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Van de redactie        
        
Op een vergadering van dorpsbelangen in 
1997 zocht men mensen die een idee 
hadden om alle gebeurtenissen in Ansen 
naar buiten te brengen. 
Het leek me een leuk idee en al vlug 
zeiden Henk Kuijer en Gerrit Versluis dat 
ze ook mee deden. Maar ja, we hadden 
nog een echt goede schrijfster nodig en 
we vroegen Kobie Kijk in de Vegte die 
gelukkig ook mee deed. 
September 1998 kwam het eerste nummer 
uit onder de naam Anser Wijzer. 
Deze naam werd al gauw verandert in  
De Aanser  Wieser. 
Na al die jaren is nu de tijd gekomen , 
voor mij om afscheid te nemen. 
Ik bedank alle lezers voor hun 
belangstelling, want wat een dorpsblad 
is het geworden. Ik ben er trots op 
Veel dank aan onze sponsors, 
want echt zonder deze is er echt geen 
Aanser Wieser. 
                                           
                                           Bep Hasselt 
 
 
                

 
 
Redactie:  
Henk Kuijer 
Jantje Kuijer 
Bep Hasselt 
Egbert Jan Smit 
Koos Oosten 
 
Adres: 
Kerkdijk 15 
7964 KA Ansen 
E-Mail 

aanserwiezer@ansen.eu 
 

Bankrekening: 

NL72 RBRB 0850 1313 75 
t.n.v. Ver. Dorpsbelangen 
Schoolkring Ansen 
Bij betalingen vermelden ; 
AW 2016 
 
Inlichtingen: 
Bep Hasselt 
0522-471719 
 
bezorging: 
Klaas Joosten 
Jacob Brink 
Bert Hasselt 
 

 
Mededelingen 
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij 
de Bastogne €1= 
 

 
Particulieren en verenigingen 
kunnen adverteren onder de 
rubriek  “Wiezerties”  
Graag schriftelijk a contant kosten 
€ 3,00 bij maximaal 4 regels  

(Wijzigingen voorbehouden) 
 
Voor plaatsing zakelijke 
advertenties contact opnemen met 
de redactie 

 
 
 
De redactie behoudt zich het recht 
om ingezonden stukken welke o.i. 
niet geschikt zijn voor plaatsing te 
weigeren 
 
De volgende Aanser Wiezer 
verschijnt in December 2016. 
Kopij inleveren s.v.p. 
Voor 1 December  2016. 

 

Grotere advertenties/verhuisberichten e.d. in overleg met de redactie.  
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                                  Dorstig weer 
 

Water met ijsblokjes, Cola met citroen, Prosecco, Hugo. Ijskoud biertje, Radler 0% 
of met. Typische voorbeelden van zomer drankjes. 
En ik weet niet of het aan mij ligt maar de zomerperiode staat  
Gelijk aan de verhoging van alcoholconsumptie. 
Beginnend bij het Anserfeest. Het drankje wat je in het begin van de avond in de 
hand hebt moet goed gekozen worden omdat daarvan in grote getalen nieuw 
gehaald wordt. 
En waarvan zit je dan eerder tot de huig toe vol. Fris, wijn of bier? In mijn geval 
maakt het niet uit wat gekozen. De volgende dag heb ik er sowieso lang “plezier” 
van en doe ik meerdere pogingen om de dag te beginnen compleet met bonzend 
hoofd, draaiende maag en evenwichtsstoornissen en de grote vraag die in mij 
rondzingt: Waarom doe ik mezelf dit aan? 
Deze zomer waren we op vakantie in Duitsland, vakantie vieren met vrienden en 
hun kinderen. Het werd een week waarin moeiteloos gezinsdingen gecombineerd 
werd met Duitse biertjes proeverijen. Enthousiast opgehaald door de mannen die 
een wereld van nieuwe biersmaken ontdekten.  
De beste, althans in mijn optiek, waren natuurlijk de 
donkerbruine Bosch en de verfrissende Paulaner. 
What’s in a name zullen we maar zeggen! 
Toch heb ik het allerlekkerste biertje deze zomer 
gewoon in Ansen gedronken.  
Aan het eind van een warme zomerdag op het erf 
van buren voor de schuur. Zittende met de kont op 
de platte wagen van onze aanstaande buurman en 
met het hooi kriebelend en prikkend tot in het 
ondergoed.  
De blote benen geschramd door de pakken hooi en 
gloeiende handpalmen van het touw om die pakjes.  
Het flesje koel in de handen en die heerlijke eerste 
slok als je echte dorst hebt van gedane arbeid.                                       
 
 
 
                                                                                                                                                                     

                                                                     
Paula van den Bosch 
 

****************************************************************************************************************  

Bep Hasselt is al vanaf de oprichting bezig in de 
redactie van de  “De Aanserwiezer”.  
Na 17 jaren inzet voor onze dorpskrant wil ze er mee stoppen. 
Wij willen haar bedanken voor alles wat ze voor  “De Aanserwiezer” heeft 
gedaan.  Fijne tijd gewenst.                                                                                   
 
                                                                                          De redactie.                                                                                         
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Nadat iedereen even heeft kunnen genieten van een welverdiende vakantieperiode gaan we nu 
weer vol goede zin van start. 
In september beginnen bijna alle verenigingen weer met hun activiteiten. Welke dat allemaal zijn, 
kun je elders in deze Aanser Wiezer lezen. 
 
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van  
2 bestuursleden. Bertus van Dijk en Koos Oosten. Beide werden bedankt voor hun   inbreng en 
grote inzet voor dorpshuis Bastogne. 
We zijn heel blij met 2 nieuwe bestuursleden. Jan Thie Sloots en Arend van Dijk. Zij zijn reeds 
welkom geheten en we hopen dat ze een fijne tijd binnen ons bestuur zullen hebben. 
Begin oktober gaat Lutske Mekkes uit het bestuur. De functie van secretaresse wordt dan over 
genomen door Patricia van der Salm. We zijn heel blij dat zij dit op zich wil nemen. 
Het dagelijkse beheer van het dorpshuis blijft wel bij Lutske. 
 
In de 3e week van mei is het parkeerterrein opnieuw 
bestraat. De mannen van Mekro bestratingbedrijf  
hebben hard gewerkt en op de dag van de 
uitvoering van het kindertoneel was alles weer 
begaanbaar. 
18 juni hebben we de parkeerplaats feestelijk 
geopend.  
 
 
 
 

 
Vanaf deze plaats een woord van dank voor gemeente 
De Wolden. 
De afwatering van het weggetje en de parkeerplaats 
komt uit op de gemeentesloot langs de weg. 
Bij een forse bui stond het water tot de rand. De 
gemeente heeft een buis onder de weg gelegd, schuin 
naar de overkant. Nu kan het water ruim voldoende 
wegstromen. 
 

 
 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de website met o.a. de agenda van dorpshuis Bastogne. 
Doordat de bestaande website gehackt werd, is die ‘uit de lucht’ genomen. Jacco Struik is druk 
bezig om de nieuwe website gebruiksklaar te maken. De nieuwe website is onder dezelfde naam 
te vinden. www.ansen.eu.  Er moet nog veel aan gedaan worden en het zal de eerste tijd nog niet 
optimaal zijn.   
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Bastogne  
 
Zondag 6 november treed de Ierse folkband  ‘Erin Go Bragh’  uit Meppel op in Bastogne. 
Inloop vanaf 15.00 uur.  De entreeprijs is € 8.00. Daarvoor kun je genieten van traditionele Ierse 
muziek en er hoort dan ook een bord Irish stew bij zo rond half 6.  
Wanneer je van plan bent om te komen wil je dat dan aan ons doorgeven voor 29 oktober? Dan 
weten we voor hoeveel mensen we lekkere Irish stew moeten maken. 
Opgave kan bij Cilia Tromp  06-44587345 / cilia@rubi.nl 
of  Lutske Mekkes 0522-472960  / dorpshuisbastogne@gmail.com 
Iedereen is welkom, neem vrienden en familie maar mee. 
 
Vanaf september gaan we werken met een andere kassa. Dit zal voor de vrijwilligers eerst even 
wennen zijn, wij hopen dat iedereen er begrip voor zal hebben wanneer het afrekenen de eerste 
tijd misschien iets langer duurt. 
Het is ook de bedoeling om snel hierna ook de mogelijkheid te hebben om te pinnen. 
 
Op dit moment draaien we met een mooie grote groep vrijwilligers, maar wanneer het je leuk lijkt 
om af en toe mee te helpen bij dorpshuis Bastogne; in de tuin, achter de bar of andere 
voorkomende klussen, geef het door. 
Voor vragen of opgave : Lutske Mekkes dorpshuisbastogne@gmail.com 
Wij wensen iedereen weer een prettig en gezellig seizoen toe in dorpshuis Bastogne. 
Het bestuur. 
 
====================================================================== 
 

Op dinsdagavond 20 september gaat yogadocente Jolique Luscuere van start met een  
cursus Dru Yoga in de Bastogne in Ansen. 
 

Dru yoga is een van de meest populaire vormen van yoga van dit moment en is voor iedereen 
geschikt. 
 

Wat we terug horen van cursisten is: 
. dat ze er blij van worden,  
. dat ze meer energie hebben  
. dat ze zich meer ontspannen voelen 
. dat ze minder last van rugklachten 
hebben 
en dat ze vaak al na één les merken 
hoe goed de yoga ze heeft gedaan.  
 

Kom het zelf ervaren en meld je aan 
voor een kennismakingsles voor maar 
5 euro via info@artofhappiness.nl of 
kijk voor meer info op onze website 
www.artofhappiness.nl 
 
~ start 20 september  ~ op 
dinsdagavond van 20 uur - 21.15 uur ~ series van 7 lessen voor 60 euro ~ kennismakingsles 
5 euro ~ voor iedereen geschikt   
 
Tot ziens! 
 

Vriendelijke groet, 
 

Jolique Luscuere 

mailto:cilia@rubi.nl
mailto:dorpshuisbastogne@gmail.com
mailto:dorpshuisbastogne@gmail.com
mailto:info@artofhappiness.nl
http://www.artofhappiness.nl/
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Zomerfietsdag  12 augustus 2016. 
 
De organisatie heeft in de aanloop naar de fietsdag regelmatig op buienradar gekeken. 
 De dag ervoor; hele dag regen ! Maar die vrijdag leek het beter te worden.  
Voor 2 uur stonden de eerste fietsers al te popelen om te vertrekken.  
Ruim 50 deelnemers hebben de mooie route gefietst. 
Door de regen was het Woldenpad behoorlijk glibberig geworden. Een deelnemer en een 
toevallige voorbijkomer zijn gevallen. Albert heeft EHBO verleend.   
We kregen van meerdere mensen te horen dat zij het jammer vonden  
dat er nu maar 1 dag gefietst kon worden.  
Een meerdaagse is alleen mogelijk wanneer er nog een aantal mensen bij komen om te 
helpen in de voorbereiding en op de dag zelf. 
Lijkt het je leuk om mee te helpen, geef dat dan deze herfst door aan  
Albert Smand, 06-52410444  of via    a.smand@planet.nl. 
Dan kunnen we in de Aanser Wiezer van december bekent maken of de fietsdag(en) nog een 
vervolg krijgt. 
 
************************************************************************** 

Oud papier 
 
Nu ook buurtvereniging “de Zwerfkei” heeft aangegeven graag het oud papier op te willen halen 
komt het aantal deelnemende verenigingen op negen. Zij mogen in januari 2017 aantreden. De 
uitbetaling voor de bewezen diensten over 2016 kunnen in  januari 2017 tegemoet worden gezien. 
Omdat het “kopje” oud papier op de Website van Ansen  ontbreekt nog even dit: Een aantal dagen 
voor de oudpapierronde geeft “coördinator oud papier” Wim Nijland aan de contactpersoon door 
dat zijn vereniging aan de beurt is. Hij is er dan verantwoordelijk voor dat er twee personen om 
acht uur met de routebeschrijving op de  ophaaldatum klaar staan bij het dorpshuis. 
Is uw buurt of vereniging noodlijdend of is een financiële bijdrage af en toe best welkom?  
Je kunt je nog steeds aanmelden bij dorpsbelangen. 
Heeft u meer papier dan in uw container past dan kunt u tijdens de ophaaldagen dit papier gewoon 
netjes verpakt naast uw oudpapiercontainer plaatsen. Geeft dit voor u problemen neem dan even 
contact op met dorpsbelangen of met Wim Nijland. We willen geen kilo’s verloren laten gaan……. 
. 
Voorlopig oud papierrooster   
 

 

Succes en veel kilo’s gewenst 
 

Datum vereniging/buurt contaktpersoon 
24 sept Keet achter Ansen Lars Tissingh 
22 okt Boemerang Gerda Tissingh 
26 nov Achter Ansen Roelof Tissingh 
24 dec Touwknuppers Lutske Mekkes 
   

   
   
   
   
   
   
   

mailto:a.smand@planet.nl
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Vereniging voor Dorpsbelangen 
 

1. Nieuwe website : www.ansen.eu 
 
Dorpsbelangen gaat samen met dorpshuis Bastogne en de V.V.Vo. een nieuwe website opzetten. 
Die gaat werken onder dezelfde naam als de vorige website. De ‘oude’ website is in juni dit jaar uit 
de lucht gehaald, omdat er via de website spam werd verzonden. Wij waren reeds gestart met een 
oriëntatie voor het maken van een andere website. Teun Eindhoven had al aangegeven te gaan 
stoppen. Teun heeft jaren lang de website van Ansen beheerd. Hij heeft hier altijd enorm veel werk 
in gestoken. Teun, vanaf deze plaats bedankt! De nieuwe Ansen- website wordt gemaakt onder 
‘Word Press’. Jacco Struik zal zich bezig houden met de technische zaken. Dorpshuis Bastogne, 
V.V.Vo. en Dorpsbelangen krijgen rechten om informatie op de site te plaatsen. 
 

 De website is nu al in de lucht. 
 Het is een groeimodel. We starten met een agenda en met nieuws van bovenstaande 3 

partijen. 
 De website heeft een link met facebook. 
 Oproep: Wij willen graag informatie van overige verenigingen, bedrijven etc., mits afkomstig 

uit de schoolkring Ansen. Heel Ansen kan deze website gebruiken . Ook kan er een link met 
de eigen website worden aangemaakt. 

 Contactpersoon hiervoor is in deze begin periode Arend Mekkes 
(ledendorpsbelangen@ansen.eu) 

 We hopen over enige tijd een interessante, leesbare, actuele en informatieve website te 
hebben.  

 Zin om mee te helpen om alles goed te laten verlopen? Goede ideeën? Geef het aan ons 
door! 
 

2. ‘Ansen veilig, da’s mooi’ 
 
Dit initiatief van Dorpsbelangen Ansen wordt dit jaar voor het grootste gedeelte ten uitvoer 
gebracht. Al in 2000 lag er een mooi plan voor de herinrichting van de dorpskern van Ansen. Dat 
plan, ‘Mooi zo, veilig zo! ’werd breed gedragen door Ansen, maar slechts een klein deel werd 
destijds uitgevoerd. Daarom startte Dorpsbelangen in 2013 met het maken van een nieuw plan. 
Het plan is van diverse kanten bijgesteld na overleg met het dorp en in mei 2015 is het 
aangeboden aan wethouder Jan ten Kate. Via ‘Initiatiefrijk De Wolden’, met subsidie vanuit de 
provincie en met een eigen bijdrage vanuit de Dorpsvisie Ansen wordt het grootste deel van het 
plan dit jaar gerealiseerd . Het plan wordt uitgevoerd door gem. De Wolden in nauw overleg met 
Dorpsbelangen Ansen. Het is onze taak om het dorp goed voor te lichten en op de hoogte te 
houden. Wij gaan ons ook bezig houden met de meest wenselijke wegomleidingen.  

 

 Dorpsbelangen Ansen heeft in juni kapvergunning aangevraagd voor 5 eiken. (2 bij de 
Meulekaamp en 3 bij het Brinkje)  Alleen voor het kappen van 2 eiken bij het Brinkje, die 
daadwerkelijke realisatie van de herinrichting in de weg staan, is de vergunning verleend. 
Voor de andere 3 bomen, die volgens ons voor een beter zicht zouden zorgen, is de 
vergunning geweigerd. Wel zullen er maatregelen worden genomen voor beter uitzicht bij 
de Meulekaamp door het verwijderen van de te hoge bebossing. Bovendien zou de klimop 
aan een andere boom moeten worden verwijderd. Dorpsbelangen beraadt zich nog over 
verdere stappen. 

 In september wordt de Kerkdijk (behalve de nieuw in te richten kruispunten) in het kader 
van groot- onderhoud geasfalteerd. Er komen bredere rode kantstroken en de afwatering 
wordt verbeterd. 

http://www.ansen.eu/
mailto:ledendorpsbelangen@ansen.eu
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 Er komt een dorpsentree ter hoogte van ‘De Schoone Weide’. Het lijkt op de entree vanuit 
richting Ruinen, alleen komen er stroken voor fietsers. 

 De kruispunten met de Meulekaamp, met Om de Kamp/ Kleine Esweg, en het kruispunt bij 
bureau Land worden heringericht. Er komt 20 tot 40 meter (bij de Kleine Esweg- Om de 
Kamp) klinkerbestrating met cirkelvormige verhoging. Verkeer van rechts krijgt op deze 
manier hopelijk echt voorrang. 
 

 
 
 

 Bermen langs de Kerkdijk worden aangepakt voor de veiligheid van de voetganger. 

 De kern wordt op deze wijze in zijn geheel een 30 km. –zone. 
- De Dwingelerweg tot aan de dorpsentree wordt dit jaar nog niet geasfalteerd.  

- Het kruispunt Voorlanden- Dwingelerweg- Kerkdijk wordt later enigszins opgehoogd. 
- De drempel aan de Dwingelerweg t.h.v. fam Joosten wordt eerst nog niet verwijderd of 

aangepast. Dit gebeurt tegelijkertijd met groot- onderhoud Dwingelerweg. 
 

Wij houden u op de hoogte via: 

- De website: www.ansen.eu 
- Mailberichten aan onze leden via ledendorpsbelangen@ansen.eu 

Krijgt u als lid van Dorpsbelangen onze mail niet? Geef dan uw mailadres aan ons door via dit 
mailadres. 
 

3. Heggen knippen aan de Anserweg 
 

Begin september gaat een groep vrijwilligers de eerste 3 heggen (+/- 240 m.) snoeien. 
Dorpsbelangen levert de heggenschaar. De gemeente zorgt voor het weghalen van het snoeiafval. 
De heggenschaar wordt ook al volop gebruikt door de vrijwilligers van het dorpshuis. ’t Is een 
prima apparaat (met dank aan stichting 1865 en AT&I Ruinen). 
 

********************************************************************************** 
 

Aan alle Ansers 
 

Na 140 jaar samen in Ansen wonen! Gaan we nu naar Ruinen 
Ons nieuwe adres is Jan Wieringaweg 41. Ons telefoon nr. blijft 0522471214 
Wie ons een bezoek wil brengen is van harte welkom 
                                          Hartelijke groeten; 
                                                                               Klaas en Albertje Joosten  

http://www.ansen.eu/
mailto:ledendorpsbelangen@ansen.eu
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Activiteiten die georganiseerd worden in 
dorpshuis Bastogne,seizoen 2016-2017 
 
Net als voorgaande jaren geven wij weer een overzicht wat er 
komend seizoen o.a. te doen is in het dorpshuis.  
Voor nieuwe inwoners misschien een idee om een leuke hobby 
op te pakken en zo iets gemakkelijker Ansen te leren kennen.  
 

L = lidmaatschap met contributie / lesgeld. 
G = deelname is gratis. 
B = kleine bijdrage per keer. 
Consumpties zijn natuurlijk voor eigen rekening. 
 

De opsomming is in alfabetische volgorde en niet in volgorde van belangrijkheid. 
 

Biljarten G. 
Van september t/m mei.  
Woensdagmiddag vanaf 13.30 uur tot ± 18.00 uur en 
Vrijdagmiddag van 13.30 tot ± 18.00 uur. 
Bij voldoende belangstelling kan er nog een extra morgen/middag bij komen. 
Inl.:  Deet Hoogveld 
Tel. : 0522-473387   mail: deethoogveld@kpnmail.nl 
 

Boemerang G. 
De toneelclub oefent van september tot eind november voor het nieuwe toneelstuk dat   wordt opgevoerd 
op 26 november 2016. 
Inl.: Gerda Tissingh mail:  famtissingh@hotmail.com 

 

Bridge  L. 
Van september t/m april. 
Elke 2e en 4e maandag van de maand vanaf 19.30 tot 22.30 uur. 
Inl.: Albert en Nellie Smand 
Tel.: 0522-471193 mail: a.smand@planet.nl 
 

Filmavonden  B. 
Van september t/m mei. 
Elke 3e vrijdag van de maand wordt er een film getoond. Dit  
zijn steeds bijzondere films die je niet altijd op t.v. kunt zien. 
Aanvang 20.00 uur.      
Voor het filmaanbod en inlichtingen:  Deet Hoogveld   
Tel. : 0522-473387    mail: deethoogveld@kpnmail.nl 
 

Jeu de Boules  G. 
Om de 14 dagen, van april tot november, wordt er jeu de boules gespeeld op de 2 banen achter/naast het 
dorpshuis. 
Ieder speelt steeds met een andere partner. Je kunt dus prima alleen komen. 
Aanvang 19.30 uur. Wanneer het in de herfst donker wordt, gaat de verlichting aan en kan er goed 
doorgespeeld worden. 
Inl.: Arend Mekkes       
Tel.: 0522-472960 mail: arendmekkes@hotmail.com 
 

mailto:deethoogveld@kpnmail.nl
mailto:famtissingh@hotmail.com
mailto:a.smand@planet.nl
mailto:deethoogveld@kpnmail.nl
mailto:arendmekkes@hotmail.com
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Klaverjassen en Jokeren G. 
Van september t/m mei. 
Elke 1e en 3e maandag van de maand wordt er door jong en ouder geklaverjast en gejokerd. 
De speelpartner en tegenstanders worden elke ronde  
opnieuw door loting bepaald. 
Iedereen doet natuurlijk zijn uiterste best, maar we spelen vooral voor de gezelligheid . 
Inl.: Jantinus Westenbrink      tel.: 0522-471070     
óf  Pieter Buiten         tel. 0522-471567 
 
Klootschieten  B. 
Elke 2e zondag van de maand is er vanaf 9.30 uur klootschieten. 
De teams zijn steeds wisselend en afhankelijk van het aantal deelnemers. 
De route die gelopen wordt is; Kerkdijk, Huttenweg, Ruinerdijk, Om de Kamp, Voorlanden.  
Onderweg is er een verversingspost.  
Inl.: Jantje Kuijer 

Tel.: 0522-472369 mail: henkkuijer@hotmail.com 
 
Line Dance  ‘the Outlaws’  L. 
Van september t/m juni.         
Elke donderdagavond vanaf 20.00 uur worden countrydansen aangeleerd.   
Inl.:  Anneke Teunissen           tel.: 06-46150237  
  
Literatuurgroep L.  
In de wintermaanden komt de groep ongeveer 4 à 5 keer bij elkaar. Onderling wordt bepaald welke boeken 
worden gelezen. Op een ontspannen manier worden de boeken besproken. 
Inl.: Jantien Tissingh 
Tel.: 0522-475922 mail: jantientissingh@kpnmail.nl 
 
Pilates  L. 
15 september ‘16 start Modana uit Wapserveen weer met een groep in dorpshuis Bastogne. 
Daarna elke donderdagmorgen aanvang 9.30 uur.  
Bij Pilates train je het hele lichaam en het is goed voor alle spieren en gewrichten. 
Inl. Modana tel.: 06-48106670 
 
Volksdansen  B. 
Van september t/m april. 
Elke 14 dagen, start 7 september,  worden er internationale dansen aangeleerd door Albertje Dedden. Het 
is een zeer afwisselend programma en een goede opbouw van langzamere dansen naar de snellere en 
moeilijker dansen. 
Inl.: Jantien Tissingh          tel.: 0522-475922  mail: jantientissingh@kpnmail.nl 
 

Vrouwen van Nu L. 
Van september tot mei. 
Een keer in de maand, meestal op een donderdag of woensdag is er een themavond. Het is elk jaar een 
zeer gevarieerd programma.  
Daarnaast is er elk jaar een fietstocht en de mogelijkheid om mee te gaan met een dagreis. Bij voldoende 
deelname worden er ook workshops aangeboden. 
Voor het volledige programmaoverzicht en informatie: 
Greta Westenbrink  tel: 0522-471070 mail: gretaluning@hotmail.com 
 
 

mailto:henkkuijer@hotmail.com
mailto:jantientissingh@kpnmail.nl
mailto:jantientissingh@kpnmail.nl
mailto:gretaluning@hotmail.com
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VVVo  L. 
De Vereniging voor Volksvermaken organiseert meerdere evenementen voor de inwoners van Ansen, zoals 
Anserfeest, ijswedstrijden en spooktocht. De Hersengymnastiek is meestal in het voorjaar en wordt 
gehouden in Bastogne. Dit is een ‘strijd’ tussen de buurtschappen van Ansen. 
Voor het jaaroverzicht en informatie: 
Secr. Alien ter Bork  mail: secretarisvvoansen@gmail.com 
 
Het is ook mogelijk om een verjaardag of een andere feestelijke bijeenkomst in Bastogne af te spreken. De 
groep mag niet groter zijn dan 30 personen ouder dan 18 jaar. 
De groep kan zelf evt. voor gebak en hapjes zorgen. De consumpties moeten van het dorpshuis genomen 
worden. Wij kunnen zorgen voor een barvrijwilliger(s). 
Voor beschikbare datums en verdere afspraken kun je contact opnemen met Lutske.  
 
Als je gebruik kunt maken van internet dan is daar informatie over het dorpshuis te vinden op 
www.ansen.eu. (er wordt hard aan gewerkt om alle info op de nieuwe website te krijgen)   Onder de kop 
Bastogne staat de maand-agenda. Wanneer je nieuwe ideeën hebt, gebruik wilt maken van het dorpshuis 
of meer informatie wilt, geef dit dan door of vraag inlichtingen bij: 
Lutske Mekkes 
Tel 0522-472960 mail: dorpshuisbastogne@gmail.com 
 
Iedereen is van harte welkom! 
Het bestuur,     dorpshuis Bastogne. 
 

************************************************************************************ 

Recept 
Kippenlever paté 
 
200gram kippenlevertjes, schoongemaakt. 
80 gram bacon zonder zwoerd 
100 gram roomboter in 3 delen 
1 ui 1 teentje knoflook fijn gehakt,1 theelepel verse tijm fijngehakt. 
2 eetlepels sherry of cognac 
Zout en peper, nootmuskaat, foelie naar smaak 
 
Verhit een koekenpan een deel boter de ui en knoflook en levertjes toevoegen en roerbak ze in 5 
minuten tot ze mooi bruin zijn en van binnen nog wat roze. 
Blus af met de sherry of cognac. 
Doe alles in de mixer voegt deel boter de kruiden en maak een mooie gladde massa. 
Proef of er genoeg peper en zout in zit en schep het en een stenen schaaltje.  
Dek het af met het laatste stukje gesmolten boter en laat het in de koelkast opstijven. 
Klaar eet smakelijk.                                       
                                                                                                                  Bep Hasselt 

 
********************************************************************************************* 
 
 
Na jarenlang “De Aanserwiezer” bezorgen willen Jacob en Hennie Brink 
er mee stoppen. Wij willen hen bedanken voor hun bijdrage voor 
onze Dorpskrant.  Fijne tijd gewenst.                                           
                                                                                                 De redactie. 

mailto:secretarisvvoansen@gmail.com
mailto:dorpshuisbastogne@gmail.com
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Beste lezers, 
 

In de maand mei ging ik, met 20 andere leerlingen, 5 dagen naar Bosnie om daar een basisschool 
op te knappen. Hiervoor ben ik bij veel van jullie aan de deur geweest met paaseitjes om te vragen 
als jullie mij wilden sponsoren.Veel van jullie deden dit dan ook.  
Van al het sponsor geld hebben we twee grote lokalen opgeknapt. 
Hiervoor wil ik jullie hartelijk bedanken. 
Het geld is goed terecht gekomen.  
Hier laat ik jullie zien wat de resultaten zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arleen Vos 

Zo zagen de muren er eerst uit… 

Maar na 3 dagen hard werken… 
werken 

Zijn het erg mooie resultaten geworden! 
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Dizze maol gien verhaaltie, maor een greep uut de “olde deuze”, want een beetie 
“cultuur”heurt er bij, nie;t waor? En daor wo ‘j zeker nie;t minder van. 

 

De eerste Aanster schoele ( 1888-1904) stund op de plekke, waor nou de woning van Arend Mekkes stiet. 
Er waar eerst ien lokaal; later tweie, maor de Aansters zaten/lagen nie;t stille en het aantal kiender naamp 
rap toe: het schoeltie wörde te klein. Ien 1904 wörd een neie schoele ebouwd mit drei lokalen mit de ramen 
op het noorden! 1Ien 1930 waren er zoveule kiender, dat er nog een veerde lokaal bijkwaamp, an de 
zuudkaante (mit zicht op o.a. de mesbulte van Jan Slagter). Ook wörd deur meister Weide2 an de olderraod 
veuresteld umme op schoelreizie te gaon, want dèt dreug bij an de algemiene ontwikkeling van de kiender 
en de olderraod gunk akkoord. Niet iederene kun die reize betalen, maor veuresteld wörde, dat de wat 
meer draagkrachtigen iets extra’s zullen bijdragen, zodat iederene mit kun en de reizies kunnen ook niet elk 
jaor plaotsvienden, zoveule zaat er nou ook weer nie;t ien de knippe. De olders, die geld en tied genug 
haren, kunnen zölf ook mit.(Op de grote foto zie’j ze, tiedens het schoelreizie,de vrouwlu mit ooriezers en 
de kerels ien’t pak). 
Het schoelplein waar nog niet betegeld, zoa’j zie;t. 
Rechtsonder zie’j de Aanster korfbalclub. Jazekers, wij haren een echte korfbalclub ien Aansen.  
Ik de;nke,dat de foto umstreeks 1925 eneumen is3. Ik heb alle speulers een nummer egeem. Ik kenne ze 
veur ’t grootste gedeelte nie;t, maor misschien koomt sommige lezers er een paar kunnig veur en a’j  de 
name an de redactie deurgeeft,kome wij er mit menare misschien achter, wie er allemaole ien die tied zo 
sportief waar en op de foto stie;t. 
No. 3 =Gerhardus Slagter(mien va en toendertied begunnend onderwiezer an de schoele); no.9 = 
Geertruida Steenbergen en no. 11= Lammigje Steenbergen. ( 5 en 6 Tissingh’s??) 
                                                                                                                       Harry. 

                                                 
1
 De Veurlaanden waar toendertied nog een zaandweg. De deurgaonde weg (Dwingelerweg) ien Aansen ook. 

Die wurd ien 1882 deur de Aansters zölf bestraot en bekostigd! 
2
 Hij waar “hoofd der school” van 1923 tot 1940 en waar de leste jaoren arg ziekelijk. 

3
 Mien va ( no. 3) kwaamp ien 1920 an de Aanster schoele. Ik de;nke, dat hij ook mede oprichter van de club is: 

hij kwaamp uut Zuudwolde en daor speulde hij ook al ien een korfbalcub. Hij zet (ziet) er op de foto nog aordig 
jonk uut. Vandaor da’k de;nke, dat 1925 wel aordig in de buurte komp. 
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************************************************************************ 
Toneelvereniging 

 
 
Zaterdag 26 november 
treedt De Boemerang 
voor u op 
met het toneelstuk  
Help, ik ben getikt! 
Noteer deze datum al vast 
in u agenda!! 
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Vrouwen van Nu 

Ansen 
 
 
 
Programma 2016-2017 
U bent van harte welkom om 
vrijblijvend eens een avond bij te 

wonen. 
Voor info: Greta Westenbrink 

tel. 0522 471070. 
                                                           

Donderdag 25 augustus 2016  
10.00-12.00 uur 

Startmorgen bij Wijngaard Runa met 
rondleiding + proeverij. 

     
Woensdag 21 september 2016 
20.00 uur 

Scheidingsmakelaar 
Margriet Steenbergen.  

 
Woensdag 19 oktober 2016 
20.00 uur 

Harm Jan Lesschen vertelt over feesten 

en bijzondere gebruiken en gewoonten 
in Drenthe.  

 
Zondagmiddag 6 november 2016 
15.00 uur 

“Erin go bragh”, Ierse folkgroep 
Met Irish stew! 

In samenwerking met  de Bastogne.  
m/v welkom 

 
 

      
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Donderdag 24 november 2016 
9.30 uur 

Koffiemorgen met Greta Luning.  
Zoveel vragen, zoveel gevoelens en 

geen afscheid…. 
 
Woensdag 14 december 2016 
20.00 uur 

De kerstavond wordt verzorgd door de 
groep Achter Ansen.   

   
Woensdag 11 januari 2017 
20.00 uur 

Jaarvergadering en 
de jubilerende volksdansgroep treedt 

voor ons op.  
 
Vrijdag 10 februari 2017 
20.00 uur 

Cabaretgroep 
“Twee recht, twee averecht”. 
In samenwerking met  de Bastogne.  
m/v welkom 

                     
Donderdag 16 maart 2017 
20.00 uur 

Ajit verzorgt een presentatie over 
Lapland.  

 
Woensdag 19 april 2017 
20.00 uur 

Jan Mansier heeft voor ons een fotoquiz 

over Zuid-West Drenthe.  
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VVVO Ansen 
 

Als VVVO kijken we met veel plezier terug op een geweldig Anserfeest en uiteraard hopen we dat alle 
inwoners van Ansen ( en alle aanhang van ver daarbuiten..) het ook een mooi weekend hebben gevonden. 
 

De pret begon natuurlijk al bij de voorbereidingen. Ruim voor het feest werd de Aanser Feestkrant al 
rondgebracht en vrijwillige donaties opgehaald, Veel dank daarvoor! 
 Terwijl de VVVO zich bezig hield met het inrichten en versieren van de tent, waren overal in het dorp 
groepjes buurtbewoners druk bezig met het bouwen van wagens en het maken van straatversiering. 
 
Vrijdag 10 juni startte het feest met de kaart- en dart 
competitie in de feesttent. De tent zat aardig vol en de 
stemming zat er direct goed in! 
Op zaterdag ochtend was iedereen al vroeg op, 
behalve de bewoners van de Meulenkaamp ( groep 
Jordaan) die tot laat in de dag in hun pyjama bleven 
lopen.. De optocht stond op het programma en de jury 
stond versteld van zoveel creativiteit in het dorp. 
Ochtendgymnastiek, aanslagen, bejaardentoneel, 
EHBO, kunstprogramma’s en een Anser versie van de 
schijf van 5, alles passeerde de keurmeesters.  
Na de keuring was er een rondrit door het dorp samen met het muziekcorps. De jeugdtoneel won de eerste 

prijs met hun wagen over bejaardentoneel, de 
Aanslag in de badkamer won de tweede prijs en 
voor de lappenmand van Armweide was een 
derde prijs weggelegd 
 
In en rond de tent was op zaterdag voldoende 
vermaak. Voor de kinderen was er een reuze 
zandbak, een kinderplaybackshow en voor de 
wat oudere jeugd was er een spontane 
ballonnen-dans. 
’s Avonds was het feest compleet met de PPM-
band. Deze trok niet alleen veel inwoners van 
Ansen, ook jeugd uit de weide omgeving kwam 
het feest meevieren. Dat was uiteraard goed 
voor de horeca opbrengsten. Als we met zijn 
allen een mooi feest hebben, heeft ook Jan 
Busscher, onze cateraar een goede avond… 
 

Zondag stond voor de kinderen het springkussen klaar en zat de stemming er met Bobline al snel in. Grote 
lol was er met de hindernisbaan voor paren, waarbij neuzen in de boter gingen, blikjes met spaghetti 
werden verplaatst, afgesloten met ballonbatsen op het podium.. 
 
De avond begon met poolvoetbal voor de buurtschappen. Dat was veel lastiger dan gedacht, maar 
iedereen deed enthousiast mee. 
Het Anser feest werd afgesloten met een geweldig optreden van Kraakthelder die de hele tent op de kop 
zette. 
 

Na het Anser feest diende zich al snel de volgende feestelijke bijeenkomst aan. Het 70- jarig huwelijksfeest 
van de familie Broekman was aanleiding voor de VVVo om een nieuwe traditie in te stellen voor onze 
oudere leden.  Het meter-lange krentenbrood is nu niet alleen voor nieuw geboren Ansers, maar ook voor 
echtparen die hun 60- jarig jubileum mogen vieren. 
 

Inmiddels is de VVVO al weer bezig plannen te bedenken om alle inwoners van Ansen  ( en Ruinen) de 
stuipen op het lijf te jagen. De jaarlijkse Spooktocht staat gepland voor 5 november! 
 
Op 28 oktober houden we onze jaarvergadering en op 29 oktober gaan we de ijsbaan winterklaar 
maken.  Tot dan! 


