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Van de redactie        
        
            
                                        

Het laatste nummer van  
het jaar en voor mij de  
eerste als redactielid.  
Eind van het jaar, de avonden 
langer en de ochtenden die 
te vroeg aanvoelen. 
Maar ook veel gezelligheid van                     
kinderen die in het donker een 
lantaarntje dragen, kaarsen op tafel en 
straks twinkelende lichtjes van 
kerstboom en vuurwerk. 
Een blijde en liefdevolle tijd gewenst 
aan het eind van het jaar! 
                  
                        Paula van den Bosch 

                     

 
 
Redactie:  
Henk Kuijer 
Jantje Kuijer 
Paula van den Bosch 
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: 
E. J. Smit 
0651212452 
 
bezorging: 
Klaas Joosten 
Henk Kuijer 
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 April 2016. 
Kopij inleveren s.v.p. 
Voor 1 April  2016. 

 

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

Als ik met de bolderwagen door het dorp heen loop word ik vaak aangesproken  
door mensen in de auto of op de fiets.Hun eerste zinnen aan mij verlopen vaak zo: 
U komt hier vast vandaan, mag ik vragen, weet u waar???? Om vervolgens de weg 
te vragen naar de schaapskooi, het bezoekcentrum, het Theehuis of de Huiskamer. 
Nu kom ik hier inderdaad vandaan, mag iedereen wat aan mij vragen en weet ik 
vaak de weg naar……. Soms zijn er mensen bij die een knooppunt route fietsen. 
Hun vraag is dan: weet u waar wij zijn hier op de kaart? Als ik aanwijs op de kaart 
waar zij zich bevinden zijn ze meestal een beetje van de kaart. Blijken ze toch 
ergens anders te zijn dan verwacht. Ik ben op dat moment zeg maar de 
Wegenwacht van het TIP kantoor. 
Je kan ook Gert-Jan tegen  komen. Midden tussen de puinhopen van de kruising 
Om de kamp, Kerkdijk en kleine Esweg stond een mevrouw ook  van de kaart te 
zijn. Ik ben de weg kwijt vertelt ze aan Gert-Jan. Waarop hij om zich heen kijkt en 
meldt: Ja inderdaad die ligt er niet meer!                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                   Paula van den Bosch 
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Sunterklaoslotten. 
 

Ien begun december waar’t weer zo wied. Dan höld bakker Prikken het jaorlijkse 

Sunterklaoslotten. Ummedat de ruumte bij humzölf een beetie te krap wurd, 

haar ‘e mit  Jan Slagter(caféholder en overbuurman/ nou de “Huiskamer”) offespreuken 

umme het ien ’t café te holden. Jonk en old, maajs (meisjes) en jongens kwamen der op of, 

ien de ho;pe, dat ze mit mooie priezen op huus an kunnen gaon. 

Wat höld dat Sunterklaoslotten nou ien? 

Ien ’t café stunden allerlei spellegies oppesteld, waor ‘j tegen betaling an mit kunnen doe;n. 

Ai ’t wunnen, dan kree ‘j een brie;fie mit daorop het aantal punten da’j escoord haren.  

Haa’j een flinke bulte punten ewunnen, dan gung ie hen de overkaante, hen de  

winkel van Prikken en dan ku ‘j tegen ienlevering van punten een pries uutzuken. 

Die lagen op de teunbaanke klaor: het aantal punten da’j neudig hadden stund erbij.  

Miestal waren het dingen, die ien de winkel te koop waren. 

Welke spellegies? Kaortspellegies; sjoelbak; mit een bukse op een kaortie schieten; een 

knikkerbak e.d.. De bukse waar bij oens, jongens, favoriet en doe (toen) wij mit een aantal 

kammeraoden naor oens idee samen een beste bulte punten bij menare ewunnen haren, wurd 

het tied umme ze te gaon “verzulveren”. Dus teuge wij hen de overkaante. 

Wij waren op een leeftied, da’w oe;ns een beetie stoer veurdeden(15/16 jaor) en de priezen 

(o.a. krentestoeten en opgespeuten koe;ken) waren veur oens niet stoer enug. 

 “Hè’j nie;t wat aans?”,vreuge wij an Laurens (Prikken/de bakker zölf), die samen mit zien 

vrouwe (Lub) achter de teunbaank stund. “Oh, wacht maor even”,zee; Laurens en eem later 

kwaamp ‘e mit een paar flessen andraven. “Wat zit daor ien?”, vreuge wij.  

“Hiele dure wien, maor veur dizze keer ma ‘j ze veur die punten hebben”, zee; Laurens 

geheimzinnig en wij kregen ze een beetie stiekem ien de haanden edrukt. Wien?  

Wij keken een beetie veraldereerd (verbaasd). Dat kenden wij hielemaole nie;t. 

Wij drunken miestal een glazzie bier en enkeld (soms) een jonge klaore (jenever), maor 

wien? Maor er zaat teminste alcohol ien en daorumme paste ‘t beter bij oens imago as een 

krentestoete e.d.. Bij ´t lucht(licht) van de lanteernpaol bekeke wij de flessen iens wat beter. 

De flessen waren wel wat stoffig en doe wij dat erof ewreven haren, zage wij, dat er 

“Sherry”
1
 opstund. Dat zeer (zei) oe;ns nog niks, want dat kenden wij nie;t. 

 Maor goe;d, de kurke erof en eem roeken.  

Het reuk niet arg fris, maor daorumme kun’t wel lekker wezen. D’’r bint wel meer dingen, 

die wel lekker bint, maor die’j beter nie;t kunt roeken. Dus, an de lippe mit die flesse. 

 

 De eerste trök wel een vremd gezichte, maor op de vraoge, of ’t spul een beetie te zoepen 

waar, zee;r ‘e:” ’t Giet wè”. Nou, wij namen allemaole een slok en trökken allemaole zo’n 

raar gezichte en gienene vund er wat an. “Getverdamme. Wat een foe;zel (slechte draank). 

Die lepe
2
 Prikke hef oens lilluk bij de pote ehad”. Daor waa’w ’t mit menare  

gloepens over ee;ns. 

Wij hebt de flessen ien een sloot esodemieterd (foei!) en hebt maor gauw een glazzie bier  

ien ’t café van Jan Slagter edrunken, umme die vieze smaak ien de bek wat vut te spulen.  

Wij vreugen oens of, hoe Laurens eigenlijk an die flessen ekomen waar. 
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 Sommigen dachten, dat ‘e ze al veur de oorlog (1940/45) ien de kelder haar liggen en dat ‘e 

er zo mooi vanof ekomen waar. Maor die “kwaaie” gedachten kwamen vaste (zeker) ook op 

deur ‘t gevuul, da’w op de pik etrapt waren (oens eergevuul waar annetast). 

Maor…. ’t is hum vergeven. Wij hebt toendertied een bulte schik ehad en lepigheid heurt 

daor ook bij. Zeker weten. 
 
1 Later vername wij, dat er zöls vrouwlu waren, die dizze foe;zel(slechte drank) gebruukten as 
ofslaankmiddel! 
1 Ien Aansen leupen een bulte (veel) lepe (slimme/bijdehandte) luu rond en Laurens Prikken heurde daor 
zekers bij. Aansen waar toendertied bekend (of berucht) umme zien lepigheid. Lepe Aansters en  
“Aanster humor. Vb. “Wi’j die hond nog langer hebben?” “Jaowè”. “Dan moei hum een stokkie ien ’t gat 
stikken(steken)., ” of ze vreugen: “Trek eem an mien vinger” en a’j dat deuren, leuten ze een harde, 
stinkende scheet en lachten keihard. “Beter ien de frisse lucht, as ien dat benauwde gat”, wurd er dan 
lachend ezegd, of “Waorumme stie;t een heileuver(ooievaar) op ie;ne pote?””Azze de aandere ook optrekt, 
valt ‘e umme.” Enz. enz. Wat een schik! 
Niet iederene waar daor altied gecharmeerd van. 
 

************************************************************ 
Hoewel het nog heel ver in de tijd lijkt, 
willen we al aankondigen dat de collecte 
van 2017 gehouden zal worden in de week 
van  18 t/m 21 April. 
Dan  wordt  1 maal voor  8 goede doelen 
gecollecteerd. Dit is opgestart in 2012 en 
zal nu dus voor de 6e keer georganiseerd 
worden in Ansen. 
Door middel van een brief waarop de 8 goede doelen staan, kan ieder bepalen 
waaraan en hoeveel gegeven wordt. Er wordt wel eens gedacht dat het op deze 
manier minder opbrengt dan ‘losse’ collectes, maar dat is in de afgelopen jaren niet 
gebleken. De totaalopbrengst (na aftrek van de kosten) was in 2016 zelfs hoger dan 
alle voorgaande jaren t.w. € 1572.00. 
Wij hopen dat 2017 ook zo voorspoedig zal zijn . 
Marietje, Elly, Femmy, Greta en Lutske. 
 

========================================================================= 
 
Lieve mensen 
 

Wij willen jullie heel hartelijk danken voor de vele mooie kaarten met lieve woorden  
de telefoontjes, bezoekjes, prachtige boeketten bloemen,het heeft ons heel erg goed  
gedaan en moed gegeven door te gaan.   Hgr. Klaas en Albertje 
 

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

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar ! 
                                                                                                              

                                                                                                              Klaas en Albertje Joosten 
                                                                                     Jan wierengaweg 41  
                                                                                     Ruinen     
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Gevulde omelet met kippenlevertjes. 
 

Voor 4 personen.    8 eieren , 3 eetlepels melk, 200 gram kippenlevertjes, 1 ui, 1 theelepel 
gemberpoeder, 1 theelepel sambal. 
Snipper de ui fijn,meng de ui met sambal en gemberpoeder . 
Voeg de kippenlevertjes toe en laat 1 uur marineren. 
Fruit dan het mengel aan in hete olie, zet vuur laag en laat het gaar sudderen. 
Haal uit de pan en hak het fijn. 
Eieren loskloppen met melk, bak hiervan een omelet.  
Op warm bord leggen,levertjes op de helft, klap 
dubbel .  
                 Klaar 
                                  Eet smakelijk .  

 
                                                          Bep Hasselt 

 

********************************************************************** 
Oud papier 
 
4800 kilo was de novemberopbrengst. Het jaarrecord tot nu toe. De “Touwknuppers” kunnen in 
december nog even aan de bak en dan hebben we weer een complete ronde gehad. Dat betekent 
dat de deelnemende verenigingen begin volgend jaar de uitbetalingen tegemoet kunnen zien. 
 Nieuwkomer de “Zwerfkei” mag als eerste vereniging in het nieuwe jaar van start en wij wensen 
hen dan ook veel succes. 
 De website www.ansen.eu is weer in de lucht. Hier vind je onder het kopje “dorpsbelangen” alles 
wat je moet weten als je ingedeeld bent om de oud papierronde te doen. Ook wordt er nu in de 
dorpsagenda  aangegeven wanneer het oude papier wordt opgehaald. Dus blauwe kliko vergeten 
is dan ook geen optie meer……. 
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 dec Touwknuppers Lutske Mekkes 

28 jan Zwerfkei Arend Tissingh 

25 feb VVVo Henk Joosten 

25 mrt Jordaan Wim Nijland 

22 apr Dorpsbelangen Arend Mekkes 

27 mei Voorlanden Bertjan Boom 

24 juni  Keet Achter Ansen Lars Tissingh 

22 juli  Achter Ansen Roelaof Tissingh 
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 Ierse volksmuziek in de Bastogne 
 

Daar had het publiek wel oren naar! Een volle zaal en een heel gezellige sfeer was er tijdens het optreden 
op zondagmiddag 6 november van de Ierse folkband  

 
 Erin  
 go  
 Bragh.  
 
 

De 6mans formatie kwam met een gevarieerd  
programma van ballads en meezingers.  
 
Er was voor de liefhebber de mogelijkheid om vooraf  een 
wandeling te maken. Arend Mekkes  
had een route van zo’n 6 kilometer door de mooie omgeving 
van Ansen uitgezet die door 45 mensen  gelopen is.  
 
 

 
Intussen begon de zaal vol te lopen en de band te spelen.  
En al gauw werd  het een gezellige ruimte waar geluisterd 
werd naar de muziek en ook met elkaar gekletst; zoals in 
een Ierse pub, zeg maar. Van al dat luisteren en kletsen 
krijgt een mens trek! Dat kwam goed uit want de Vrouwen 
van Nu hadden voor alle 120 bezoekers Irish stew gemaakt!  
 
 
  
 
 

 
Dat vond gretig aftrek. Ook de band at een bord 
mee en na het eten werd er nog wel even 
doorgespeeld.  
 
Een geslaagde dag waar we als bestuur van de 
Bastogne en van de Vrouwen van Nu tevreden 
op terugkijken. 
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Recept voor Irish stew  
 

zoals we het hebben gemaakt voor de Ierse middag op zondag 6 november 2016. 
 

Voor 7 personen 
 

1 kg. Runderlappen   niet te mager. 
Half pakje Braadboter 
500 gr. Aardappelen, vast kokend    
6   winter-Wortelen  
400 gr. Spercieboontjes 
Helft van Savooiekool 
2 grote Uien 
2 teentjes Knoflook 
Beetje gedroogde Tijm 
2 blaadjes  Laurier 
Peper 
2 blokjes Runderbouillon op 0,75 liter heet water 
1 flesje donker Bier 
Gehakte Peterselie, komt er pas bij het serveren over. 
 

p.s. Er wordt ook vaak lamsvlees gebruikt, maar dat is naar ieders wens. 
Ook de hoeveelheden groente en de soorten staan niet vast. Je mag best variëren. Dat is het 
leuke van dit recept.  Dit is een richtlijn. 
 

Snijd het vlees in ruime blokken (ong. 1.5 bij 1.5 cm) 
Braad het vlees aan in de boter tot het begint te bruinen. 
Voeg gesneden uien en knoflook toe en laat even meebakken. 
Voeg de runderbouillon, laurier, peper, tijm en bier toe en laat 1.5 à 2 uur stoven.  
(vlees moet goed mals en gaar zijn). 
Schil ondertussen de aardappelen en snij ze in grove blokjes. 
Schap de wortelen en snij ze in grove stukken, kop de boontjes en breek  
ze in stukken van ong. 2 cm. 
Snij de savooiekool in brede repen. 
Voeg (als het vlees gaar is) de aardappelen, wortelen, boontjes en de kool toe, 
bovenop het vlees. 
Laat nog half uur stoven. Tot de groenten ook gaar zijn. 
Maak de Irish stew op smaak met peper, zout en kruiden naar wens. 
 

Succes, Greta, Lutske, Cilia. 
 

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

 
Vrijdag 10 februari 2017 komt de cabaretgroep  ‘Twee recht, twee averecht’ 
 
in dorpshuis Bastogne. 
Aanvang  20.00 uur, zaal open om 19.15 uur. 
De voorverkoop start op zaterdag 14 januari.  
De prijs is dan € 10.00 pp. 
Vanaf 29 januari is de toegangsprijs € 12.50. 
Er zijn 120 plaatsen beschikbaar, vol=vol.     
Opgave is mogelijk bij Cilia Tromp 0522-475543 
of Lutske Mekkes 0522-472960 of dorpshuisbastogne@gmail.com 
 
Op de website ansen.eu wordt bijgehouden hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. 

https://www.bing.com/images/search?q=afbeeldingen+breien&view=detailv2&&id=4984CCEC568005AF1D61B30AD317623BED702BCB&selectedIndex=55&ccid=CBEeTCpA&simid=608023836854715798&thid=OIP.M08111e4c2a40f9c384e9e1e975523117o0
mailto:dorpshuisbastogne@gmail.com
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Het dorpshuis heeft een drukke herfst achter de rug. 
Alle verenigingen en clubs zijn weer begonnen. Dat geeft al veel aanloop.  
Daarnaast waren er een aantal bijzondere activiteiten. 
o.a: 
*In september was het dorpshuis stempelpost voor de wandelclub DOS Dwingeloo 
met 185 wandelaars. 
*Nieuw in het dorpshuis is Yoga door Jolique Lesquere. Op de dinsdagavond en 
woensdagmorgen geeft zij les. 
*Begin november was de spooktocht. Wat een mensen, overal vandaan.  
Heel spannend met goed geschminkte spoken en een mooie route door het  
dorp en een gezellig feest na afloop. 
*De dag erna was het optreden van de Ierse folkband ‘Erin go bragh’ .  
Op een gegeven moment moesten we een stop invoeren. Anders werd het 
voorbereiden en maken van Irish stew te veel voor ons. 
De wandeling vooraf voerde over bijzondere paden, met dank aan de 
landeigenaren. 
*De vrijwilligers voor de AED zijn weer bijgeschoold door Aise Klijnstra. 
*De schietclub heeft besloten om definitief te stoppen met de  
 wekelijkse bijeenkomsten. 
*De film ‘Publieke werken’ trok veel bekijks. 
*Eind november de toneeluitvoering van de Boemerang. Dit was zeer geslaagd. 
Leuk toneelstuk en goed gespeeld door de acteurs! 
Veel publiek en een goede sfeer. 
 

Bij al deze activiteiten hebben barvrijwilligers meegeholpen. Zonder hun inzet is dit 
niet mogelijk.  
Om alle vrijwilligers te bedanken is op vrijdag 27 januari 2017 de 
Vrijwilligersavond. 
Met een hapje en een drankje en ??? maken we er een gezellige avond van. De 
uitnodiging komt binnenkort. 
 
Vrijdag 10 februari komt de cabaretgroep ‘Twee recht, twee averecht’ in dorpshuis Bastogne.  
Liefhebbers kunnen dit alvast in de agenda noteren. 
 
De website is weer volop in bedrijf, met dank aan Jacco Struik. Op de kalender van Bastogne zijn 
alle activiteiten te vinden, vaak met een verwijzing naar een webadres of een telefoonnummer 
voor info. 
 
Het bestuur van dorpshuis Bastogne wenst iedereen alvast fijne feestdagen, een goede 
jaarwisselingen en een goed en gezond 2017. 
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Vereniging voor Dorpsbelangen     
 

 

Ansen veilig, da’s mooi 
 

- Kerkdijk mooi geasfalteerd 

o Kruisingen heringericht 

 Bermen weer netjes 

 Afvoer regenwater verbeterd 

o Dorpsentree op Dwingelerweg 
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Lastig was het zo nu en dan wel …….. 
/ omrijden 
/ auto elders parkeren 
/ bedrijven soms minder goed bereikbaar 
/ toch proberen en vastlopen…  
/ ploeteren over de Kerkdijk 
/ overlast op omleidingstrajecten. 

 

We kregen ook leuke reacties: 
‘Het mag voor ons altijd zo blijven, lekker rustig aan de Anserweg’ 
‘ De kliko staat vaak aan de straat, dan blauw, dan weer oranje, remt goed af!’ 
‘Je leert zo alle sluiproutes kennen’ 
‘Haalt de snelheid er toch wel uit’ 
‘Mooi geheel en effectief’ 

 

Mensen en hun vraagtekens: 
‘ Het lijkt wel een racebaan. Dat  gladde asfalt’ 
‘ Voor mij hadden er nog wel 10 bomen gekapt mogen worden’ 
‘ Voelt niet relaxed, die hobbels’ 
‘ Wel lelijk, die rode palen aan de Dwingelerweg’ 

 

Klaar dus! We zijn tevreden over de goede samenwerking met gemeente en aannemers. 
Tevreden ook over het eindresultaat.  
. Ansen is nu meer een dorp, waar het duidelijk is, dat je rekening hoort te houden met 
wandelaars, fietsende kinderen, kuierende bejaarden en toeristisch verkeer.  
. Ansen heeft duidelijke kruispunten waar verkeer van rechts voorrang heeft.  
. Ansen heeft nu een overzichtelijk 30 km.- bebouwde kom- gebied.   
. Ansen is hopelijk niet meer een iets dichter bebouwde omgeving aan de straat tussen Dwingeloo 
en Ruinen, waar je gewoon met dezelfde snelheid doorheen kunt rijden. 
Het allerbelangrijkste blijven wij als weggebruikers. Ietsje kalmer an, de ruimte op en langs de 
straat delen, de voorrang gunnen aan een ander. 
We gaan als bestuur nog bekijken hoe we het project ‘Ansen veilig, da’s mooi’ af kunnen sluiten. 
 

De website www.ansen.eu 
 

Sinds september werkt de vernieuwde website. Dorpshuis Bastogne, V.V.Vo. en Dorpsbelangen 
krijgen rechten om informatie op de site te plaatsen. 
Zo is er onder ‘nieuwe berichten’ regelmatig de stand van zaken doorgegeven rond de 
werkzaamheden in de dorpskern. 
Wij kunnen ook informatie plaatsen van overige verenigingen, bedrijven etc., mits afkomstig uit de 
schoolkring Ansen. Maak gebruik van deze website Er kan b.v. een link met de eigen website 
worden aangemaakt. Maar iedereen moet zelf wel het initiatief nemen, dan proberen we ruimte te 
vinden op de site. Contactpersoon hiervoor is in deze beginperiode Arend Mekkes 
(ledendorpsbelangen@ansen.eu) 
Zin om mee te helpen om alles goed te laten verlopen? Goede ideeën? Geef het aan ons door! 
 
========================================================================== 
 

Alle wiezer lezers prettige Kerstdagen  
en een gelukkig Nieuwjaar gewenst.  
                                               De redactie   

http://www.ansen.eu/
mailto:ledendorpsbelangen@ansen.eu
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Nieuws van de VVVO 
 

Na alle drukte van het Anserfeest, doet 
de VVVO altijd even rustig aan. We 
evalueren het feest, denken alvast na 
over volgend jaar en buigen ons alvast 
over mogelijke artiesten. Die moeten nl 
al vroeg geboekt worden. Wie het 
worden,moet nog even een verrassing 
blijven…. 
 
 
Op 29 oktober hielden we onze 
jaarvergadering, altijd gezellig. We 
namen afscheid van Henk Joosten als 
voorzitter. Henk heeft veel voor de 
feestcommissie gedaan en we zullen 
hem, en alle kennis die hij heeft over Ansers en anderen uit de weide omtrek missen! 
Jan Prikken en Roelof Dijkman komen het bestuur versterken, dus we kunnen er weer een heel 
aantal jaren tegenaan. 
 
Vaste prik, de dag na de jaarvergadering maken we de IJsbaan winterklaar. De hoeveelheid werk 
viel mee, vast en zeker omdat we dit ieder jaar doen. Nu mar hopen dat we een strenge winter 
krijgen, zodat we de ijsbaan ook weer een keer kunnen gebruiken om schaats- en prikslee 
wedstrijden te houden. 
 
 
5 november organiseerden we de spooktocht. Een hoogtepunt, waar ook 
dit jaar weer veel animo voor was. De organisatie vraagt wel de nodige 

voorbereidingen, maar dan heb je ook een 
prachtige en griezelige tocht. En de 320 
deelnemers (!!!) griezelden dat het een lieve 
lust was. Dat kon ook niet anders, iedereen 
was mooi geschminkt, het en der waren 
spannende kruip-door-sluip-door paadjes 
gemaakt en ook de geluidseffecten waren 
heel eng! 
Zo’n spooktocht kan niet zonder de 
medewerking van vele vrijwillige spoken en 
inwoners van Ansen die tuinen, opritten en 
elektriciteit beschikbaar stellen. Allemaal heel 
veel dank daarvoor! 
 
 
 
 
 

 
 

30 december maken we de landbouwschuur weer heel gezellig om met elkaar  2016 af te 

sluiten. Uiteraard wordt ook iedereen uitgenodigd om met melkbussen en carbid een enorme knal 
te laten horen. Het wordt vast weer een reuze gezellig midwinterfeest, dus zet deze datum alvast 
op de kalender. 
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Toneel 
Zaterdagavond 26 november 

heeft Toneelvereniging de 

Boemerang het blijspel Rag 

en Rauw gespeeld 

geschreven door Cees 

Verwaaijen. De belangstelling 

was groot en na afloop was 

het gezellig en werd er 

gedanst onder leiding van 

Willem Spans. In de pauze 

was er een verloting met 

mooie prijzen. 

De families Rag en Rauw zijn al jaren elkaars buren maar ook elkaars tegenpolen. De familie 

Rag (Jan Vriend en Gerda Tissingh) is keurig netjes bij smetvrees af. De familie Rauw (Jan 

Steenbergen en Roelie Boverhof) zit in de bijstand, 

handelt daarnaast in oud ijzer en neemt het niet zo 

nauw. 

Eigenlijk kunnen de families niet met en niet zonder 

elkaar.  

Op een dag valt de straatprijs van de postcodeloterij 

in de straat waar beide families wonen. De familie 

Rauw heeft, om te bezuinigen, net de postcodeloterij 

opgezegd.  

Minie Rag biedt aan dat haar huishoudelijke hulp 

(Janet Wormgoor) een paar uurtjes per week komt 

schoonmaken bij de familie Rauw. 

Oma (Alie Broekman) die Oost-Indisch doof is, houdt alles goed in de gaten en blijkt 

uiteindelijk de reddende engel te zijn. Als uitkomt dat oma, die voordeurdeler is bij de 

familie Rauw, wel een winnend lot heeft zet ze het geld in als paardenmiddel voor dochter 

Roosje Rag (Inge Wiekema) die stapelverliefd is geworden op de extreem verlegen zoon Rex 

Rauw (Gert Jan van den Bosch).Tinus Tol (Bart Muthert) van de postcodeloterij ziet dit als 

chantagemiddel en niet als PAARDENMIDDEL. 

 

Marja 

Mendel 

(souffleuse) 

en Arend van 

Dijk 

(regisseur) 

zorgden 

ervoor dat 

alles in 

goede banen 

werd geleid.  
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  ’t Hazeleger 

Donderdag 1 december j.l. rond 18.00 uur gaat onze voordeurbel. De voordeurbel gaat bijna nooit. 
Dus dan is het iemand die onze achterdeur nog niet kent. Sigrid zegt: "Een meneer aan de deur". 
Henk Kuijer komt binnen en neemt plaats aan de tafel. Even een praatje gemaakt en dan komt 
Henks verzoek om een voorstelverhaaltje te maken voor de Aanser Wiezer. Oh ja, graag gereed 
a.s. maandagmiddag...... En Henk maakt me terloops nog even attent op het klootschieten (iedere 
2e zondag van de maand).We zijn 10 maart 2016 verhuist naar Vledders 16. We hebben 17 jaar 
aan de Russenmaat in Ruinen gewoond. Altijd al de drang gehad om iets buitenaf op de kop te 
tikken. Meer ruimte. Meer rust. Beetje fikken op je eigen erf. Ergens heen kunnen kijken waar 
geen stenen staan...... Het huis aan de Russenmaat verkocht in zomer 2015 en 6 maanden tijdelijk 
in Ruinen aan de mr. Harm Smeengestraat gezeten.  

We waren in 2014 al een tijdje aan het rondneuzen in Ruinen en omgeving. Waar wil je heen? 
Welke plek geeft je een goed gevoel? Hoe zit het met de portemonnee? Achterma. Achter de 
Broeken. Anserweg. Armweide. Veel gezien en de Achterma was bijna rond. Bijna. Verder zoeken 
en tijdens een zoektochtje op Funda kwam Vledders 16 in beeld. Vledders 16? 't Huusie van 
Haasies? Mmm... nooit goed op gelet. Ik kende het huis en de plek. Maar had tijdens het 
klootschieten schijnbaar nooit goed opgelet. Boerderijtje met gastenverblijf. Mooie tuin en een 
weiland. Toch maar 
eens kijken daar! Direct 
de makelaar gebeld. 
Afspraak maken en 
kijken. Optie nemen! 
Nog een keer kijken. 
Maar bij de 1e keer 
waren we er al uit. 
Helleke en ik stonden 
even alleen bij de mooie 
beuk achterop het erf. 
Daar waar je het erf, de 
tuin en de vijver kan 
overzien. Draai je het 
hoofd 180 graden kijk je 
het weiland over en heb 
je uitzicht richting 
Ansen. In de verte, over de landerijen van Luning en Vlot zie je het huis van de fam. Spiering en je 
kan het witte boerderijtje van de Achterneuvers zien. Prachtig! Handjeklap met de familie Nap en 
in september 2015 de koop afgerond. Wij hadden de mooiste plek van de hele wereld gekocht.  

Het kan verkeren. Na een 30 jarig rondje heen en weer wonen toch weer in de buurt van Ansen 
terechtgekomen. Al schijnt het dat de bewoners van de Vledders en met name de 'Armweidenaars' 
er een eigen interpretatie op nahouden met betrekking tot het benoemen van hun werkelijke 
afkomst en/of woonplaats. Er zijn inwoners van Armweide die je rustig kunt vergelijken met 
Friezen. Niet om hun aanzicht of klank maar om hun hardnekkigheid... Hoe dan ook, alles in en 
rond de Vledders & Armweide is overwegend rustig, kalm en weloverwogen. Iedereen die hier in 
de buurt woont heeft wel het gevoel dat er in Nederland genoeg plekken zijn waar het minder 
weelderig is.  

We kregen de sleutel eind januari 2016. Eerst een maandje geschilderd en een nieuwe badkamer 
gemaakt. Op 10 maart de verhuiswagens laten rijden. En voor je het weet ben je een jaar verder. 
We weten nu ook dat de bomen op ons erf de meeste bladeren hebben van alle bomen in 
Drenthe. En ook ons gras groeit het hardst. Maar dat geeft niet. We hebben een fijne zitmaaier en 



                          aanser wiezer December 2016 

 

binnen 2 uur hebben we het mooiste gazon van de hele wereld. En die 40 (minstens!) kruiwagens 
met bladeren hebben we met liefde behandeld. Het voordeel is dat we het erf nooit helemaal 
'gereed' krijgen dus we hoeven ons daarover ook geen zorgen te maken. Dat geeft rust. Je moet 
de boel gewoon een beetje bijhouden. En dat lukt heel aardig.  

Aan Vledders 16 wonen Helleke Slagter (48) en Jan Prikken (53). Onze kinderen Victor(16) en 
Sigrid (13) gaan in Meppel 
naar school en fietsen iedere 
dag 32 kilometer. Ze sporten 
in Ruinen. Voetbal, tennis en 
gym.  Ze zijn bezig met hun 
toekomst. Wat gaan we 
worden? Vervolgonderwijs? 
Waar en wat? Net als alle 
tieners in en rond Armweide 
zijn ze bezig om keuzes te 
maken en die minimaal 3x 
per week te veranderen. 
Geeft niks. Ze hebben hier 
aan de Vledders een mooie 
rustige plek om er eens even 
goed over na te denken. 

Welke wensen hebben we nog? Een paar. Allereerst hopen we gezond te blijven en dan komt de 
rest vanzelf. We hebben gespaard voor een nieuwe houtkachel en zo het nu lijkt kunnen we voor 
de Kerst ook binnen fikken. En volgend voorjaar aan de slag met een overdekt terras. Iets met 
mooie zitbanken en een keukentje en een houtkachel. Vooralsnog zitten we nogal regelmatig bij 
de vuurton in de boomgaard. Gisteravond nog. Het was best koud want m'n blikje Heineken was 
half bevroren.....Als je een beetje ruimte hebt komen de dieren vanzelf wel. Onze 2 katten en 
Sammy de hamster hadden we al. In april dit jaar hebben vader Jans en ik een kippenren 
gemaakt. We hebben nu verse eitjes iedere dag. En binnenkort hebben we kippensoep want een 
paar krielen zijn in leg-staking gegaan. Nu nog een hond! Sigrid had al meer dan 1 jaar de naam 
‘Flint’ in haar gedachten. Wel een naam maar nu nog een echte hond. Niet zo’n grote en geen 
herderstype hadden we besloten. Maar bij het asiel in Beilen was het Iris die liet blijken dat ze met 
ons mee wilde. Iris (nu Flint), een grote, zwarte hond. Kruising Anatolische en Duitse herder. Wat 
een apparaat! Maar wel een topper. Incidentele doofheid is helaas een aandoening waar dit ras 
aan leidt. Als ze losloopt en ze krijgt iets van wild in haar neus of ze ziet een vogel...... Gisteren 
nog ging ze in haar eentje achter zo’n 500 ganzen aan die rustig bij Vlot in het weiland zaten. En 
Sammy is inmiddels vervangen door Yoghurt, een witte dwerghamster. Sammy ligt inmiddels 
R.I.P. bij de eerdergenoemde berkenboom. 

Je kunt heerlijk wonen aan de Vledders. Waar je ook kijkt, je ziet voornamelijk groene weilanden, 
bossingels en zo nu en dan een auto, solex of een hardloper. Maar de laatst genoemden zijn 
tijdelijk. De eersten zijn blijvend. Gelukkig. 

Een paar weken geleden hadden we hier echter een aantal zware verkeersinfarcten omdat ze in 
Ansen de Kerkdijk hadden opgeknapt. Soms reden er hier wel 3 auto’s achter elkaar! ‘Onze berm 
is weg’. Woordspeling. De gemeente komt binnenkort vast nog wel langs (toch?!) om de boel weer 
een beetje op te knappen. Vledders 16. Wat een mooie stee! En wat zijn er hier in de buurt nog 
een boel mooie plekken. Laten we met z’n allen dankbaar zijn dat we hier mogen wonen. Wij zijn 
het in ieder geval wel. Hartelijke groeten, 

Jan Prikken en Helleke Slagter Victor en Sigrid. 
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SCHOTLAND 
 
Als je 12 jaar in Schotland gewoond hebt, bouw je toch een band op met het land. 
Toen er op een avond het programma Railway op de tv was en een treinreis van Edinburgh naar 
Inverness voorbij kwam sloeg de vonk weer over. 
We keken elkaar aan “we moeten maar weer een week naar Schotland. De volgende dag de boot 
geboekt en een week later op de boot van Ijmuiden naar NewCastle.Je kunt natuurlijk ook met een 
busreis of vliegen en een auto huren, maar wij vinden het fijn om te gaan en staan zoals we willen.  
Donderdag, stralend weer we boffen. 
In Newcastle waren we al gelijk de weg kwijt, omdat ook hier aan de wegen gebouwd wordt, het 
duurde dus wel even voor we op de weg naar Schotland zaten. 
Het was de bedoeling dat we eerst een paar dagen naar Edinburgh zouden gaan Musea 
bezoeken, ( die zijn in heel GB gratis) maar na een uurtje gereden te hebben, begon het te 
stortregenen en besloten we dan maar door rijden naar Inverness onze oude thuisbasis. 
Wat jammer is, dat door aanleg van nieuwe wegen je niet meer door de mooie dorpjes komt, zoals 
Pitlochry, Kingussie, Aviemore, Carrbridge. 
Zo staken we op in Pitlochry, een leuk toeristen plaatsje, waar je mooie wandelingen kunt maken 
oa naar een zalmtrap. Zo heeft elk dorpje wel kastelen, een wildpark, een adventurepark. 
Om 5 uur kamen we in Inverness aan, eerst 
een B&B zoeken, wat makkelijk genoeg is 
want haast elk huis verhuurd wel een kamer. 
Toen de stad in om een stukje te eten, 
Indiaas heel lekker. 
Vrijdag gingen we fort George bezoeken 18 
km buiten Inverness ,tot onze schande waren 
we er nog nooit geweest. Gebouwd in 1756 
ter vervanging van het fort dat in Inverness 
was opgeblazen door de Jacobieten, om te 
voorkomen dat Engelsen het zouden 
gebruiken als uitvalsbasis. Dit fort kan 1000 
man huisvesten. Bij de ingang krijgt iedereen 
een headphone die in alle talen ook 
Nederlands, vertelt wat alles is, heel  
interessant.  
 Natuurlijk ook over Bonny Prince Charlie daar kan je in Schotland niet omheen, je komt overal wel 
iets van hem tegen. Zaterdag na een goed ontbijt gingen we langs de linkerkant (de rustige) van 
Loch Ness naar FortWilliams halverwege koffie gedronken bij de schoonouders van onze dochter 

in Foyers waar een 
waterkrachtcentrale is. 
Verderop waar de weg erg 
kronkelig en stijl is kwamen we 
een mountainbike wedstrijd 
tegen ,ze liepen meer dan 
fietsen. Een prachtige rit. 
In Fort Williams weer een B&B 
op gezocht ,waar we als eens 
eerder geweest waren. Leuk 
om weer bekenden te zien. 
BenNevis  de hoogste berg van 
Schotland is 1345 hoog en 
meestal in de wolken, maar wij 
konden de top zien. Dit is ook 
de grootste trekpleister van 
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FortWilliams 
Zondag was Mallaig aan de beurt, weer een plek waar we nog nooit geweest waren er gaat ook 
een trein naartoe. De beroemde Harry Potter trein. Hier in de omtrek zijn ook de films opgenomen. 
Met natuurlijk halverwege in Glenfinnan een Harry Potter winkel. Heel veel Chinezen . 
 Maar waarom het eigenlijk bekend is, omdat bonny prince Charlie hier aan land kwam om de 
opstand tegen de Engelsen te beginnen.Het was hem bijna nog gelukt, want hij kwam tot 200 km 
van London. Ze werden  door de Engelsen terug gedreven tot aan Culloden,  bij Inverness waar ze 
werden verslagen . BPC kon vluchten maar 1000 tot 2000 manschappen aan beide kanten 
sneuvelden. 
Mallaig is een klein vissersdorpje waar we tegen lunchtijd aankwamen ,net op tijd .Het was rustig 
maar een uur later kwam de Harry Pottertrein aan met al die toeristen die ook wilden eten. Het is 
echt een tocht die de moeite waard is. 
Maandag op weg naar Edinburgh die hadden we op de heenreis overgeslagen,het echte ruige 
Schotland   Glencoe.  Glencoe is het bekendste en mooiste dal van Schotland .BPC vluchtte hier 
naartoe en werd door de 
clans verborgen en als je wil 
kun je er zelfs een stukje 
grond kopen 9bij 9cm voor 
€38= en mag je je zelf lord of 
lady van Glencoe 
noemen.Langs het 
Lochlomond en al de mooie 
plaatsjes, de 
wegomleggingen, eindelijk 
Edinburgh. We wisten 
(haha)waar we heen wilden, 
maar alles veranderd als je er 
een tijd niet bent geweest, 
een richtings verkeer en druk 
druk we zijn 5x langs het 
kasteel gereden.De stemming 
werd er niet beter van. We 
hadden Edinburgh wel 
gezien. We gaan naar het 
zuiden. 
Het werd Aberlady een klein dorpje met wel 17 golfcourses in de buurt, Lekker gegeten en 
geslapen. 

Dinsdag op weg naar Newcastle langs de kust waar 
we overnachten in een Travelodge hotel, voordelig en 
goed. Woensdag weer naar de boot.  

 
 
 

Hebben we genoten nou reken maar en het weer? 
Daar praten we niet over. Er is veel veranderd, er 
wordt veel meer voor toeristen gedaan, wandel en 
fietstochten uitgezet. Mooi vakantieland voor ieder 
wat. 

 
 Bep Hasselt 
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Voor de kerst om in te kleuren
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In augustus zijn we op de startmorgen naar  
Wijngaard Runa geweest waar we een  
rondleiding en proeverij kregen. Best lekker 
een koel glaasje wijn op zo’n warme dag! 
 
In september vertelde Margriet Steenbergen 
hoe zij van assistente van Bram Mosckowicz 
via een studie rechten in de avonduren tot 
scheidingsmakelaar is geworden. 
 
In oktober verzorgde het eendagsbestuur 
de avond en verwelkomde ons met oliebollen 
bij de koffie. Het was de gewoonte om na het 
rooien van de aardappels in oktober, 
oliebollen te eten. Dhr. Harm Jan Lesschen  
vertelde over nog meer oude gewoonten en 
gebruiken het hele jaar rond. 
               
In november  organiseerden we samen met   
de Bastogne de Ierse middag. Lees hierover 
elders in de Aanser Wiezer.  
      
Later in deze maand hield Greta Luning een lezing 
over het verlies van een naaste door zelfdoding. Een 
beladen onderwerp maar door Greta heel 
bespreekbaar gemaakt. 
 
 
 
 

 
 
 

DOPPEN 

SPAREN 
voor de  

geleidehond 

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van 
bijvoorbeeld frisdrank flesjes of 
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever 
ze in! U ontlast zo het milieu én u steunt 
KNGF Geleidehonden. De opbrengst gaat 
naar de opleiding van onze honden. 

WWW.GELEIDEHOND.NL/DOPPEN 

HOE?  

U kunt allerlei doppen voor ons sparen. 
Alle ronde doppen en deksels zijn welkom! 
Bijvoorbeeld: doppen van frisdrank flessen, 
doseerdopjes van wasmiddel en deksels van 
pindakaaspotten. Belangrijk is dat de dopjes 
schoon en droog ingeleverd worden. 

EN DAN? 
De gespaarde doppen kunt u afgeven aan het 
verzamelpunt in uw regio. Via dit inzamelpunt 
gaan de doppen naar een recyclebedrijf dat een 
vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden. 
De opbrengst gaat naar de opleiding van onze 
geleidehonden! 

WAAR? 
Lever de doppen in bij dorpshuis 

de Bastogne          

(in de rokersruimte staat een bak waar u de  
schone, droge doppen kunt deponeren) 

 

Namens  

 

onze honden  

 

bedankt! 


