
”Schoolkring Ansen””Schoolkring Ansen”
Meer informatie op de website:

www.ansen.eu

Mailadres dorpsbelangen voor onze leden:

ledendorpsbelangen@ansen.eu

Gezamenlijke dorpscollecte 8 goede doelen: 

elk jaar in maart

Bijdrage Anser feest in envelop (VVVo): 

elk jaar in mei

 Anserfeest: tweede weekend in juni

Dorpshuis Bastogne: Dwingelerweg 2a

Oud papieractie:

maandelijks, rooster zie  website

Aanser Wiezer in april, september en

  december huis aan huis.

Contacten buurtschappen: via de buren

Vereniging Dorpsbelangen 

”Schoolkring Ansen””Schoolkring Ansen”

Wat je moet weten,
als je in Ansen of 
omgeving woont.

Ansen in het kort

Verenigingen

Buurtschappen en schoolkring

Vereniging 'Dorpsbelangen'

Algemene informatie

Onze vereniging komt op voor de gemeenschappe-

lijke belangen van de dorpsbewoners. We willen de 

leefbaarheid van dorp en omgeving goed houden 

en zo mogelijk vergroten. Belangrijk hierbij  zijn de 

contacten met  gemeente De Wolden en met ande-

re instanties. 

Het  bestuur bestaat uit  5 personen en er wordt 

maandelijks vergaderd. Ons uitgangspunt is het 

beleidsplan en we werken ook met de in 2012 

gemaakte 'Dorpsvisie'. 

Elk jaar in maart is er een ledenvergadering, maar 

ook door persoonlijk contact of via mail en telefoon 

kunnen de leden meepraten en meedenken.

Nieuwe bewoners worden bezocht en elk jaar 

wordt de contributie opgehaald door een bestuurs-

lid. Als je lid wilt worden van 'Dorpsbelangen' kun 

je je opgeven  bij het bestuur of via ons mailadres. 

Woon je buiten de schoolkring, dan is het mogelijk 

om donateur te worden. 

Jonge dorpsbewoners vanaf 18 jaar zijn bij ons ook 

van harte welkom.

Deze folder wordt u aangeboden door de
Vereniging Dorpsbelangen 'Schoolkring Ansen'.

Eerste uitgave oktober 2013.

Aans'n, mooi da'j met an doet!

Een lepe Aanser .....



Ruinen

Ansen is een dorp volop in beweging, maar ook een 
dorp waar je kunt genieten van rust en ruimte. De 
beweging is goed zichtbaar in de diverse agrarische 
bedrijven, de recreatie- en horecavoorzieningen. 
Bovendien zijn er verschillende 
middenstandsbedrijven.

In Ansen zijn veel  verenigingen en clubs actief, 
zoals de VVVo (feestcommissie), Vrouwen van Nu, 
Toneelvereniging, Landman, Boermarke  en 
Dorpsbelangen. Drie  keer per jaar verschijnt  huis 
aan huis de Aanser Wiezer met dorpsnieuws.

Kern van het dorp is dorpshuis 'Bastogne', dat 
volledig gerund wordt door vrijwilligers. Vanuit het 
dorpshuis worden veel activiteiten georganiseerd.

Op de website van Ansen: vindt u 
alle informatie die wij in deze korte folder niet 
kunnen geven.

www.ansen.eu 

Buiten Ansen kennen we nog de groep oud-Ansers, 
het  Overschotje.

De grenzen van deze buurtschappen zijn historisch 
gegroeid. Tegenwoordig werken deze buurten nog 
samen bij het Anserfeest, met een nieuwjaarsvisite  
en door het verzorgen van kleine zaken bij lief en leed.

- Anserweg  (rondom Anserweg ) 
- Jordaan  (rondom Meulekaamp) 
- Zwerfkei  (rondom Kerkdijk) 
- Touwknuppers (rondom Dwingelerweg, kern)
- Achter Ansen (Dwingelerweg, buiten de kern)
- Armweide (rondom Armweide) 
- Voorlanden (Voorlanden en Broekdijk) 

De schoolkring Ansen 
en de buurtschappen

Ansen in het kort

Vanuit de vorige eeuw is er sprake van de 
schoolkring Ansen. Dat is  vanwege het 
toeleveringsgebied van de voormalige lagere school 
in het dorp. Maar ook door het verenigingsleven en 
het naoberschap zijn de inwoners met elkaar 
verbonden. Zo zijn in  en rond Ansen zeven 
buurtschappen actief. 
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