
1 
 

COLOFON         
 

Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april - juni - september – december 
Oplage  : 1350 
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: 
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DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’ 
 

 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

 
 
INHOUDSOPGAVE 
 

1. Colofon 12. Kwis 75 jaar Ens 
2. Van de voorzitter / Level One 13. EV – Early Beau 
3. Urnenmuur / IM Heleen den Dekker 15. Basisscholen 
4. De Oude Bakkerij 16.  De Hummel 
5. Ens&co 17. Seniorengroep uitgegymd 
7. 60 jaar getrouwd 18. Kleedjesmarkt / Fitstap  
8. Bloemenplein / Spar 10 jaar 19.  Hennepteelt ontoelaatbaar 
9. Nieuwe brug 20. Sociaal loket / AED  
10. Luchtwachttoren 21. Sint Jansklooster 
11. Historische feiten Ens 24. Waterloopbos / voor 14    

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: zaterdag 10 april 2021 

Verschijningsdatum 22 april 2021 

 

 

 

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

 
Heeft u ook zo genoten en tegelijkertijd geërgerd aan de sneeuw en de kou? Aan de ene kant 
leverde het mooie plaatjes op, maar o, o, o wat waren de wegen slecht begaanbaar. En wat 
zijn we blij met de diverse mensen die zich inspanden om wegen en stoepen sneeuwvrij te 
maken. Gelukkig was er ook veel sneeuwpret, vooral voor de kinderen met sleetjes en 
sneeuwpoppen. En dan ook nog sinds jaren de ijsbaan weer open! Zo vaak komt het niet voor 
dat er zoveel sneeuw en ijs ligt dus maar beter er ook nog even van proberen te genieten. 
En heeft u het nieuwe Bruggetje aan de Drietorensweg/Hoefijzer al gezien? Het is een mooi 
pittoresk bruggetje geworden, en alles geregeld met de hulp van vele vrijwilligers en de 
gemeente! Zo hoeft er niet meer over de buitenweg gelopen te worden en is de Drietorensweg 
weer een beetje veiliger geworden. Verderop in de Baanbreker leest u meer over het 
"ontstaan" van het bruggetje. 
En nog meer goed nieuws voor het dorp: de appartementen in de oude bakkerij aan de 
Baan/Baanhoek gaan er eindelijk komen. Na vele jaren leegstand en een lang proces van 
plannen maken en ontwerpen gaat het nu eindelijk gebeuren. Binnenkort zal er gestart worden 
met de sloop, en dan spoedig erna kan er gebouwd worden. Ook hierover vindt u verderop 
meer informatie. 
Normaal zouden we in maart de jaarvergadering hebben, maar uit voorzorg hebben we 
besloten om deze alvast maar te verplaatsen naar 19 mei. De berichten en voorspellingen 
omtrent corona zijn nog te somber voorlopig. Hopelijk zijn we in de lente een aardig eind op 
weg om uit de crisis te komen. Zo veel activiteiten die nu al een jaar stil liggen, dat wordt nog 
een hele klus om alles weer in gang te krijgen. 
Dat brengt me ook bij het 75 jarig bestaan van Ens. Dat is dit jaar. Normaal gesproken 
zouden we daar allang aandacht aan hebben geschonken, feesten gepland, bijeenkomsten, 
activiteiten, maar ja, wat mag wel, wat niet? Het is onmogelijk om nu al een planning te 
maken. Gelukkig zijn we een heel jaar lang 75 jaar dus schuiven we de start van ons feestjaar 
ook maar even een beetje op. Wat wel kan alvast is een quiz! Bedacht en gemaakt door 
Jannie de Lange om ons alvast een beetje in de feeststemming te brengen. Best een lastige, 
maar erg leuk om te maken! 
 
Naila Tigchelaar 
Dorpsvoorzitter Ens 
 
 
 

LevelOne gaat aan de Enserweg 16 een park voor 300 arbeidsmigranten ontwikkelen, start 

aanvang werkzaamheden1 april en oplevering 01-03-2022. Eerder is hierover overleg geweest met 
de Klankbordgroep. De Klankbordgroep bestond uit een aantal mensen die de buurt 
vertegenwoordigden en afgevaardigde van Vereniging Dorpsbelang-Ens. Inmiddels is de 
omgevingsvergunning verleend.  
Graag willen wij de belangstellenden nader informeren over dit park. Wij willen dit doen tijdens een 
Zoom-meeting op 8 maart om 19:30 uur. De belangstellenden krijgen bij deze meeting ook 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 
  
Voor deze meeting kunt u zich 
aanmelden bij ons via het 
mailadres rvdberg@level1.nl 
Wij zullen u voor 8 maart de link 
mailen om deel te kunnen nemen 
aan de zoom-meeting. 
 
LevelOne 
 
Ronald van den Berg en David 
Keetman 

mailto:rvdberg@level1.nl
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Columbarium - Urnenmuur 
 

In september 2019 heeft Eveline van Hees in de Baanbreker een oproep gedaan: wie wil er 
meedenken over een urnenmuur in Ens. Met een groep van 6 personen zijn we gestart. We 
hebben nagedacht over de mogelijkheden op de Begraafplaats in Ens en de wensen die we met 
elkaar hebben. 
 

Ontwerp en financiën 
Er zijn tekeningen gemaakt en er zijn offertes opgevraagd. We gaan kijken of het haalbaar is om 
dit financieel te realiseren. Door zelfwerkzaamheid zullen de uiteindelijke kosten mogelijk lager 
zijn. Voor een deel van de kosten worden fondsen aangeschreven voor een bijdrage.  
 

Animo 
Misschien weet u nu al dat u een plaats wilt hebben in een toekomstige urnenmuur. Wilt u dit dan 
aan ons, zonder verdere verplichtingen, kenbaar maken? Wij zullen geen namen noteren. Alleen 
een aantal. Om de plannen te onderbouwen helpt het als we kunnen aangeven dat er animo voor 
is. 
 

Wij hopen u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Als u vragen heeft kunt u die altijd aan 
ons stellen.  
 

Columbariumgroep 
 

mede namens Dorpsbelang, 
Mieke van Steen, Dinie Rieks, Jacob Buijsman en Lia Broeders 
liabroeders@hetnet.nl, 06-1277 5745, Hortensia 20 

 

 

In memoriam Heleen den Dekker  
 
Op 9 februari 2021 is onze collega Heleen den Dekker overleden. Zij was huisarts in onze 
praktijk. 
 
Heleen was geboren en opgegroeid als boerendochter in de Noordoostpolder en ook na haar 
studie is zij er steeds blijven wonen. Later samen met haar vriend, ook een boerenzoon uit de 
Noordoostpolder. 
 
Begin 2013 was zij klaar met de huisartsenopleiding en kwam zij in Ens werken, direct na het 
vertrek van huisarts Klaas Wester. We hebben een aantal jaren heel fijn samengewerkt -ze 
was een uitstekende, gewaardeerde en altijd vriendelijke en positieve huisarts en collega. Ook 
tijdens haar ziekzijn was ze zolang het nog kon betrokken bij onze praktijk en voor ons in Ens 
is ze altijd deel blijven uitmaken van het team. 
 
Begin 2016 werd bij haar onverwacht dikke 
darmkanker gevonden die toen al uitgezaaid 
was. Na een aanvankelijk naar het leek 
succesvolle behandeling kwam de ziekte in 2018 
weer terug. De laatste maanden en weken ging 
zij snel achteruit. Zij is 37 jaar geworden. 
 
We zijn verdrietig dat ze -zo jong al- overleden 
is, maar zijn dankbaar wat ze voor ons en voor 
Ens betekend heeft. 
 
Namens het team van de Huisartsenpraktijk Ens, 
 
Jan Armin Roosjen 
 

mailto:liabroeders@hetnet.nl
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De Oude Bakkerij 

Op de plek waar in 1950 Jan Plaizier als één van de eerste pioniers zijn bakkerij startte in het hart 
van het oude dorpscentrum van Ens, wordt binnenkort een appartementencomplex gerealiseerd 
en het huidige woonhuis wordt grondig gerenoveerd. 
 

Een maisonnette, appartementen met 2-,3-of zelfs 4-kamers, penthouses en een ruime 
eengezinswoning. Dit is het plan voor de herontwikkeling van De Oude Bakkerij. 
 

Het pand is eigendom van Plaizier O.G.Beheer, Pieter Plaizier is dan ook blij dat na een intensief 
ontwikkelproces het plan definitief is en de verkoop van start kan gaan. Met dit plan wordt een 
passende oplossing geboden voor de grote vraag naar woonruimte in het centrum van Ens. 
Daarnaast wordt hiermee de levendigheid bevorderd en krijgt het centrum een nog mooiere 
uitstraling. 
 

Na een aantal jaar van leegstand hebben wij onze eerste plannen ingediend via een 
principeverzoek bij de gemeente Noordoostpolder. De gemeente heeft aangegeven graag mee te 
willen werken met onze plannen op deze mooie locatie. Aansluitend hebben er vele 
vervolggesprekken plaatsgevonden om het plan verder af te stemmen met afdeling welstand. 
Vervolgens is de omgevingsvergunning ingediend. Op vrijdag 26 februari start de verkoop, en de 
sloopwerkzaamheden in maart. De verwachting is dat wij medio 2021 kunnen gaan starten met de 
bouw. 
 

De ontwikkeling van De Oude Bakkerij is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Plaizier 
O.G. Beheer, de gemeente Noordoostpolder, Dorpsbelang Ens, Pr8 architecten, Woonaccent 
Makelaars en Weever bouw uit Kampen. 
 

Hierbij willen wij van deze gelegenheid graag gebruik maken om iedereen te bedanken voor de 
medewerking. In het bijzonder de buren, de Spar, snackbar Rogers Place en alle Ensenaren die 
ons initiatief van harte ondersteunen om hiermee Ens nog mooier te maken. 
 

Geïnteresseerden: 
Ronald Vissers van makelaarskantoor Woonaccent in Emmeloord laat weten dat diverse 
geïnteresseerden zich al hebben gemeld voor het project. Heeft u zich nog niet aangemeld neem 
dan contact op met Woonaccent Makelaars Emmeloord telefoonnummer 0527-620602, of via de 
projectwebsite www.deoudebakkerijens.nl 
 

Met vriendelijke groet, Pieter Plaizier 
 

Plaizier O.G. Beheer  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- een impressie van het nieuwbouwproject - 

http://www.deoudebakkerijens.nl/


5 
 

 

          

 

Goed nieuws vanuit Ens&co 

      De activiteiten in het steunpunt worden verplaatst naar het Roefje 

  Tientallen vrijwilligers zetten zich in om Ens&co van start te laten gaan 

 

Stichting Ens&co. 

Opgericht: 9 juni 2020 

 

Doelstelling: Het mogelijk maken, stimuleren en ontwikkelen van activiteiten in Ens voor al haar 

inwoners. De activiteiten kunnen bestaan uit zowel sociale, culturele, educatieve en 

ontspanningsactiviteiten en waarbij ook de mensen met een indicatie van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning worden betrokken. 

 

Hoe: Door zorg te dragen voor een voorziening waar de activiteiten kunnen plaatsvinden, door het 

organiseren van diverse activiteiten waarmee bewoners elkaar kunnen ontmoeten en door het 

verbinden van de diverse groepen inwoners van Ens. 

 

Waarom: In 2019 kwam de Zonl met de berichtgeving dat zij voornemens was het Steunpunt te 

gaan afstoten. Zij realiseren zich het belang van een punt van ontmoeting in het dorp maar helaas 

is het voor hen een locatie die niet rendabel voor de bedrijfsvoering is. Een avond in het Wapen 

van Ens werd belegd en er was veel belangstelling vanuit het dorp. Een behoefte inventarisatie 

vond plaats zo ook een inventarisatie van mogelijke vrijwilligers. Het bleek dat het dorp zich hard 

wil maken voor activiteiten voor jong en oud. Zo ook zien wij graag zorg voor ouderen behouden in 

het dorp. Het werd al snel duidelijk dat Ens&co met haar activiteiten onmogelijk de huur van het 

Steunpunt zou kunnen opbrengen. Een alternatief werd gezocht en lijkt gevonden in het Roefje. 

Deze laatste zal haar inrichting aanpassen naar de behoeften van de doelgroep van Zonl en een 

overstap van de DAG activiteiten club ligt daarmee in de lijn van verwachting. Zo ook gaat Ens&co 

dan mee naar het Roefje en willen we deze locatie promoten voor jong en oud. Een 

multifunctionele inrichting waar mogelijk jong en oud elkaar meer ontmoeten willen we stimuleren. 

 

Bestuur: Gerda de Jong, Jurrie Schutte, Ad Kragtwijk, Jan Hoek, Olga van den Berg, Hananja van 

Otterloo 
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Trots op: De vrijwilligers die dagelijks klaarstaan voor inwoners die koffie komen drinken in het 

steunpunt en de vrijwilligers die ondersteunen bij de DAG activiteiten van Zonl. Op dit moment 

vinden deze ochtenden gelukkig nog steeds plaats en deze zijn erg belangrijk voor de deelnemers. 

Uiteraard vindt het plaats volgens de richtlijnen i.v.m Covid 19. Tevens zijn wij trots en dankbaar 

voor het ontvangen van gelden en toegezegde gelden, subsidiewegen worden bewandeld. 

 

Verwachting: Onder voorbehoud want niks is in deze Coronatijd zeker, denken wij met onze 

activiteiten naar het Roefje te verhuizen. Een tijdsinschatting durf ik niet te geven. Het kan eind van 

dit jaar zijn maar ook zomaar het jaar erop. Tevens hopen we natuurlijk dat iedereen blijft komen. 

Voor de één zal het iets verder weg zijn, voor de ander misschien juist iets dichter bij. We willen 

het graag mogelijk maken dat een ieder er komen kan. 

 

Bestaande activiteiten en Ideeën: Er zijn bestaande activiteiten waarvan we zeggen, iets wat 

goed loopt moet je niks aan willen doen. Dit geldt bijvoorbeeld o.a. voor koffie drinken, 

dorpsmaaltijd, koersbal, breimiddag, crea, spelochtend, wandelgroep, zingen, jeu de boules, 

kledingverkoop. Als je het zo op een rij zet is het eigenlijk al een heleboel. Maar als je meerdere 

leeftijdsgroepen wilt uitnodigen zijn er ook ideeën zoals b.v. een plantenasiel, een film middag, een 

game bijeenkomst, ontmoetingen voor jonge moeders, informatiebijeenkomsten. Het zou mooi zijn 

dat als u dit gelezen hebt en dit verhaal u aanspreekt en u zelf nog een idee heeft of mogelijk aan 

wil haken als vrijwilliger dan horen wij graag van u. ( contact: Ad Kragtwijk 0621665908  of Gerda 

de Jong 0614540593)                                                                                                                                                   

      

 

Onderstaand gedicht wil ik u niet onthouden: 

Een vrijwilliger in Ens 

Een waardevol en onmisbaar mens 

Aandacht voor de ander, in het bijzonder voor hen die het zo hard nodig zijn 

Er staan met goede moed voor de bezoekers dat is erg fijn 

Gewapend met een vriendelijk woord een knipoog en een mondkap 

Een arm op de schouder een warme hand is helaas nu niet mogelijk bij de koffietap 

Er komt vast een tijd dat het wel weer kan 

Wij zijn u dankbaar, uw inzet, we genieten ervan. 

 

    Vragen of opmerkingen 

  Ens&co is te bereiken via email: ens.en.co@hotmail.com 
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Renso (85) en Roelie (83) Dijk-Lip waren woensdag 27 januari, 60 jaar getrouwd.  

Renso Dijk en Roelie Lip traden op 27 januari 1961 in Emmeloord in het huwelijk.  

Ze kregen drie kinderen en hebben vijf kleinkinderen. 

In 1950 verhuisde Renso vanuit het Groningse Oudeschip naar de polder met zijn ouders en het 

gezin. Zij vestigden zich aan de Schokkerringweg waar Renso werkte als agrarisch medewerker. 

Roelie kwam vanuit Oosterhesselen geregeld in de polder voor bezoek aan haar broer in Ens en 
later als gezinshulp in Ens en omgeving. In het dorp hebben zij elkaar leren kennen en is de vonk 
overgeslagen. 
In 1965 verhuisde het gezin naar de Kruisstraat in het dorp, waar ze nog steeds wonen. 
 
Beiden hebben ze (moes) tuinieren als grote hobby, al is het voor Roelie door het minder mobiel 
worden de laatste jaren niet meer zo goed mogelijk. Renso is nog steeds een fervent volkstuinder, 
en doet nog jaarlijks mee aan de race onder de volkstuinders wie het eerst zijn aardappelen heeft 
gepoot. Hij heeft actieve functies uitgevoerd in de volkstuinvereniging waaronder ook de 
voorzitterschap. Roelie heeft zich ruim 15 jaar ingezet als vrijwilliger in het Steunpunt. Tot vorig 
jaar waren beide actief lid van de ANBO Noordoostpolder. Met veel plezier hebben zij hier taken 
op zich genomen. Lid zijn van de reiscommissie was favoriet, net als de vele busreizen die ze met 
andere leden hebben gemaakt. Dat was telkens weer genieten en veel plezier. 
 
Door de corona maatregelen zal een feestje nog even op zich laten wachten, maar zo gauw het 
mogelijk is gaan we deze dag vieren. 
 

60 jaar getrouwd van harte gefeliciteerd 

namens Dorpsbelang 
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“'Reuring” op het Bloemenplein 
 

Het is U vast opgevallen dat er zaterdags veel kraampjes op het Bloemenplein staan. 
Vooral in deze “Coronatijd” is een contactmoment “op afstand” een mooi goed ! 
Er wordt van deze mogelijkheid volop gebruik gemaakt. 
Daarnaast kan men terecht bij “De Spar”, All In Ingrid, Rogers Place en ‘t Pleintje en voor de 
diensten bij Sylvia! 
Dus aan levendigheid en gezelligheid geen gebrek in Ens. 
 

Maar......gooi a.u.b geen afval op het plein, dat er dankzij de Groenbrigade zo keurig uitziet. 
 

Als je op de Social Sofa zit, gooi je toch geen pizzadozen achter je neer in de bloemperken? 
 

Neem deze mee en doe ze thuis in de papiercontainer. 
Bierblikje eveneens in de vuilnisbakken a.u.b. 
Laten we met elkaar Ens leefbaar en schoonhouden! 
 

Spreek elkaar hierop aan, 
Dan zal het allemaal beter gaan! 
Raap “Rotzooi“ op, 
Dan wordt ons plein weer top! 

 

Namens een afvalraapster van de zondagmorgen, Marian. 

 

 
 

 
 

 

feest! 10 jaar in Ens 

Hoefnagel 

Op 10 februari 2021 was het alweer 10 jaar geleden dat wij hier in Ens als SPAR supermarkt zijn 

begonnen, reden voor een feestje! Daarom heeft iedereen van ons een leuk cadeautje gekregen. 

Wij willen alle klanten bedanken voor het vertrouwen in ons als buurtsuper en we hopen u de 

komende jaren nog vaak terug te zien in onze SPAR. 

Wiechert en Martine Hoefnagel 
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Een nieuwe brug in ons dorp Ens 
 

Vanaf eind januari is Ens weer een brug rijker. Waarschijnlijk heeft u deze al wel gezien of bent u 

er al over heen gelopen. Sommige vragen/opmerkingen kunnen we als dorpsbelang snel 

beantwoorden of uitvoeren en soms duurt het wat langer. Dit was er één die wat langer duurde. 

 

Drie jaar geleden kwam er vanuit de buurt een vraag of er niet een brug bij het Hoefijzer over de 

sloot kon komen. Dit omdat er zich nu soms gevaarlijke situaties voordoen op de Drietorensweg 

door mensen die daar dan over heen lopen en niet gezien worden door de automobilisten. Deze 

klacht was bij ons niet onbekend, er zijn hier al eerder vragen over geweest. Ook vanaf de andere 

kant van de Drietorensweg zijn er vragen, hier willen ze graag een voetgangerspad langs de weg 

vanaf de Seidelstraat naar het bos. Helaas lukte dit niet doordat we hier geen toestemming kregen 

van de wegbeheerder, maar nog steeds zijn we bezig om hier een oplossing voor te vinden. Zorg 

ervoor dat u zichtbaar bent voor automobilisten mocht u over de Drietorensweg heen lopen. 

 

In augustus vorig jaar vonden we na lang zoeken een geschikte brug voor over de sloot. Een leuk 

weetje: deze brug is oorspronkelijk van de Flevohof geweest en heeft daar jarenlang dienst 

gedaan voor alle bezoekers daar. Aan deze brug moest nog wel het een en ander gedaan worden. 

Er zijn onder andere nieuwe hardhouten balken overheen gekomen en een nieuwe slijtlaag. Hier 

zaten heel wat uurtjes werk in. En toen was het eindelijk zover, de brug kon geplaatst worden. Met 

behulp van onze eigen lokale ondernemers en een groep vrijwilligers hebben we de brug op dertig 

januari kunnen plaatsen. 

 

Namens Dorpsbelang Ens wil ik nogmaals alle vrijwilligers en de lokale ondernemers bedanken. 

We gaan de brug nog een keer officieel openen maar dan moeten we eerst een naam bedenken 

voor deze brug en daar hebben wij uw hulp bij nodig. Weet u een leuke naam geef deze dan door 

op het volgende emailadres: dorpsbelangens@hotmail.com. 

 

Manfred van ’t Erve, Dorpsbelang Ens 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Luchtwachttorens 
Extra informatie over de fundering, die je 
nu in het Enserbos kunt zien. 
 

Hoewel de Koude Oorlog voorbij is, het 
IJzeren Gordijn is weggeschoven en stukjes 
Berlijnse Muur als souvenir voor veel geld 
te koop zijn. 

De koude Oorlog is niet aan Nederland 
voorbij gegaan. Het waren spannende 
tijden na de Tweede Wereld Oorlog. Vooral 
in Oost - Europa, toen de Sovjet Unie de 
beschikking kreeg over de atoombom. 

Om op alles degelijk voorbereid te zijn, 
besloot de Nederlandse regering een 
waarnemingsnetwerk van 140 
luchtwachttorens op te zetten. Dat had de 
taak vijandelijke laagvliegers op te sporen 
en landingen van Russische parachutisten 
door te geven. 

Ook in het Enserbos heeft een 
luchtwachttoren gestaan, een gelijksoortige 
als op foto 1.                                                   
Op foto 2 staat de toren, als een witte pilon 
in het bos. Als u vanaf de Drietorensweg 
het hoofdpad inloopt, ziet u op 80 meter 
een fundering rechts van het pad.              
Op foto 3 ziet u deze fundering. De 
wachttoren is in 1955 gebouwd een (z.g. 
raatbouwtoren), hij was 10.50 m hoog en  
torende toen nog hoog boven het pas 
aangeplante bos. De wachttoren is in 1965 
afgebroken. Vele miljoenen guldens zijn 
aan dit systeem besteed, maar het heeft 
nooit als zodanig gewerkt.                                   

Op foto 4 zie je de fundering, die in 2020 is 
blootgelegd in het Enserbos. 

 

Ben Maas 
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Historische feiten over Ens  
 

Dit jaar is het de 75ste verjaardag van ons prachtige dorp Ens maar hoe is het mooiste dorp van de Noordoost- 

polder eigenlijk tot stand gekomen? In dit artikel leest u over de hoogtepunten van het ontstaan van het dorp.  

De bouw van Ens 
Ens is het derde dorp dat in de Noordoostpolder werd ontworpen, het eerst bekende ontwerp van het dorp 
stamt uit 1939 het laatste ontwerp uit die periode stamt uit 1954. De eerste stenen woningen werden in 1946 
gebouwd. Echter woonden er al mensen in 1943 in Ens wat destijds ‘Dorp C’ heette. Dorp C bestond uit houten 
barakken voor de polderwerkers en even later werd dit uitgebreid met de stenen kampen ‘Ens’ en ‘Ens ll’. Nadat 
de polderwerkers klaar waren met hun werkzaamheden werden de barakken gebruikt door de bouwvakkers die 

hebben bijgedragen aan de bouw van Ens zoals wij het nu kennen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het wapen van Ens 
Heeft u zich al eens afgevraagd waarom er eenden afgebeeld staan op het wapen van Ens? Dat is omdat de 

naam Ens afstamt van het woord ‘Endeseae’ wat dan weer eend betekend. Echter bestaat de naam Ens al meer 

dan 1200 jaar het was bijvoorbeeld de benaming voor het meest zuidelijke punt van het voormalige eiland 

Schokland.  

Wist u dat? 
Wat wij tegenwoordig ‘Het Gebouwtje’ naast de Katholieke kerk noemen was vroeger een noodkerk en is 
het oudste bouwwerk van Ens dat nog overeind staat.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oorspronkelijk ontwerp Ens 1938 Vierde ontwerp Ens 1954 Eerste barakken Dorp C 
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1. In welk jaar is de pannakooi gerealiseerd? 

2. Op welke adressen was het postkantoor gevestigd? 

3. Vul aan : Geef mij maar ‘t dorpje Ens ………………( 1 regel) 

4. Wie heeft het lied van vraag 3 geschreven? 

5. Wat is de herkomst van de naam Drietorensweg? 

6. In welk jaar is het kunstwerk “Welkom op de zeebodem” geplaatst? 

7. Wat was de vorige naam van de dorpskrant? 

8. Hoe heet het kunstwerk dat op de gevel van OBS De Regenboog hangt? 

9. Hoe heette de huisarts voor Wester? 

10. Wanneer is de sporthal gebouwd? 

11. Arnoldus van Bockholtstraat: Wat was het beroep van A. van Bockholt? 

12. Wat zijn de straatnamen in de nieuwbouwwijk Drietorensweg-oost? 

13. Vroeger waren er twee voetbalclubs. Wat waren de namen? 

14. Waar lag de “oude” ijsbaan? 

15. Wat voor winkel had Burema? 

16. Wat was “Wampie”? 

17. Wanneer is dorpsbelang Ens opgericht? 

18. Wat was de vorige bestemming van het Roefje? 

19. Wat was het thema van Ensyfair in 2015? 

20. Wie was de laatste dominee van de hervormde kerk? 

21. Wie was de eigenaar van de eerste “snackbar”? 

22. Met welk tulpenmozaïek werd de eerste prijs behaald? 

23. In welk jaar is de Enserweg een asfaltweg geworden? 

24. Pand Keulmac. Wat voor bedrijf was daar vroeger gevestigd? 

25. Wie ontving als eerste de zeebodemtrofee? 

26. Hoeveel woningen bevinden zich in “het hofje van Ens”? 

27. Wanneer is er begonnen met de bouw van de huidige RK kerk? 

28. Langs de wandelroute staan kunstwerken van 4 (oud) Ensenaren. 

Wat zijn hun namen? 

29. Op welk adres is de familie Wouters begonnen met hun bedrijf? 

30. Ter gelegenheid van welke activiteit kwam de koning in 2014 naar Ens?                  

 

Antwoorden inleveren voor 14 maart : per mail dorpsbelangens@hotmail.com  

of in de brievenbus van Naila Tigchelaar, Baan 8. 

Onder de juiste oplossingen wordt een Enser bon van € 15,00 verloot. 

De oplossing en de winnaar worden in de volgende Baanbreker vermeld. 

Veel puzzelplezier !! 

 

Wie vindt het leuk een kwis samen te stellen voor de volgende Baanbreker? 

Opgeven via debaanbreker@hotmail.com of bij Jannie de Lange tel. 251260. 

 

 

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
mailto:debaanbreker@hotmail.com
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Even voorstellen… 
 
In dit hoekje willen wij van Early Beau ons graag aan u/jullie voorstellen. Sommigen van u kennen 
ons bedrijf aan de Vliegtuigweg 15 in Ens misschien al, omdat wij u voer leveren voor uw paard of 
pony. U als klant weet het dan al: wij staan altijd voor u klaar om mee te denken en de benodigde 
producten snel bij u te bezorgen. 
 
Early Beau is al een paar jaar enthousiast actief in de Noordoostpolder en omstreken als dealer 
van verschillende producten voor paarden. Denk hierbij aan Vitalbix, Phytonics/Puur en Bio-Ron. 
Voor onze eigen paarden en pony’s gebruiken wij deze merken ook. Dus door eigen ervaring 
kunnen we voor 100% achter deze producten staan en kunnen we u advies geven. 
 
Waarom stellen we Early Beau dan toch nu pas voor? Omdat wij onze lijn met producten hebben 
uitgebreid met voor Early Beau een nieuw merk: Reico Vital. 
Uiteraard natuurlijk met de producten voor paarden, maar wij willen u ook helpen met advies en 
producten voor honden, katten en mensen. 
 
Iedereen die een paard/pony of hond heeft, weet het: je wilt het allerbeste voor je vriend of vriendin 
op vier benen om zo lang mogelijk met en van elkaar te kunnen genieten. Maar ook (bijna) 
iedereen loopt vroeg of laat tegen kleinere of grotere problemen aan. Met de merken verkrijgbaar 
via Early Beau en de adviezen die we hierover kunnen geven, willen we bijdragen aan een gezond 
en gelukkig leven voor uw en onze paarden/pony’s en honden. Hierbij is ons motto: 
“Geef geen vulling, maar voeding!” 
 
Ben u nieuwsgierig geworden naar ons bedrijf en de producten of wilt u producten bestellen? 
Bezoek dan onze website www.earlybeau.nl of onze facebookpagina. Een email sturen kan 
uiteraard ook; info@earlybeau.nl of reico-vital@earlybeau.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.earlybeau.nl/
mailto:info@earlybeau.nl
mailto:reico-vital@earlybeau.nl


14 
 

 

 

 

 



15 
 

Oriënteren op een basisschool? 
 

 

De meeste ouders gaan zich oriënteren op een basisschool rond 

de derde verjaardag van hun kind.  

 

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.  

Maak dus vooral een oriënterende afspraak op een basisschool en laat u informeren over de 

ontwikkelingen binnen de school en wat dat betekent voor het onderwijs aan uw kind.  

Tijdens deze vrijblijvende kennismakingsafspraak zal de directeur u meer over de school vertellen 

en u een rondleiding geven door het gebouw, zodat u sfeer kunt proeven. U kunt u natuurlijk uw 

vragen stellen en krijgt u een aanmeldpakketje mee naar huis.  

Vraag vooral ook andere ouders met schoolgaande kinderen naar hun ervaringen en kies de 

basisschool die het best aansluit bij de manier waarop u uw kind opvoedt. 

   

Wilt u nu al meer weten, onze websites zijn vernieuwd en staan volop informatie!  

 

We vragen u uw zoon of dochter vóór 1 juni 2021 aan te melden als hij/zij in 2021 vier jaar 

wordt. 

In verband met Corona, zal de open dag in maart helaas komen te vervallen. Tot 1 april kunnen we 

geen fysieke rondleidingen geven in het schoolgebouw.  

Neemt u contact op voor een alternatieve (digitale) kennismakingsafspraak én rondleiding.  

 

Graag tot ziens! 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

http://www.obsregenboog.nl/
http://www.horizon-ens.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     
   Dinsdagmiddag     12:30 uur - 15.30 uur  
   Donderdagmiddag 12.30 uur - 15.30 uur 
  
Van de leidsters: 

 
Op het moment van dit schrijven hebben we een witte wereld en genieten de kinderen van 

sneeuw- en ijspret, heerlijk. We zijn na een periode van sluiting i.v.m. de lockdown gelukkig weer 

open. Na de kerstvakantie zijn we gestart met het thema Coco kan het. Dit is het prentenboek van 

het jaar. Omdat we dit jaar niet naar de voorstelling in de bibliotheek konden hebben alle peuters 

het prentenboek cadeau gekregen van de bibliotheek. De kinderen kregen van de juffen materialen 

en filmpjes thuis over vogel Coco. Daar zat o.a. voer in om een dennenappel en appel te maken 

voor de vogels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen de kinderen weer in de groep kwamen konden we zo verder gaan met het thema want alle 

peuters herkenden Coco in de klas en de enthousiaste verhalen kwamen los.   

We hopen dat we nu draad weer op kunnen pakken en zo op weg gaan naar het voorjaar. 

 

Een vriendelijke groet van alle peuters en de juffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

Achterstand? 

 

Heeft uw kind moeite met lezen en/of leren? 

  Elma kan helpen ! 

In bezit van volledige bevoegdheid BSc 

e-mail:elmavanderwerf@kpnmail.nl 
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Seniorengroep vrijdagmorgen helaas uitgegymd 

 

Ens – In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen is jarenlang een seniorengroep op de 

vrijdagmorgen van 9 tot 10 uur in de Evert van Benthemhal actief geweest. Docent Marry van der 

Sar uit Tollebeek weet menigeen van 60 tot dik in de 80-90 jaar enthousiast in beweging te houden 

met warming-up, cooling-down, cardiofitness, spel- en loopelelementen, balspel en dans.  

Helaas dunde de groep, onder wie zelfs 2 trouwe heren, begin vorig jaar enigszins uit door 

verhuizing en om gezondheidsredenen. Daar komen corona en de lock downs ook nog eens 

overheen. Oproepen in de dorpskrant en De Noordoostpolder om met nieuwe aanwas tot een 

mogelijke herstart te komen blijken vergeefs.  

Dus zoals onder anderen door dik 80’ers Til en Piet Kommers, 28 jaar lid, verwoord: “Bij gym blijf 

je jong en lenig en wij vinden dansjes leuk.” En diehard Jo van de Putte, ruim 22 jaar lid, inmiddels 

verhuisd naar Emmeloord: “Je gaat je spieren goed gebruiken, let meer op je houding en het is 

heel gezellig met zijn allen.” En zo was het motto ook in de groep: niet achter de geraniums, 

bewegen en vooral ook de lachspieren trainen, gezelligheid troef. 

Er zit niets anders op dan afscheid nemen van Marry van der Sar. Op dinsdag 8 december 2020 

heeft Nel Koot dan ook namens de groep een sierappelboompje Red Sentinel (zie foto) en een 

ontbijtbordje, bedrukt met een gedicht  van Monica Boschman (hieronder), overhandigd. Waarmee 

voor velen, die zich tot de gymgroep mochten rekenen een bewegingsvolle periode is afgesloten.  

 

Ochtendgymnastiek 

 

Met je handen reiken naar vogels 

en wolken, iets hoger nog. 

 

Armen weer naar beneden 

de rug wervel voor wervel afrollen 

buigen voor bloemen, drie keer 

 

dan vasthouden, verder kijken 

naar mos, naar mieren, leven 

waar jouw oog op valt.     

 

Je rug rechten, je linkerknie 

optrekken, naar je hart brengen 

een wens doen. Nu met rechts. 

 

Voor vandaag: 

op zebra ś alleen op wit staan 

drempels groeten met een sprong 

het grasveld met een koprol. 

 

Tot slot. Schouders los, de nek 

uitsteken naar de dag. 
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Kleedjesmarkt 2021 

 

 

 
Na de gezellige kleedjesmarkt in ons dorp afgelopen jaar, wil ik ook dit jaar weer een 
kleedjesmarkt gaan organiseren. 
Wanneer????  
Ja, dat is nu nog niet te zeggen. 
We moeten natuurlijk rekening houden met de maatregelingen en dat het allemaal weer veilig kan. 
Maar ik zou zeggen……………………….begin alvast maar met het verzamelen van bruikbare 
spulletjes. Denk bv aan: kerstspullen die je niet meer gebruikt, de spullen die je tegenkomt 
wanneer je de zolder of de kasten aan het opruimen bent. 
Zodra de datum bekend is laat ik het weten via de site: Je komt uit Ens als… en posters bij onze 
plaatselijke winkeliers. 
Succes met verzamelen! 
 
Voor info of aanmelden: Jenny Paulus Kruisstraat 10 
tel. 0527 251394 of j.paulus@home.nl 
                                                                                                    
En iedereen die legpuzzels heeft gegeven voor de puzzel                          
uitleen van het Leger des Heils in Kampen, heel erg bedankt. 
Ze waren er erg blij mee. We hebben 93 puzzels mogen      
Afgeven. Fijn om elkaar zo te kunnen helpen. 
 
 
 

Met FitStap weer fit en vitaal 
 
Nieuw beweegprogramma in Emmeloord 
 
FitStap is een nieuw, uniek beweegprogramma opgezet door de Koninklijke 
Wandel Bond Nederland (KWBN). Het doel van FitStap is dat deelnemers 
zich in twaalf weken (weer) fit en vitaal. Onder voorbehoud van de RIVM richtlijnen stond op 
woensdagochtend 10 februari de eerste FitStap training in Emmeloord gepland, maar aanmelden 
voor een andere datum is mogelijk. Gecertificeerde FitStap coach Esther Bood, praktijk-
verpleegkundige in een huisartsenpraktijk en wandeltrainer, helpt de deelnemers om zich vitaler, 
fitter en gezonder te voelen. Of je nu al een basisconditie hebt of niet. Of je gezond bent of 
rekening moet houden met een beperking. FitStap is leuk én haalbaar! 
 
Zelf je training plannen 
De deelnemers trainen gedurende het programma één keer per week in een groep, onder 
begeleiding van FitStap coach Esther. Tijdens de trainingen is er – naast beweging – ook aandacht 
voor voedingskennis, motivatie/coaching en cognitieve fitness. Daarnaast trainen de deelnemers 
twee keer in de week zelfstandig. Deze momenten kunnen zij zelf inplannen. Ook gaan de 
deelnemers aan de hand van opdrachten en tips actief in de weer met het aanpassen van hun 
leefstijl. Via een gratis app worden de deelnemers gemotiveerd en hebben ze contact met elkaar 
en met de coach.  
 
Aanmelden 
Het 12 weken durende programma FitStap kost €139,-. Aanmelden kan via www.fitstap.nl. Op 
deze website vind je ook meer informatie over FitStap. Meer informatie over Esther kan je vinden 
op http://jijwandelt.nl/. (Bij voldoende belangstelling kan er ook in de dorpen en Urk trainingen 
gevolgd worden). 

mailto:j.paulus@home.nl
http://www.fitstap.nl/
http://jijwandelt.nl/
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Hennepteelt: ontoelaatbaar 

In korte tijd heeft de politie in Bant en Creil drie hennepkwekerijen in woningen opgerold. De 
burgemeester heeft deze woningen tijdelijk gesloten of 
het voornemen hiertoe bekend gemaakt. Een 
hennepkwekerij lijkt misschien onschuldig, maar dat is 
het niet. Politie, gemeente en andere instanties treden 
hiertegen samen op. U kunt ook iets doen. 

Waarom is een hennepkwekerij 
gevaarlijk? 

Hennepkwekerij een onschuldige hobby? Niets is minder 
waar. Het telen van deze plant is een misdrijf en dus 
strafbaar. De teelt en de handel van hennep zijn vaak in 
handen van (zware) criminelen. Telers worden steeds 
vaker het slachtoffer van geweldsdelicten en ripdeals. 
Maar er zijn meer risico´s. Ook de kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot. 

BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAAR 

Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen met een hoog wattage 
nodig. Deze gloeilampen branden weken lang, dag en nacht. Omdat hoge energiekosten de winst 
drukken wordt de stroom vaak illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels en transformatoren levert 
gevaarlijke situaties op, omdat bij kortsluiting en oververhitting de stoppen niet doorslaan. Zo is de 
kans op brand en ontploffing zeer groot! 

GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID 

Voor de wietteelt worden op grote schaal pesticide en zoutzuur gebruikt. Deze 
bestrijdingsmiddelen kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en zelfs voor schade aan de 
luchtwegen. In de meeste hennepkwekerijen wordt met automatische sproei-installaties water 
verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor 
legionella. Besmetting met de bacterie kan een dodelijke afloop hebben. 

SCHADE AAN DE WONING 

Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte die nodig 
zijn voor de teelt, ontstaan schimmelvorming en houtschimmel. De woning daalt hierdoor fors in 
waarde en het kost veel geld om alles weer in een normale, bruikbare staat te krijgen. 

Hoe herkent u een hennepkwekerij? 

Er zijn verschillende signalen die op een hennepkwekerij in uw buurt of buurwoning kunnen wijzen: 

• Warme en/of vochtige muren 
• Non-stop zoemende of brommende geluiden 
• Afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan 
• Stankoverlast in de vorm van henneplucht 
• Bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen 
• Stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in 

de  stroomsterkte 
• Continue condensvorming op de ruiten 
• Bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn en/of “vreemd” bezoek in 

combinatie met één of meerdere van de bovenstaande signalen. 
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Vermoeden van een hennepkwekerij? Altijd melden 

Als u denkt dat er ergens een hennepkwekerij is, meld dit dan aan de politie via 0900-8844. U kunt 
ook een e-mail sturen naar de wijkagent jan.huizingh@politie.nl of anoniem een melding doen via 
‘Meld Misdaad Anoniem’, telefoonnummer 0800-7000. Voor meer informatie hierover kunt u 
terecht op www.meldmisdaadanoniem.nl. Zo houden we samen uw buurt veilig en leefbaar. 

Hennepkwekerij gemeld, en dan? 

De politie zal aan de hand van de melding een onderzoek starten. Als blijkt dat het inderdaad om 
een hennepkwekerij gaat, wordt deze ontmanteld. In veel gevallen zal de burgemeester besluiten 
het pand te sluiten. Afhankelijk van de omvang van de kwekerij en andere omstandigheden kan dit 
3 of 6 maanden zijn. 

Gevolgen voor de hennepkweker 

Als er bij iemand een hennepkwekerij ontdekt wordt, dan heeft dat flinke consequenties voor de 
hennepkweker. Deze kan rekenen op: 

• Een proces-verbaal van de politie 
• Een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie 
• In geval van een huurwoning van Mercatus: beëindiging van het huurcontract en uitsluiting 

voor 7 jaar 
• Gas en stroom kunnen worden afgesloten 
• Er wordt onderzoek gedaan naar uitkeringsfraude. Als er is gefraudeerd met uitkeringen, 

dan worden die teruggevorderd 
• Naheffing van de Belastingdienst mét boete 
• Sluiting van het pand door de burgemeester op grond van art. 13b Opiumwet 
• Financieel onderzoek naar fraude en de winst uit eerdere kweken. Deze winst wordt         

teruggevorderd.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bel 0527 633911 voor het sociaal loket 
 

In Noordoostpolder vinden we het belangrijk dat u 
niet te lang met uw zorgvraag hoeft rond te lopen. 
Daarom heeft de gemeente Noordoostpolder sinds 
september een sociaal loket. Eén centrale locatie 
met kennis en informatie over het veelzijdige 
aanbod van zorg, voorzieningen en regelingen in 
Noordoostpolder. 
  
Met al uw zorgvragen en voor ondersteuning kunt u 
bellen naar de gemeente via 0527 633911 en vraag 
naar het sociaal loket. Bijvoorbeeld met zorgen over 
kinderen, een ander familielid of over geldzaken. Het is 
ook mogelijk het sociaal loket te vragen om u te bellen, 
via noordoostpolder.nl/sociaalloket of door een e-mail 
te sturen naar sociaalloket@noordoostpolder.nl 
 

 

 

 

 

       
Overzicht 

AED kasten: 
 

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

  Dit zijn vaste buiten- 
  kasten en 24 uur per 
  dag te bereiken. 

 
 

mailto:jan.huizingh@politie.nl
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/
mailto:sociaalloket@noordoostpolder.nl
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Sint Jansklooster is een dorp in de kop van Overijssel. Het ligt tussen Vollenhove en 

Meppel. Sint Jansklooster is vernoemd naar Sint Janskamp, een klooster dat in 1399 is 

gesticht door Johannes van Ommen. Het Sint Jansklooster werd in 1581 verwoest tijdens 

de 80 jarige oorlog. De restanten van de oude kloostermuren zijn nog te bezichtigen. (Zie 

onderstaande foto) 

 

 
 
Een bezienswaardigheden even buiten Sint Jansklooster in het buurtschap de Leeuwte ligt 

het Bezoekerscentrum De Wieden van de Vereniging Natuurmonumenten. Hier zijn twee 

wandelroutes, Het Vlonderpad van 1 kilometer en het Laarzenpad van 3 kilometer lang. In 

de laatste wandelroute zitten 4 trekpontjes. 

 

Het bloemencorso wordt jaarlijks gehouden op de 3e vrijdag van augustus. 

De plaatselijke bewoners zijn maanden in voorbereiding voor de versiering en thema’s van 

de praalwagens, hoofdzakelijk worden dahlia’s gebruikt.  

Het bloemencorso telt zo’n15 creaties, het aantal dahlia’s ligt tussen de 120.000 en 

400.000 stuks per corsowagen. 

 

De kloostermarkt is jaarlijks op Koningsdag. Op de jaarmarkt bieden kooplieden hun 

waren aan en er zijn diverse vormen van vermaak, kermis, horeca en muziekoptredens.  
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Op de hoek van de Molenstraat en de Bergkampen staat de Monnikenmolen. Deze 

Stellingmolen uit 1857 is in 1996 geheel gerenoveerd en is open voor bezoekers. De 

Monnikenmolen is met ingang van 2012 een instructiemolen. Dat wil zeggen dat  

de molenaar op zijn beurt les mag geven aan aspirant molenaars. 

 

 
Monnikenmolen 

De bekendste oud-inwoner 

van Sint Jansklooster (en 

oud-inwoner van Ens) is 

Evert van Benthem, de 

tweevoudig Elfstedentocht 

winnaar. Evert is met zijn 

gezin naar Canada 

geëmigreerd. 
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Drinkwaterbedrijf Vitens voorziet 5.4 miljoen klanten elke dag  opnieuw van veilig 

drinkwater, dat wordt gewonnen uit grondwater. Met ruim 1400 medewerkers, 100 

productielocaties  en een waterleidingsnet van 48000 kilometer garandeert Vitens de 

levering van jaarlijks 330 miljoen kubieke meter drinkwater in vijf provincies, het is lekker, 

gezond en goed voor het milieu. 

 

 
Pompstation Vitens   
 
Ben Maas       
 
 
 

Kenmerkend voor het beeld van het 

dorp is de watertoren.  

De watertoren is gebouwd in 1932 

voor de Waterleiding Maatschappij 

Overijssel de voorloper van het 

waterbedrijf Vitens.  

In de watertoren zat een 

waterreservoir van 400 m3. 

De watertoren is niet meer in gebruik 

door Vitens. Vanaf 2012 is de toren 

verbouwd tot uitkijktoren.  

Sinds de opening in 2014 kan de 

bezoeker met een trap van 207 treden 

naar een 46 meter hoge ruimte in de 

top van de toren.  

Vanaf het hoogste punt kan 

uitgekeken worden over de Wieden.  

 

Bezoekers worden in de toren 

geïnformeerd over de natuur.  

De voormalige watertoren is 

voornamelijk op zaterdagen tegen 

betaling open voor het publiek. 

 



24 
 

RIJKSMONUMENT WATERLOOPBOS ZOEKT VRIJWILLIGERS   
  
Vrijwilligers vervullen op allerlei gebied een onmisbare rol bij Natuurmonumenten. In het 
Waterloopbos zetten op dit moment bijna vijftig vrijwilligers zich in. Zij steken de handen uit de 
mouwen in het beheerwerk, ontvangen gasten bij de informatiebalie of in het bos zelf of inspireren 
gasten tijdens een excursie. Om het Waterloopbos in topconditie te houden en de vele bezoekers 
goed te informeren over dit bijzondere rijksmonument zoeken wij extra vrijwilligers. 
  
Wie zoeken wij? 
Voor het Waterloopbos zijn diverse 
vrijwilligersvacatures beschikbaar. Wij 
zoeken 

• vrijwillige boswachters die in het 
bos als gastheer/gastvrouw 
optreden; 

• fitte mannen en vrouwen die het 
leuk vinden om buiten aan de slag 
te gaan in de natuur en bij de 
modelplaatsen; 

• gidsen die enthousiast het verhaal 
van het Waterloopbos kunnen 
vertellen tijdens 
excursies/activiteiten; 

• gastheren en gastvrouwen voor de 
bemensing van de informatiebalie. 

  
Wat heeft Natuurmonumenten te bieden? 
Wij bieden een inspirerende en plezierige werkomgeving in een prachtige en unieke omgeving, 
uitdagend werk bij een organisatie met een breed maatschappelijk draagvlak, goede begeleiding, 
fijne collega’s, een inwerk/kennismaak periode, kleding van Natuurmonumenten, 
reiskostenvergoeding en twee keer per jaar een gezellige vrijwilligersdag. 
   
Doe mee! 
Interesse? Neem dan contact op met Vrijwilligerscoördinator Gea Otten, 
via g.otten@natuurmonumenten.nl of 06-22328848. 
  
 
 

 
 
Dit gaat ons allemaal aan 
 
Hoe kunnen we in beweging blijven in deze barre tijd. 
Corona maakt veel zichtbaar en de vorst nog meer. 
Zichtbaar wat echt belangrijk is en dat we snakken naar 
beweging. 
Laten we ons in beweging zetten om samen en voor elkaar 
te gaan, te gaan naar een samenleving waarin we ons 
verbonden voelen met elkaar zodat we het niet alleen 
hoeven te doen. 
Waar zijn we mee bezig? 
Wij in ieder geval met #voor 14. 
Naar een eerlijker verdeling. 
Van overleven naar leven.  
Een verhoging van de minimum lonen naar € 14,00 
60% van modaal en gekoppeld aan de uitkeringen, per 
januari 2022. 
Teken de petitie op www.voor14.nl 
 

mailto:g.otten@natuurmonumenten.nl
http://www.voor14.nl/

