ben ik geschept door een auto en kan voorlopig niet meer werken door mijn 
verwondingen. 
 
Natuurlijk wil ik graag afscheid nemen van mijn klanten, en tegelijkertijd de nieuwe eigenaressen 
Ryanne en Ida kennis laten maken met de klanten. 
Dit gecombineerde afscheids- en kennismakingsmoment zal plaatsvinden op dinsdag 28 februari 
van 19.00 – 21.00 uur in de salon. 
 
U bent van harte welkom!! 
 
Ook wil ik via deze weg iedereen bedanken voor het vertrouwen en alle bezoekjes in de salon de 
afgelopen jaren. 
 
Liefs Jolanthe 
 

 

 

Stichting Woonzorgvoorziening Ens 
 
Beste bewoners van Ens,  

 

In 2019 is de eerste aanzet gegeven voor het initiatief om te komen tot een 24 uurs zorg- 

woonvoorziening in Ens. In voorgaande edities van de Baanbreker heeft u de ontwikkelingen 

verder kunnen volgen. De Gemeente heeft na een enquête in de raad besloten de Woonzorg- 

voorziening in combinatie met andere (zorg) activiteiten te ontwikkelen op het de oude voetbalveld. 

 

Op 14 november 2022 is een volgende stap gezet door de Stichting Woonzorgvoorziening Ens op 

te richten. In het bestuur van deze stichting hebben zitting Jeannette de Bree Wondergem als 

voorzitter, Gert van Benthem als secretaris en Marijke Hollewand als penningmeester. In het 

bestuur hebben verder zitting Naila Tigchelaar en Jos van Campen. 

 

De komende periode zullen wij samen met andere stakeholders de verdere ontwikkeling van het 

totale plan blijven volgen. Zodra er over de ontwikkeling meer informatie gegeven kan worden 

houden wij u op de hoogte.  

 

Namens de Stichting  

Gert van Benthem.  
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Wij zijn de vrouwen van Nu in Ens. We komen iedere 2e dinsdag van de maand   

bij elkaar en hebben een gezellige avond.  

Er komt meestal een spreker uitleg geven over een onderwerp wat we met   

elkaar hebben uitgezocht, of we hebben zomaar een gezellige bijeenkomst met 

spel, iets maken o.i.d.  

Tevens zijn er diverse interesse groepen. o.a de kunstgroep, wandel-, zang- , 

handwerk- en fietsgroep. 

Het “Roefje” is onze vaste ruimte waar de afdelingsavonden gehouden worden. 

De avond begint om 20.00 uur. Tevens zijn er gezamenlijke avonden met de 

andere twee verenigingen uit het dorp.  

Waar we naar op zoek zijn?    naar jou!  

Meer informatie kun je vinden op  www.vrouwenvannu.nl/ens  Hier staat het 
programma van dit jaar, of stuur een mailtje voor overige vragen.  e-mail: 
vvnuens2022@gmail.com 
 

Dus kom vrijblijvend een avond op bezoek.  

Je bent van harte WELKOM! 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/ens
mailto:vvnuens2022@gmail.com
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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:  
 

Sinds korte tijd gaan we af en toe met een groepje peuters op bezoek bij het koffiemoment van 
ouderen in ’t Roefje. De peuters doen dan samen met de ouderen een spel en de laatste keer 
werd er zelfs gevoetbald in de gang. Prachtig om zo jong en oud bij elkaar te brengen en te zien 
hoe beide groepen genieten.  
De kinderen genieten op dit moment samen met de juffen van het thema ’we vieren een feestje’. 
Dit is n.a.v. het prentenboek van het jaar; Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Hij viert feest 
met zijn knuffels waarbij ze vies worden en dus in bad gaan. We zijn ook weer naar een mooie 
voorstelling over dit thema geweest in de bibliotheek in Emmeloord.  
Mooi om te zien hoe de peuters samen met hun ouder/verzorger genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de klas sluiten we het thema af in de week voor de voorjaarsvakantie met een feest voor alle 
peuters samen met hun knuffel.  
 
Een feestelijke groet van alle peuters en hun juffen 
 

 

80 jaar OBS De Regenboog!  
                       Op 1 mei 2023 bestaat De Regenboog 80 jaar 

 

 
 

Een klein stukje geschiedenis van de school: 
Op 1 mei 1943 is de school gesticht. Dat was in een barak bij Ramspol. Na enige tijd verhuisde de 
school naar Oud Ens. In 1948 werd de openbare school aan de Sportweg gebouwd. Eind 
zeventiger jaren begon men te denken over een onderwijssysteem waarbij kleuter en lagere school 
samen basisschool moesten worden. Na een ingrijpende renovatie was in 1979 de nieuwe school 
een feit. Tot die tijd had de school nog geen officiële naam, de school riep mensen op om een 
passende naam te bedenken. De school kreeg de naam De Regenboog. In 1985 zijn de lagere 
school en de kleuterschool daadwerkelijk basisschool geworden. 

Dat is lang geleden… 
Heeft u vroeger op De Regenboog gezeten en ben u benieuwd hoe de school er nu uitziet? Dan 
bent u welkom op vrijdag 12 mei van 15.00 – 16.00 uur, onder het genot van koffie/thee en wat 
lekkers, de school te komen bekijken. Wellicht komt u dan ook nog oud klasgenoten tegen om 
samen herinneringen op te halen. In de school zullen o.a. foto’s getoond worden van de afgelopen 
jaren Regenboog. We hopen u 12 mei te mogen begroeten! 
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Nieuwe tenues voor voetbaljeugd SJO Ens/Kraggenburg  
 
Al vier jaar voetbalt de jeugd van SV Ens en FC Kraggenburg samen in SJO verband. Het ene 

team in het shirt van FC Kraggenburg; het andere team in het shirt van SV Ens. Daar moest 

verandering in komen vond de SJO commissie en dat vond bijval van de beide voetbalbesturen.  

 

Gert van Ginkel, voorzitter van de SJO-commissie is blij met het nieuwe tenue. ‘We voetballen al 

langer samen, in verschillende verbanden en nu al vier jaar officieel voor de KNVB als SJO 

(samenwerkende jeugd opleiding). Dat verloopt erg goed en daarom vonden we het tijd voor een 

nieuw tenue. Daarvoor hebben we niet per team een shirtsponsor gezocht, maar twintig sponsors 

om alle shirts te sponsoren, zodat alle teams in hetzelfde shirt voetballen en alle kinderen een 

passend shirt hebben. Door iedereen in hetzelfde shirt te laten voetballen ondervangen we dat 

kinderen in een veel te groot of juist te krap tenue lopen. We zijn erg blij dat we hiervoor in Muta 

Sport Nederland B.V. een partner hebben gevonden. Zij leveren ons de kleding met een grote 

korting en berekenen deze korting ook door aan de SJO-sponsoren als deze kleding bij hen 

bestellen.’ 

 

De overeenkomst met Muta werd donderdag ondertekend door de voorzitters van beide clubs, 

Johan Koomen van SV Ens, Harold van Beekhuizen van FC Kraggenburg en Peter Boonstra, 

directeur van Muta Sport Nederland BV in het bijzijn van een groot deel van de sponsoren en de 

SJO commissie. Door beide voorzitters werden de shirtsponsors hartelijk bedankt. ‘De 

shirtsponsors dragen de clubs een warm hart toe. We hebben elkaar nodig en zijn er trots op dat 

we dit met elkaar hebben kunnen realiseren.’ 

 

De samenwerking tussen de beide voetbalclubs is tot stand gekomen door een tekort aan jeugd 

van dezelfde leeftijd om met elkaar een voetbalteam te vormen. De samenwerking startte met de 

JO19. Jeugd ging elders studeren of werken en haakte af bij de voetbal. De jeugd die bleef wilde 

met eigen leeftijdsgenoten blijven voetballen en niet direct naar een seniorenteam. De 

samenwerking breidde zich uit tot een samenwerking met alle jeugdteams. ‘Als verenigingen 

hadden we elkaar nodig om onze jeugd te kunnen laten voetballen. Het heeft soms wat bloed, 

zweet en tranen gekost, we moesten wat dingen loslaten en wat andere zaken verstevigen, maar 

we zijn trots op wat we met elkaar hebben gerealiseerd, aldus beide clubs.’ 
 

 

 
 
Foto: twee jeugdleden van SJO Ens/Kraggenburg met het sponsorbord, dat bij beide clubs 
geplaatst wordt.  
Fotocredits: eigen foto 
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VOORHUYS 12-DORPENLOOP 
 
 
                            

                        zaterdag 1 april 2023 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Etappe  Startplaats Toiletten afst max.tijd Starttijd 
Uiterlijke 

aankomst 

Emmeloord-Luttelgeest  Bosbaan AV NOP 11,34 1:09 8:15 9:24 

Luttelgeest-Marknesse  Lange Brink Bosfluiter 4,7 0:29 9:24 9:53 

Marknesse-Kraggenburg  Markehof Markehof 5,72 0:36 9:55 10:31 

Kraggenburg-Ens  Van Saaze Van Saaze 6,34 0:40 10:33 11:13 

Ens-Nagele  Loswal Wapen van Ens 7,78 0:48 11:15 12:03 

Nagele-Tollebeek  Museum Nagele MFC Nagele 5,21 0:33 12:05 12:38 

Tollebeek-Urk  Sint Hubertusplaats De Goede Aanloop 4,4 0:30 12:40 13:10 

Urk-Espel  

Sporthal 

Vlechttuinen Vlechttuinen 7,8 0:48 13:12 14:00 

Espel-Creil  Keggehof/Bredehof MFC 't Mozaiek 4,63 0:29 14:02 14:31 

Creil-Rutten  Auto Service Tiems 't Poortershuys 5,44 0:34 14:33 15:07 

Rutten-Bant  Kringloop Magdat MFA Het Klavier 7,05 0:44 15:09 15:53 

Bant-Emmeloord  

Centrum Het 

Midden Gymzaal 5,93 0:37 15:55 16:32 
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Scandinavië Markt Schokland 
 

Op zaterdag 6 en zondag 7 mei 2023 organiseert Museum Schokland de 10e editie van de 
Scandinaviëmarkt op Unesco Werelderfgoed Schokland. De markt heeft ruim tientallen kramen vol 
Scandinavische producten; de sfeervolle stands staan verspreid over het museumterrein en bieden 
alles op het gebied van wonen, design, reizen, eten, mode & handvaardigheid. Naast de vele 
kramen is er ook een afwisselend programma met lezingen, workshops en demonstraties. Ook is 
er een echt Vikingkampement. Op de website van Museum Schokland zijn het volledige 
programma en het overzicht van alle standhouders te vinden. 
 
Bezoekers van de Scandinaviëmarkt hebben met hun entreekaartje ook toegang tot de 
tentoonstellingen van Museum Schokland. In het museum gaat de bezoeker op ontdekkingsreis 
door de geschiedenis van Schokland, dat in 1995 door Unesco uitgeroepen werd tot 
werelderfgoed. Bewandel een tijdspad vanaf het ontstaan in de voorlaatste ijstijd en ontdek alles 
over tienduizend jaar bewoningsgeschiedenis, het zware eilandleven en de strijd tegen het water. 
De presentatie in het museum sluit af bij het moment toen Schokland uiteindelijk, na de 
drooglegging, een eiland op het droge werd. Ook voor de jonge bezoeker valt er genoeg te 
beleven: van de interactieve zandbak in het museum tot de natuurlijke speeltuin op het 
buitenterrein. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.museumschokland of aan de kassa van het museum, 
Middelbuurt 3, 8319 AB Schokland. Meer informatie via info@museumschokland.nl. 
 
 

 
 
 

 

Theatercollectief Sproet uit de GOOT! 
 

3 jaar na de succesvolle voorstellingenreeks “Vogelvlucht”, welke plaatsvond op een 

theaterboot en alle dorpen aandeed…is theatercollectief Sproet druk bezig met een nieuw 

en groots theaterspektakel. Schrijvers, acteurs, muzikanten, regisseurs, 

kostuumontwerpers en zangers komen wekelijks samen om het nieuwe stuk ‘De Goot’ op 

de planken te brengen.  

 

“Het wordt, zoals u van Sproet gewend bent, een hoogstandje lokatietheater. We zijn trots te 

melden dat we samenwerken met Natuurmonumenten en het Proeflab, om het stuk in het 

Waterloopbos te kunnen vormgeven. Een geweldige plek en een uitdaging om hier een stuk te 

kunnen spelen”. Aldus Sproetregisseurs Marian Henselmans en Joos Vos. 

29 en 30 augustus, en 1 en 2 september 2023 helpt Sproet u uit “De Goot”…..of toch niet?  

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de voorbereidingen en kaartverloop, volgt u Sproet dan 

op social media (Sproettheater - Facebook of Instagram), of stuur een mailtje naar 

info@sproettheater.nl om de nieuwsbrief te ontvangen. 

 

mailto:info@museumschokland.nl
mailto:info@sproettheater.nl
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Vollenhove is een kleine stad aan de voormalige Zuiderzee, een open verbinding met de eb en 

vloed van de zee. De kleine binnenhaven heeft daarom ook hoge (gerenoveerde) walbeschoeiing 

om de invloed van de zee te keren. 

 
 
 

 
 
 
Vollenhove is omringd door het Ambt Vollenhove. Lokaal wordt dit ook wel het Land van 

Vollenhove of Land Veno genoemd. Hier maakt het dorp Sint Jansklooster en de gehuchten 

Barsbeek, Heetveld, Kadoelen, De Krieger en Moespot deel van uit. Vollenhove wordt een stad 

genoemd omdat het in de Middeleeuwen stadsrechten had. Door de aanleg van de afsluitdijk 

(1932) kwam aan de Zuiderzeevisserij een eind. Vollenhove werd in het begin van de Tweede 

Wereldoorlog belangrijk als werkhaven voor de inpoldering van de Noordoostpolder. In 2021 telde 

Vollenhove bijna 4300 inwoners. Velen waren voormalige Schokkers. Een inwoner van Vollenhove 

wordt vaak een `Venose` genoemd. 
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Het stadje is bekend in de wijde omgeving door het grote bloemencorso, elk jaar op de laatste 

zaterdag van augustus. Voor de versiering worden hoofdzakelijk dahlia’s gebruikt. Het aantal 

dahlia’s varieert van 100.000 tot 300.000 stuks per corsowagen De wagenbouwersgroep Stark 

Wark is al vaak in de prijzen gevallen. 

 

 
 
Bezienswaardigheden in Vollenhove zijn prachtige oude gevels en gebouwen o.a  De Grote of 

Sint-Nicolaaskerk en de Lieve Vrouwkerk. Deze is geheel voorzien van een gemetselde muur. 
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Het oude tramstationnetje is van de voormalige stoomtram Zwolle- Blokzijl, met de haltenaam in de 

zijgevel. Het verloop van de trambaan is aangegeven met verschillende kleuren klinkers. 

 

 

 

 
 
Restaurant Seidel 
 

 
 
 
Straatnaam  “Aan Zee”.  Hoeveel nostalgie wil je hebben? 
 
Ben  Maas.    
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  
VERENIGING DORPSBELANG ENS 
*** Notulen 25-03-2022*** 
 
 
 
Opening en vaststelling agenda. 
De vervangend voorzitters (Arno Rops en Loes Wink) heten iedereen van harte 
welkom: een specifiek welkom voor de externe partijen. De agenda wordt 
vastgesteld, er zijn geen wijzigingen 
 
1. Mededelingen en ingekomen stukken;  
Specifiek welkom voor de nieuwe bedrijfsleider van het Wapen van Ens: Wolter Pragt.  
We zijn als Dorpsbelang blij dat we de jaarvergadering in het Wapen van Ens organiseren.  

• Afmelding: Klaas Jan Loosman, Marian Uitdewilligen, Jos Campmans, Herman Goes.  

• Afwezigheid voorzitster Naila Tigchelaar wegens overlijden van haar moeder.  
 

Ingekomen stukken:  

• Informatie voortgang brandweerkazerne Ens: 2025 staat de nieuwbouw van de 
Brandweerkazerne Ens op de planning. Als dorp worden we hierbij betrokken om hierin mee te 
denken over de locatie.  

• Hondenlosloopgebied per 1-4-2022: deze is opnieuw vastgesteld en wordt gedeeld in de 
Baanbreker en op Social media.   

• Verkeersveiligheid Baan; er zijn vlinderstruiken die het zicht op de Baan belemmeren. Deze zijn 
inmiddels gesnoeid dus zouden geen belemmering meer moeten geven.  

 
2. Notulen jaarvergadering 22-09-2021 (verslag in Baanbreker);  
Notulen worden goedgekeurd zonder aanpassingen.  

 
3. Jaarverslag over 2021 (verslag in Baanbreker) en presentatie voorzitter  
Jaarverslag over 2020(verslag in Baanbreker) en presentatie door de voorzitter. 
Urnenmuur wordt er specifiek uitgelicht. Manfred van ’t Erve licht dit toe vanuit de werkgroep. 
Planning is om eind maand de urnenmuur klaar te hebben. De eerste acht plekken is een reservering 
op gedaan. Er is in het ontwerp rekening gehouden met het plaatsen van evt. een 2e urnenmuur 
indien alles vol is. Financieel is nog niet volledig rond, kosten zijn toch groter dan begroot. Er is nog 
een gat van een paar duizend euro.  

• Vraag vanuit de zaal; hoe kan het verschil ontstaan tussen begroting en realisatie? Reactie: 
Graniet is veel duurder uitgevallen dan in 1e offerte berekend was, ook meer heipalen dan gedacht 
en er zijn nog wat aanpassingen gedaan om het mooier te maken (onvoorziene kosten).  

• Vraag vanuit de zaal; wordt de urnenmuur wel afgemaakt, ook nu er budget tekort is? Ja het gaat 
afgemaakt worden. Er wordt nog onderzocht hoe het tekort opgelost kan worden.  

• Complimenten vanuit de zaal dat het gerealiseerd wordt.  
 

4. Vooruitblik 2022 
Steiger Waterkant: staat nog steeds afgezet  met hekken omdat de steiger is afgekeurd (rot in de 
staanders). Er is nog niets te melden over de datum waarop de steiger aangepakt gaat worden. Het 
enige wat bekend is dat deze steiger gesloopt moet gaan worden en er iets kleiners wordt 
teruggeplaatst.  

• Vraag vanuit de zaal; wie is verantwoordelijk voor de steiger? Reactie: de gemeente. Jaren 
geleden is de steiger met Leader-gelden gefinancierd. Nu zal de gemeente het opknappen op 
zich nemen.  

• Suggestie vanuit de zaal: binnenkort is er een voorjaarsvergadering van de CVE (Commerciële 
Vereniging Ens). Als hier een woordje gedaan wordt zijn er mogelijk wel ondernemers die het 
slopen op zich willen nemen. Reactie die hierop gegeven wordt door de voorzitter: wie draait er 
op voor de kosten van het slopen/ afvoeren? Het beste is dat zowel het afbreken als het 
opbouwen door de gemeente wordt gedaan.  

 
Woonzorgcomplex (24 uurs zorg):  
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Jeannette De Bree Wondergem vertelt vanuit de werkgroep de stand van zaken. Het college van 
B&W heeft besloten dat er een woonzorgcomplex komt in Ens en dat deze op het 3e voetbalveld 
komt. We zijn nu in afwachting van de gemeente om regels toe te passen (bijv. aanpassen 
bestemmingsplan). De werkgroep is nu aan het onderzoeken met omliggende dorpen hoe we de 
belangen kunnen behartigen van meerdere dorpen. 
Wat komt er precies op deze locatie? 16 eenheden voor 24 uurs zorg, 8 aanleunappartementen. Er 
is ook nog ruimte voor een gezondheidscentrum zoals de huisarts en evt. nog wat andere partijen 
die bedrijfsmatige activiteiten rondom gezondheid uitoefenen. 

• Vraag vanuit de zaal; welke partijen zitten achter dit initiatief? Reactie: een adviesbureau en 
Weever bouw zijn in eerste instantie betrokken en meegepraat. Op dit moment ligt het bij de 
gemeente welke partijen dit uiteindelijk gaan worden.  

• Vraag vanuit de zaal; wat is het tijdpad? Reactie: nog niet volledig bekend. Het wijzigen van het 
bestemmingsplan gaat sowieso een jaar duren, ook voor het bouwen wordt wel een jaar 
gerekend.  

 
Woningbouw/ nieuwbouw 
Gerbert Schaapman vanuit de gemeente is aanwezig. Hij vult informatie aan over woningbouw op 
het terrein van het woonzorgcomplex. Er is een eerste concept verkaveling gemaakt. Deze moet 
nog verder uitgewerkt worden. Op dit moment zijn de eerste uitkomsten van de enquête van 
woonbehoeftes binnen, nog niet specifiek uitgewerkt. Waarschijnlijk worden dit woningen voor 
jongeren en sociale huur (zoals het nu lijkt vanuit de eerste uitkomsten uit de enquête.  
Stand van zaken nieuwbouw Ens:  

- Fase 1 Nieuwbouw = fase die nu bijna klaar is.  
- Fase 2 Nieuwbouw wordt het 3e voetbalveld waar het woonzorgcomplex komt en ook nog 

andere nieuwbouwwoningen. 
- Fase 3 Nieuwbouw wordt het stuk grond tegenover 3e voetbalveld (Drietorensweg). Dit stuk 

grond is van een projectontwikkelaar. Daar gaan de gesprekken mee starten. Er moet 
gebouwd worden waar behoefte aan is vanuit het dorp.  

• Vraag vanuit de zaal; wat gaat er aan groen gecompenseerd worden door de bouw op het derde 
voetbalveld? Reactie: Het doel is om zo min mogelijk bomen te kappen.  De opzet zoals deze nu 
gemaakt is zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk singel blijft staan.  

• Vraag vanuit de zaal; toegangsweg naar bebouwing derde voetbalveld, waar komt deze?  
Reactie: nog niet duidelijk, dit gaat in overleg met de provincie. Begin april is hier wel een overleg 
over tussen de gemeente en provincie. Er is nog geen overeenstemming bereikt.  

• Vraag vanuit de zaal; fietspad en voetpad langs de Drietorensweg, komt dit er? Reactie: dit wordt 
meegenomen in het plan rondom bebouwing derde voetbalveld.  

• Vraag vanuit de zaal; wat gebeurt er met het 2e voetbalveld, wordt dit gedraaid? Reactie: dit wordt 
nog uitgezocht. In het voorlopige concept verkavelingsplan die nu op de tekentafel ligt wordt het 
2e veld niet gedraaid en blijft het liggen zoals het nu ligt. Dit heeft de voorkeur.  

• Vraag vanuit de zaal; rondweg Ens, wat is de stand van zaken? Reactie: dit is onderwerp van 
gesprek in het geplande gesprek begin april tussen gemeente en provincie.  

• Vraag vanuit de zaal: Industrieterrein en nieuwe kavels? Reactie: er wordt nagedacht vanuit de 
gemeente om het industrieterrein uit te gaan breiden naar de Drietorensweg.  

• Opmerking vanuit de zaal: communicatie rondom het woonzorgcomplex wordt als minimaal 
ervaren de afgelopen jaren, verzoek om dit te verbeteren. Reactie van de voorzitter: tot op heden 
is altijd gecommuniceerd via de Baanbreker en website, dit wordt niet altijd goed gelezen door 
bewoners. De initiatiefgroep tracht zoveel mogelijk te delen.  

 
Taken bestuursleden 
Judith van Wieren (Penningmeester)  

- Treedt dit jaar af, wordt overgenomen door Erwin Pol.  
- Deed tot op heden ook de Stichting Vakantie Activiteiten (SVA). Dit is sinds een jaar weer 

opgestart. Ondanks corona toch wat mooie activiteiten neergezet. Er staat een enthousiaste 
groep vrijwilligers die mooie activiteiten organiseren in het dorp. 

Antoinet Haagsma (Secretaris)  
- Secretariaat van Dorpsbelang. Er is helaas nog geen vervanger voor deze taak. Een oproep 

wordt gedaan aan de zaal of er mensen zijn die hier over na willen denken, zij kunnen bellen 
of mailen. 
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- Sinterklaascommissie: vorig jaar een Sinterklaastocht georganiseerd door het dorp i.v.m. de 
geldende beperkingen (corona). Een mooie dag met veel enthousiasme. De 
Sinterklaascommissie hoopt ook dit jaar weer een mooie dag te organiseren.  

- Antoinet treedt af en wordt door de voorzitter bedankt voor haar ruim vijf jaar inzet als 
secretaris.  

Edwin Kolk (Algemeen lid)  
- Bruggetje bij de Smidse – Hoefijzer. Na het leggen van de brug geeft het aanvragen van de 

vergunning de nodige problemen. Edwin blijft dit volgen om te realiseren. 
- Mekkerhofje (dierenboerderij): 3 nieuwe enthousiaste vrijwilligers runnen dit nu.  
- Nieuwbouw: belangrijk onderwerp om zich als Dorpsbelang mee bezig te houden, het is erg 

belangrijk om de jeugd in het dorp te kunnen houden. Michella neemt dit onderwerp over van 
Edwin. 

- Edwin treedt af en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn vijf jaar inzet in het bestuur.  
Arno Rops (Vice voorzitter)  

- Commissie 75 jaar Ens: het afgelopen jaar met een enthousiaste club mensen vanuit allerlei 
verenigingen in het dorp dit jubileum georganiseerd: o.a. een feest in juli, op de basisscholen 
een activiteit en vuurwerk met Oud & Nieuw. De activiteit voor senioren is helaas niet 
doorgegaan. 

- Afscheiding N50-Kamperzandweg: auto’s die op de Kamperzandweg rijden worden verblindt 
door auto op de N50 omdat hier geen afscheiding tussen is. Er is nu een proef gaande met 
riet in de slootkant om de verblinding tegen te houden. 

- Reconstructie de Baan: dit staat voor begin 2023 in het bestek ingepland en het eerste 
gesprek hierover is geweest. Arno en Jos Campmans hebben dit gesprek vanuit Dorpsbelang 
gevoerd. Er komen weer snelheidsbeperkende elementen in de baan, hier hebben wij als 
dorp inspraak in.  
Suggestie vanuit de zaal: nodig de bewoners van de Baan uit om mee te denken hierin. 
Reactie van de voorzitter: dit wordt meegenomen in het bestuur.  

- Arno treedt af en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn vijf jaar inzet in het bestuur.   
Loes Wink (Algemeen lid)  

- Loes: is in september 2021 in het bestuur gekomen. Heeft het besluit moeten nemen om er 
weer uit te gaan door een combinatie van werk/privé.   

- Sportcafé Evert van Benthem hal: Omni heeft dit onderwerp zelf opgepakt.  
Bert Scholten licht dit toe: er zijn voorstellen gedaan door de gemeente. Het laatste voorstel 
is dat de totale ruimte die er nu is opnieuw ingericht gaat worden, hier zijn veel vrijwilligers 
voor nodig. De planning is dat in het nieuwe seizoen het weer open kan gaan. Het wordt 
geen horecabedrijf meer met een uitbater, maar zal met vrijwilligers gerund moeten gaan 
worden. Het Roefje heeft tafels en stoelen beschikbaar gesteld.  

- Wandelpad Ens: NL doet; afgelopen jaar een oproep gedaan om het wandelpad Ens op te 
frissen. Conclusie is dat het wandelpad inclusief kabouterpad best netjes wordt 
onderhouden. Met NL Doet is samen met 10 vrijwilligers  gewerkt: alle informatieve bordjes 
zijn schoongemaakt en de speel/sport toestellen zijn voorzien van nieuwe houtsnippers. Het 
was een prettige samenwerking met de gemeente en een aantal vrijwilligers.  

- Loes treedt af en wordt bedankt voor haar inzet.  
Jos Campmans (Algemeen lid)  

- Is in september aangetreden, maar is door privé omstandigheden gestopt.  
Ina Mijnheer:  

- Arbeidsmigranten die hier langere tijd wonen laten integreren in het dorp. Afgelopen jaar zijn 
er contacten gelegd met diverse mensen, dit was tijdens corona erg lastig. Op dit moment 
speelt er veel met de onzekerheden in Oekraïne.  

• Vraag vanuit de zaal: is dit hetzelfde als de nieuwe inwonersbijeenkomst? Hier is in het 
verleden ook wel eens een tolk bij uitgenodigd. Reactie: bij de nieuwe 
inwonersbijeenkomst wordt iedereen aangeschreven, dus ook arbeidsmigranten. Hier is 
iedereen welkom.  

- Koningsdag: dit jaar een grotere opzet gepland voor jong en oud. Ook tijdens de autocross 
aandacht besteden aan de koningsdag. 

- 4 mei: Fakkeloptocht; Stille tocht zoals we gewend zijn. Oproep wordt gedaan om met zoveel 
mogelijk mensen aan te sluiten.  

- Jubilea: mensen kunnen vanuit Dorpsbelang een bloemetje krijgen bij jubilea. Dit kan samen 
met berichtgeving op social media, dit wordt altijd expliciet gevraagd, dus is geen verplichting 
bij de aanvraag van een jubilea bij Dorpsbelang.  
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Erwin Pol (Penningmeester) 
- Draait al een paar maanden mee met het penningmeesterschap. Gaat dit vanaf nu volledig 

oppakken, heeft zelf een financiële achtergrond. Doel is om veel te digitaliseren en te 
vereenvoudigen. 

Herman Goes (Ledenadministratie) 
Herman is niet aanwezig. Erwin licht dit toe: op dit moment wordt er gekeken hoe de 
ledenadministratie goed gekoppeld kan worden aan het financiële boekhoudprogramma.  

Michella Bunt 
- Actief met Koningsdag, 4 mei, Social media. O.a. de nieuwe vormgeving op flyers/ 

uitnodigingen en Powerpoint zijn afkomstig van Michella 
- Banners aan de baan (lantaarnpalen): zijn aangeschaft voor 75 jaar Ens, worden nu het hele 

jaar door gebruikt voor allerlei activiteiten. Elke vereniging kan hier banners voor laten maken 
en een aanvraag doen om deze erin te hangen. Tussendoor worden de algemene banners 
van het dorp Ens geplaatst (logo)  

- Nieuwbouw Ens; enquête voor woningbehoefte uitgezet.   
 

5. Rekening en verantwoording van de penningmeester  
Judith Van Wieren presenteert de financiële situatie van Dorpsbelang.  

• Vraag vanuit de zaal: wat wil Dorpsbelang met het geld doen wat op de bank staat als buffer? 
Reactie van penningmeester: dit is een vraagstuk van het bestuur aan de leden. We krijgen best 
veel aanvragen voor financiële steun, als je alles honoreert is de buffer weg. Hoe kunnen we dit 
goed aanpakken?  

• Suggesties vanuit de zaal: stel kaders vast als bestuur, wat is algemeen belang, hoeveel wil je 
per jaar aan donaties doen bij vragen, stel vast welke buffer je moet hebben als bestuur en hoe 
je de komende jaren op deze buffer uitkomt.   

Kascontrole commissie: heeft alles gecontroleerd en er zijn steekproeven gedaan. Alles is goed 
bevonden en getekend. Ledenaantal is vrijwel gelijk gebleven. Argumentatie is hiervoor dat geen 
kerstmarkt is geweest waarbij nieuwe leden worden geworven.  

- Annelies van Schie & John Heijen hebben de kascontrole gedaan. Annelies verlaat nu de 
commissie en beiden worden bedankt voor hun inzet. Vanuit de zaal is decharge verleent 
aan het bestuur. John Heijen gaat nog een jaar door en Peter Bruijnes sluit komend jaar aan 
bij de kascommissie.    

6. Vaststelling Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Deze wordt toegelicht door de voorzitter en vastgesteld in de vergadering. De voorzitter 
attendeert andere verenigingen erop dat ze zich ook aan deze wet moeten houden welke op 
1 juli 2021 in werking is getreden. 

7. Bestuursverkiezing 
- Sake Barkhuis en Arjan Hessels stellen zich voor als nieuw bestuursleden. Worden beiden 

gekozen door de zaal. 
- De voorzitter heeft van de zaal ook toestemming gekregen om voorzitter te blijven. 
- Aftredende leden: Judith van Wieren, Antoinet Haagsma, Arno Rops, Edwin Kolk, Loes Wink, 

Jos Campmans.  
8. Uitreiking van ‘de Duim’ (vrijwilliger van het jaar).  

Groengroep Ens wint deze ereprijs, welke in ontvangst wordt genomen door Piet Baars en 
Gouke de Boer. Tijdens de eerstkomende ochtend zullen ze gebak mogen ophalen om dit te 
vieren met hun mede vrijwilligers.  

9. Rondvraag 
- Letters I Am Ens: waarom zijn deze niet blijven staan? Reactie: er is een vergunning met 

constructieberekening nodig om dit te laten staan, dit werd te duur.  
- Verlichting bushokjes is stuk. Reactie: maak een Melding Openbare Ruimte (MOR) op de 

website van de gemeente Noordoostpolder. Dit kan elke burger doen. Zebrapaden ook 
verlichting niet in orde. 

- Oproep aan de zaal: 23 april gaat het Roefje heropenen: 10.00 door de burgemeester en 
jeugdburgemeester. Komt allen!  

- Oproep aan de zaal: Woensdag 13 april: jaarvergadering IJsbaan: 20.00 ijsclub gebouwtje.  
10. Ensyfair 

Programma wordt gepresenteerd door voorzitter Bert Meijer 
 
Sluiting jaarvergadering 22.00  

 


