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Van de redactie        
        
             
Lentezon, nieuw leven.  
Werken in de tuin en je buren daardoor 
weer vaker spreken. Nieuwtjes die gaan  
van mond tot mond en als je er op  
straat niet van gehoord hebt kun je het 
hier misschien wel lezen. Veel leesplezier  
in onze eigen Aanser Wiezer.  
Altijd mede mogelijk gemaakt door onze 
sponsors, hartelijk dank hiervoor. 
                         
                                   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 2017 
 
Inlichtingen: 
E. J. Smit 
0651212452 
 
bezorging: 
Albertje Joosten 
Henk Kuijer 
Bert Hasselt 
Arend Luning 
Bob van Driel 

 
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 September  2017. 
Kopij inleveren s.v.p. 
Voor 1 September  2017. 

 Pasen 16 en 17 April 2017       

                
                                    Grotere advertenties/verhuisberichten e.d 
                                     in overleg met de redactie.   
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     OPNIEUW                                                                                                           
 
Een woord met een positieve lading.  
Dan als je het langzaam voor jezelf zegt lijkt het woord  
zich te splitsen. Op  Nieuw. Hetzelfde woord met 
tegenovergestelde betekenis daardoor.  
Als  het oudejaar is verdwenen na de laatste slag van 
twaalf is er meteen weer het nieuwe jaar.  
De nazomer en herfst met zijn vruchten, laatste oogst en 
vallend blad. Dan komt de winter: 
een kaal landschap en lege takken. 
 Alles op zullen we maar zeggen.  
Met het lengen van de dagen, klimmen van de temperatuur 
en de voorzichtige lentezon zien we het gebeuren.  
Alles wordt weer nieuw.  
 
 

Ook in je zelf kun je het vinden als je zoekt.  
Dat wat je vroeger goed kon, datgene wat je blij maakte, 
waar je van droomde om te doen. 
Zoek het op, stof het af en maak het je weer eigen.  
Dans je dans, zing je lied, maak je schilderij.  

Spring een sloot, zie ze vliegen, krijg vlinders of geef ze iemand anders. Beleef jezelf opnieuw. 
 

Mijn opnieuw heb ik gevonden in een zwart bonte vorm. Op zijn rug over de heide en door het bos 
waar ik als tiener op een ander paardje ook mocht rondrijden. De letterlijke en figuurlijke warmte 
dat een dier je kan geven. Intens genieten van dat wat precies bij je past. Ik gun het een ieder en 
daag je daarvoor uit: Beleef je eigen lente door het zoeken van jouw OPNIEUW! 
 

                                                                                                              Paula van den Bosch 
 

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

 
 

Volksdansgroep 
 

Door de volksdansgroep zijn in de begin jaren zwart-wit gestreepte rokken en  
een wit schortje aangeschaft. Een aantal leden van toen danst niet meer, 
maar gelukkig hebben wij ook nieuwe leden.  
Voor een eventueel optreden in de toekomst willen wij graag horen bij wie 
nog die kleding is ( ook de bonte rokken ). 
 

Niesje Tissingh tel. 0522-470160 
Jantien Tissingh tel. 0522-475922 
 

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

De redactie wenst alle Aanser Wiezer lezers                              
 
                    Prettige Paasdagen 
                       
                          16 en 17 April 2017 
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Op 14 december vierden wij Kerstavond. 
De zaal was sfeervol ingericht en de kerstboom 
mooi opgetuigd. Voor de inwendige mens was 
goed gezorgd. Lekkers bij de koffie en later hapjes 
en een drankje. Femke Anne trad voor ons op, zij 
zong kerstliedjes en werd door Bart op de gitaar 
begeleid. Lutske, Rika en Annie lazen gedichten 
voor en Karsje een kerstverhaal. We hebben een 
heel gezellige avond gehad. 
 
 
 
 
De jaarvergadering vond plaats op 11 januari. Bij 
de koffie hadden we kniepertjes door Marry 
gebakken.  Marietje Sassen vierde haar 45 jarig 
jubileum en ontving een oorkonde en een vaasje 
met het Vrouwen van Nu logo.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na de pauze was er een optreden van de 
jubilerende volksdansgroep, 30 jaar bestaat de 
groep. Albertje Dedden kreeg een mooie bos 
bloemen, al 25 jaar leidt ze de volksdansgroep. 

 
Cabaretgroep “Twee recht, twee averecht” trad 
op 10 februari op. Het leven van alledag werd op 
een hilarische manier op de hak genomen. Een 
uitverkochte zaal en een heel geslaagde avond. 
Deze avond organiseerden wij in samenwerking 
met de Bastogne. 
 
De Bastogne is weer helemaal fris en schoon. De 
grote schoonmaak vond plaats op 14 en 16 
maart. 
 
Op 16 maart gaf Ajit een presentatie over 
Lapland. Zeven jaar lang organiseerde Ajit reizen 
naar dit mooie deel van Scandinavië en hij 
vertelde er enthousiast over. 
 
Op 19 april gaan we het seizoen afsluiten met een 
fotoquiz over Zuidwest Drenthe.  Dit doen we 
onder leiding van Jan Mansier. 
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Glasvezel, ook in Ansen! 
 
De 2 informatieavonden over glasvezel in dorpshuis Bastogne hebben we alweer achter de rug. 
Op de website van Glasvezel De Wolden is enorm veel informatie te vinden en de vrijwilligers die 
elke zaterdagochtend met de GDW-caravan bij de Coop in Ruinen staan, kunnen u ook 
van alle gewenste informatie voorzien.  
Zij hebben ook inschrijfformulieren bij zich en kunnen u helpen met de keuze van  
een abonnement.  
 
Waarom zou ik overstappen op glasvezel? 
 

U krijgt met glasvezel een toekomstbestendige internetverbinding. Vooral de snelheid waarmee 
gegevens naar internet toe worden verzonden (upload-snelheid) neemt enorm toe. Dit is van 
belang voor steeds meer toepassingen. Zorg op afstand, schoolwerk, back-up van computers en 
smartphones, ’domotica’ (allerhande huishoudelijke toepassingen), thuiswerken,enz.. 
 

Met een abonnement draagt u bij aan het realiseren van het glasvezelnetwerk in héél De Wolden. 
Onze leefomgeving heeft dat hard nodig. Alleen glasvezel kan aan de toekomstige behoeften 
voldoen. En als wij, bewoners en bedrijven van De Wolden, dit nu niet samen aanpakken, dan 
komt het er niet. U investeert door het nemen van een abonnement dus ook in een vitaal en 
leefbaar platteland. 
 
Wat gaat me dat kosten? 
 

Wat kost dan het aansluiten van glasvezel tot in mijn woning? Dat kost u niets! En wat kost een 
abonnement? Meestal ongeveer evenveel, soms minder, als wat u nu betaalt, maar u krijgt daar 
wel veel sneller internet voor, een veel beter tv-beeld en gratis bellen! Vanaf ±€30 per maand! 
 

Wat kost het mij als ik het nu niet laat aanleggen tot aan en in mijn woning en ik of iemand anders 
wil dat later op mijn adres alsnog wel? Minimaal 1600 euro aanlegkosten plus 400 euro 
activatiekosten. En wat kost het mij als ik de glasvezel wel tot in mijn woning laat aanleggen en ik 
neem pas later een abonnement? Dan betaalt u 400 euro activatiekosten. 
 

Wat kost het mij als ik het laat aanleggen tot in mijn woning en het goedkoopste abonnement 
neem? Dat kost maar 1 euro per dag (tip: dat is goedkoper dan bijvoorbeeld na een jaar activeren) 
 

Kan ik, als ik dat graag wil, de TV houden zoals het nu is? Geen probleem! Een 
glasvezelabonnement alleen-internet combineert prima met bijvoorbeeld Ziggo TV en is ook nog 
eens €5 per maand goedkoper dan Ziggo alles-in-1. 
 

Marja Jonkers 
Communicatieteam Glasvezel De Wolden 
 

NB: Deze maand komen de ‘schouwers’ langs. Zij bekijken waar de glasvezel bij uw woning  naar 
binnen kan. Ook aan hen kunt u vragen stellen. 
Inschrijfformulieren voor een abonnement kunt u verkrijgen via bestuur Dorpsbelangen. 
Bij hen kunt u ingevulde formulieren inleveren. 
 
********************************************************************************************************* 
Pasen 16 en 17 April 2017 
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Gratis e-mail omzetten door Sleutelstudent 
 
Een heel gedoe om over te stappen naar een andere provider?  
Dat blijkt in de praktijk mee te vallen. Ziet u er tegenop om zelf uw e-mail adres te veranderen? 
Het jonge Wolder bedrijf Sleutelstudent helpt alle abonnees van Glasvezel De Wolden GRATIS 
met het overzetten van hun e-mailadres! Uw adres wordt veranderd, precies zoals u dat wilt, al uw 
contacten worden overgezet naar het nieuwe adres en de sleutelstudent vertrekt pas, als het 
werkt. 
Bovendien kunnen ze u ook helpen met allerlei andere computerzaken. Als uw computer wat traag 
lijkt te zijn geworden, als de WiFi het niet goed lijkt te doen, als uw laptop wel een APK-tje kan 
gebruiken…. Het omzetten van het e-mailadres is gratis voor alle bewoners van De Wolden die 
van het glasvezelnetwerk van bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden gebruik gaan maken. Voor 
alle andere activiteiten rekent de Sleutelstudent een zeer schappelijk tarief. 
U vindt de Sleutelstudent natuurlijk op internet (https://www.sleutelstudent.nl/glasvezel-de-wolden) 
en op de informatieavonden (de eerstvolgende is dinsdag 21 maart in Buitencentrum De Poort) 
maar u kunt ze ook bellen: 0900-12345 33 (alleen voor afspraken en op werkdagen van 10:00-
17:00 uur, 65 cent per min!) 
 

Hoe werkt dat, een afspraak maken met deze jonge computerexperts?  
 

 

 

 
 
Het makkelijkst via hun website 
sleutelstudent.nl Daar ziet u bovenin 
een vakje met de tekst Klik hier voor 
het Glasvezel De Wolden 
afspraakformulier. Daar klikt u op. 
Vervolgens komt u op het scherm 
Inschrijfformulier Glasvezel de 
Wolden. 
Daar ziet u het formulier dat u kunt 
invullen met uw naam, adres en 
mailadres. U vinkt aan waar u een 
sleutelstudent voor wilt laten 
langskomen. Er wordt dan contact 
met u opgenomen om een dag en tijd 
af te spreken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sleutelstudent.nl/glasvezel-de-wolden
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Pinkenpop gaat door! 
 
Na het grote succes van vorig jaar zal dit jaar de tweede 
editie van het Pinkenpop festival plaatsvinden. Het 
muziekfestival dat vermaak biedt voor jong en oud.  

In het debuutjaar van Pinkenpop had de organisatie al 
enkele grote namen weten te strikken en dit jaar zal dit 
niet anders zijn. Zo start het festival dit jaar met de 
lokale band ‘DirtyDog’ met stevige tot minder stevige 
rockcovers van de jaren ’70 tot nu. Vervolgens zal de 
band. Alice Springs zorgen voor opzwepende Ierse 
songs en jigs van bijvoorbeeld The Dubliners, The Pogues en Flogging Molly. ‘Straight on Stage’ 
zal het festival afsluiten met oude rock en blues in een jong jasje. Een garantie op een vette avond 
vol met klassiekers en moderne (pop)nummers. 

Naast de muzikale omlijsting biedt het festival vermaak voor jong en oud. Zo is er voor de jonge 
festivalgangers een blagenparadijs met veel vertier en kan de wat oudere festivalganger zich 
vermaken in de ‘Rosse buurt’ of nader kennismaken met de lokale pilsbrouwerij Jutndel in hun 
eigen donkerbruin café. Daarnaast wordt er ook deze editie aan de inwendige mens gedacht en 
zal de kermis ook niet ontbreken. Verder kunnen festivalgangers uit Ruinen gebruik maken van 
een pendeldienst tussen Ruinen en Ansen op deze dag (meer informatie over de vertrektijden 
binnenkort op onze website en op onze Facebookpagina).  

Uiteraard is er tijdens het festival nog veel meer te zien en te beleven en dit kunt u allemaal zelf 
ervaren zaterdag 27 mei vanaf 15:00 uur tot 00:30 uur op het festivalterrein Ruinderdijk 21 in 
Ansen. Kaarten zijn nog via de voorverkoop beschikbaar, zie: www.pinkenpop.nl of check onze 
Facebookpagina! 

Tot ziens op Pinkenpop 2017! 
 
Organisatie Pinkenpop. 
 

http://www.pinkenpop.nl/
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Oud papier 
De betalingen over het vorige jaar zijn deze maand afgerond. We hebben € 230,-- per vereniging 
over kunnen maken. Op de website www.ansen.eu 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. 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   

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                        Success en vele kilo’s gewenst 

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

Zitten in stilte in Ansen  
 
 

Een nieuw initiatief: Zitten in stilte. 
In het prachtige verstilde dorpshuis de Bastogne wordt sinds kort een meditatiecursus 
aangeboden. 
De cursusleidster Modana Rouw houdt zich al heel lang bezig met filosofie, meditatie en pilates. 
Zij studeerde theologie, beoefent 35 jaar Zen en woont op het zencentrum de Noorder Poort. Als  
pilatestrainer en flamencoliefhebber legt ze de nadruk op het belang van lichaamshouding.  
De stille rustige sfeer van de Bastogne is kenmerkend en ondersteunt de meditatie. 
Alhoewel meditatie gericht is op het aanleren van rustig blijven in het 'midden van alle lawaai ' 
helpt een stille omgeving om te oefenen.  
In de cursus leren we namelijk om stil te worden in de ruimste zin van het woord. Stilte is dan niet 
alleen de afwezigheid van lawaai. Als we dat zoeken zouden we ons afhankelijk maken van iets 
wat buiten ons bereik ligt. Voor mensen die interesse hebben om in aanraking te komen met de 
stilte in zichzelf en van daaruit goed en passend te reageren op spanningen is dit een mooie 
gelegenheid. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Modana Rouw M: 0648106670 of de website 
bezoeken : www.pilatestraining.nl 
 

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

Meditatie                                 Informatie en aanmelding;  

Modana Rouw                                                                
T: 0648106670                                                        De Bastogne, Ansen 
E: gmrouw@gmail.com                         Iedere donderdagmorgen van 10.45- 11.45                                                 
 

Datum vereniging/buurt contaktpersoon 
22 apr Dorpsbelangen Wim Nijland 
27 mei Voorlanden Bertjan Boom 
24 juni Keet Achter Ansen Lars Tissingh 
22 juli Achter Ansen Roelof Tissingh 

26 aug Boemerang Gerda Tissingh 
30 sep Touwknuppers Lutske  Mekkes 

28 okt Zwerfkei Arend Tissingh 
25 nov VVVo Henk Joosten 

mailto:gmrouw@gmail.com
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“Hooggeëerd publiek! Heden zult u getuige zijn van een optreden dat zijn 
weerga in Ansen en verre omstreken niet kent. Het kan u heet onder de 

voeten worden. Let goed op, zodat u later kunt zeggen:                              
“Ik weet het nog goed: ik was er ook bij!” 

 

Vuurspeien. 
 

Mien buurjongen/kammeraod Henk(ie) Smit mus ien dienst (as dienstplichtig soldaot) en kwaamp 
“hielemaole” op Vlielaand terechte. 
En nou komp’t. Hij kwaamp op ze;ker weekend weer hen huus en haar wat biezunders op’edaone. 
Hij gunk hen de déele en kwaamp een poozie later weer hen buten mit een flessie petroelie 
(petroleum) ien zien haand.  
Hij naamp een flutte petroelie ien de mond (getver… hij sleuk het niet deur) en bleus het tussen 
zien lippen weer hen buten en höld er een braandende lucifas bij.  
Een mierakelse vlamme kwaamp uut zien mond.  
De bladeren van de bomen naost de boerderije hungen d’r hielemaole zwart en verpieterd bij. Wij 
waren die;pe under de iendruk en Henk vee;gde mit een trotse glimlach zien lippen en zien kinne 
mit de buusdoek of. 
De petroelie haar wel een beetie elekt.  
Ook op zien boezeroen ( blouse) maor det mög ‘m de pret 
nie;t drukken. Petroelie braandt niet allennig, het stinkt ook 
arg en die lucht raak 
 ie niet makkelijk kwiet.  
Maor Henk waar een echte vuurspeier  
( vuurspuger).               
s’ Zundaagsaovends gunge wij ien die tied zeins 
( gewoonlijk) hen daanzen.  
Henk stopte een flessie petroelie ien de binnenbuze van 
zien jazze. 
 Wij gungen eerst hen ’t café van Jan Slagter (nou “De 
huiskamer”). Det waar welliswaor niet oens stamcafé, maor 
een optreden van een plaotselijke vuurspeier kunnen ze vaste wel waarderen. 
Henk zul êem een demonstraotie gêem. 
Jan ( de kastelein) , Willemien( zien vrouwe) en een stuk of wat stamgasten zaten  
bij de kachel wat te suffen.  
 

 
Nou kwaamp ’t er opan.  
Henk zette het flessie an de bek, stree;k een lucifas an en speide ( spuugde) de petroelie uut. 
Maor…..het gunk niet goe;d.  
Of het deur zenings ( zenuwen) of deur gehaostheid kwaamp, wie zal ‘t zeggen, maor de petroelie 
waar niet fien enug verneveld en Henk speide daordeur de lucifas uut en de straole petroelie 
kwaamp op de holten beune ( vloer) van’t café terechte. Jan en Willemien scheuten ien de be;nen 
en doe bleek,dat er ien Aanzen nog iene vuur kun speien: Willemien! Heur ogen  speiden vuur. 

 “Bi’j wel goe;d wies! Waor zit oen verstaand!”  *)   
Ien ieders geval waar de beune nou holtwormvrij. 
Het echtpaor Slagter ( gien familie) waar gloepens hellig ( ziedend). Wij wörden het café uuttezet 
en Henk zien anzien as vuurspeier haar een beste deuke oppeleupen en zien pak en boezeroen 
zaten butendet nog under de petroelie ook.  
Hij stunk een ure ien de wiend.  
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Wij gungen hen Noordwolde hen daanzen en hij zaat bij mij ien de auto.  
Die stunk mit lieverlao ( mettertijd) ook naor petroelie.  
Wijzölf trouwens ook een beetie. Henk hef de hele aomd ien de veurzaal van Slager ( de dancing 
ien Noordwolde) ezeten en bij oens, op de daansvloere sneuven de maajs ( meisjes) ook een 
beetie vremd, as ze mit oens daansten.  
Gieniene hef die âomd een meid hen huus ebracht. Petroelieventers waren daor bliekbaor niet arg 
ien trek. 
 

*) De petroelieventer Mos (Morsink) uut Rune, kwaamp riegelmaotig mit zien petroeliekarre langs 
de deure en zorgde erveur dat iederiene genug petroelie ien huus haar veur de petroeliestellen en 
umme te ontvetten. Iederiene haar wel zo’n 5 literblik mit een schenktute ien huus. Ook spaarden 
wij de strips van Petroleentje en Pijpje Drop, uutegeven deur ESSO. 
 
************************************************************************************************ 

Stemmen op 15 Maart in ``De Bastogne`` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                       Gebruik maken van je recht en als beloning ook nog gratis koffie. 
                       Het liep de hele dag af en aan.  
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Buurtwerker Jeffrey Bolt van Welzijn De Wolden stelt zich voor… 
 

Beste bewoner van Ansen, 

 

Graag stel ik mij voor. Mijn naam is Jeffrey Bolt, 32 jaar oud en ruim 7 jaar 

werkzaam bij Welzijn De Wolden. 

Als buurtwerker ben ik het aanspreekpunt voor uw dorp Ansen. 

Heeft u vragen over uw woonomgeving, inkomen, maakt u zich zorgen over 

iemand of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? 

 

Of het nu gaat om het verbeteren van uw eigen situatie of het verwezenlijken 

van ideeën voor uw dorp, u kunt allerlei zaken aan mij voorleggen.  

Ik denk graag met u mee en samen kunnen we in gesprek om te kijken naar                      

een oplossing en passende mogelijkheden. Welzijn De Wolden heeft een uitgebreid netwerk, 

dus waar nodig breng ik u in contact met andere organisaties, deskundigen en vrijwilligers die 

aansluiten bij uw vraag of idee.  

Hoe kunt u mij bereiken? 

 Rechtstreeks (als u mij tegenkomt in Ansen) 

 Telefonisch via 0528-37 86 86 

 Per mail via jeffreybolt@welzijndewolden.nl  

 

Tot ziens!        Met vriendelijke groet, 

                                                                                   Jeffrey Bolt 

                                                                                   Welzijn De Wolden 

                                                                                   Oosterweg 14 

                                                                                   7920 AA Zuidwolde 

                                                                                   www.welzijndewolden.nl 

 

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

Let op !! 
  
De kinderen hebben het nog even duidelijk opgeschreven hoe hard je mag rijden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeffreybolt@welzijndewolden.nl
http://www.welzijndewolden.nl/
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Jeu de boules Bastogne 2017 
 

Ook dit jaar wordt er - jeu de boules-  gespeeld achter  dorpshuis ‘Bastogne’. 
Nieuwe boulers van harte welkom.  

Kom gewoon eens meedoen, mag altijd, kost verder niets.   
Opgave van tevoren is niet nodig.  

Het programma wordt aangepast aan het aantal spelers. 
Op donderdagavond ongeveer eens in de twee weken wordt  

er gespeeld vanaf half 8. 
Op de 2 of 3 banen hebben we voldoende spelmateriaal voorradig. 

 
Wanneer jeu de boules in 2017? 

 (let op in april mei en juni niet exact om de 2 weken) 
6 en 20 april; 11 en 25 mei; 1, 15 en 29 juni; 

 
Verder op 6 juli en daarna gewoon om de twee weken. 

 
Info bij Jan Thie Sloots, tel 471850 of bij Arend Mekkes, tel 472960 

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

 
AARDAPPEL-SARDIENTJES KOEKEN (2personen) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 blikjes Sardientjes,2 gekookte aardappels, 1 gekookt ei, 1 kleine ui, een bosje peterselie, 
Zout, peper,alles kruiden, olijfolie. 
De uitgelekte sardientjes met de aardappelen en ei fijnprakken.  
Peterselie snijden Alles door elkaar mengen en met zout peper en kruiden op smaak brengen 
Kleine ronde koekjes vormen en in de hete olie aan beide kanten bruin bakken. 
Opdienen met een salade. Eet smakelijk 
                                                                                                                    

                                                                                                                                      Bep Hasselt. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMnoyb_e7SAhXHthQKHa7wDPcQjRwIBw&url=http://www.quintus-jeudeboules.nl/?pagina%3Dbestuur&psig=AFQjCNHG49WS0tLadvAO2dLcpBnX2DZMug&ust=1490439289523513
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Nieuws vanuit de VVVO 
 

Op het moment van schrijven , staat iedereen in de startblokken voor het jaarlijkse buurt 
Volleybal Toernooi.  Er hebben zich 9 teams  aangemeld voor deze sportieve strijd. En gezellig 
zal het vast en zeker ook worden, want Aansers genieten over het algemeen het meest van de 
derde helft! 
 

We namen afscheid van 2016 met een heel gezellig Midwinterfeest in de landbouwschuur.  De 
landbouwschuur was voor deze gelegenheid omgetoverd in een gezellige skihut.  Er was genoeg 
te eten en te drinken en vooral de jongeren hadden het geweldig naar de zin. 
Buiten de landbouwschuur werd weer met Carbid geschoten. De harde klappen waren van verre 
te horen.  Dank aan alle direct omwonenden ( Meulenkaamp, Kleine Esweg) die dit  traditionele 
lawaaispektakel ieder jaar weer mogelijk maken en over zich heen laten komen. 
 

In Februari was het dorpshuis goed gevuld voor de Hersengymnastiek. De zaal was haast te 
klein om alle teams een plekje te geven. Arend Mekkes en Alice Luning hadden weer een heel 
aantal lastige vragen opgesteld. Voor elk wat wils, zodat jong en oud gelijke kansen hadden.  
Zwiller FM was deze avond de slimste en ging met de wisselbeker naar huis. 
 

Het maaien van de IJsbaan was dit najaar niet voor niets. Een korte vorstperiode zorgde er voor 
dat er een paar dagen geschaatst kon worden. 
Tenminste, als je niet met teveel mensen tegelijk was 
en niet te lang op dezelfde plek bleef staan. Dit laatste 
werd uitgeprobeerd door 
onze oud-voorzitter Henk 
Joosten, die dan ook prompt 
door het ijs zakte.   
Voor een Koek en Zopie 
tentje of schaatswedstrijden, 
was het ijs dus helaas niet 
dik genoeg. We blijven met 
elkaar jaarlijks de ijsbaan 
onderhouden en er komt 

vast een keer een winter waarop heel Ansen samen kan genieten van 
deze bijzondere plek! 
 
 
Ook de komende tijd staan er weer de nodige activiteiten op het 
programma.  
 
 Paasvuur. 
Samen met Dorpsbelangen organiseren we weer het jaarlijkse Paasvuur op de Aanser Es. 
Geen bult zonder snoeiafval!!  Dus kom  (gratis!!) al Uw takken en snoeiresten naar de Paasbult 
op de Grote Esweg  brengen. Dat kan alleen op zaterdag 15 april.  Vrijwilligers van 
dorpsbelangen en VVVO helpen met het bouwen van de bult, maar letten tegelijkertijd op of er 
geen spijkers en dergelijke tussen het hout zitten. 
 
Het paasvuur wordt gehouden op 1e paasdag 16 april. De bult zal om 19,30 worden aangestoken 
en uiteraard zorgt de VVVO weer voor koffie, een drankje en natuurlijk een paasei. 
 
Koningsdag. 
Op 27 april wordt Koning Willem Alexander 50 jaar. Dit vieren we ‘ochtends samen op het Brinkje. 
De VVVO zorgt weer voor een natje en een droogje ( en uiteraard een Oranjebittertje) en we 
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houden onze overbekende wedstrijd eiergooien. De echte fanatiekelingen gooien ’s ochtends in 
Ansen en gaan ’s middags door naar de wedstrijden in Ruinen. 
Voor de kinderen is er natuurlijk een fijn springkussen aanwezig! 
Vorig jaar moesten we vanwege het slechte weer uitwijken naar de Landbouwschuur, dit jaar 
hopen we op een prachtige  zonovergoten dag. 
 
Aanser Feest 
Zet U 9, 10 en 11 juni alvast in Uw agenda?  
Dit jaar staat de zeskamp weer op het programma, dus het wordt weer een weekend vol spanning 
en vermaak. 
Alle ins- en outs van het Aanserfeest komen weer te staan in de Feestkrant. Hebt U nog zaken die 
U graag wilt promoten? Advertenties voor in de feestkrant zijn zeker welkom.  Neem dan even 
contact op met Alien ter Bork: secretarisvvvoansen@gmail.com 
 
 
Tuinkeuring.  
Met het mooie weer is iedereen weer volop bezig in de tuin. Jaarlijks worden een heel aantal 
tuinen gekeurd door een deskundige jury. Deze tuinkeurders komen meerdere keren per jaar op 
verschillende tijden kijken hoe de tuinen er bij liggen. Hoe staat het met het onderhoud, bloeit er 
genoeg en gevarieerd?  Bij de jaarvergadering in Oktober wordt de uitslag altijd bekend gemaakt. 
De prijzen  worden uitgedeeld aan de aanwezige deelnemers. 
U had nog de uitslag van de tuinkeuring van 2016 van ons tegoed: 
 

Boerderijtuinen punten Burgertuinen punten 

H.F. Broos 306 L. Brink-Koning 346 

B. van Zanten 305,5 E. Liezen 326 

A.  Emmink 301,5 K. Joosten 325,5 

H. Holstein 298 P.F. Buiten 321,5 

R. Tissingh 292 J. Niezing 313,5 

A. Van Dijk 287 P. Smith 311 

Mevr. Steenbergen 282,5 Pels 307 

T. Bouwens 265,5 H. Joosten 306,5 

E. Vriend 265 A. Mekkes 305,5 

J. Vos 261,5 E.J. Smit 302,5 

R. Luning 258 A. Dedden 299 

H.A. Broos 248 B. Klomp 294 

J.P. Withaar 226 H. Westerhuis 293,5 

A. Muggen 226 G. Boverhof 291,5 

  H. Kuijer 289 

  W. Wieman 284,5 

  W. Nijjland 281,5 

  H. Kijk in de Vegte 278 

  J. Westenbrink 273 

  L. van Venrooij 266,5 

  H. de Jong 264 

  F. Waninge 262 

  K. de Rijk 257,5 

  K. Tissingh 244,5 

  F. Luning 238 

  M. Dedden 236 

 
Doet U nog niet mee met de tuinkeuring? Aanmelden kan altijd: secretarisvvvoansen@gmail.com 

mailto:secretarisvvvoansen@gmail.com
mailto:secretarisvvvoansen@gmail.com
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Leesgroep  
 

De commissie literatuurclubs Drenthe heeft in overleg met Groningen en Overijssel de titels 
voor seizoen 2017-2018 bekend gemaakt. Ook de leesgroep Ansen gaat de volgende boeken 
lezen: 
- Stefan Hertmans – De bekeerlinge 
  Een christelijk meisje wordt verliefd op een joodse jongen en vlucht met hem, maar de 
godsdienststrijd die rond 1097 woedt, heeft dramatische gevolgen voor haar gezin. 
- Dorte Hansen – Het oude land 
  Twee beschadigde vrouwen van Oost-Pruisische afkomst, ooit allebei om  verschillende redenen 
gevlucht, vinden bij elkaar wat ze altijd hebben gemist, namelijk familie. 
- Auke Hulst – En ik herinner me Titus Broederland 
  Twee broers trekken door een acopaliptisch landschap om te ontsnappen aan een natuurcastrofe 
en worden daarbij niet alleen geconfronteerd met de ondergang van hun leefwereld, maar ook met 
hun  eigen turbulente zielenroerselen. 
- Ayelet Gundar-Goshen – Eén nacht, Markovitsj 
  In het Israel vaan voor de Tweede Wereldoorlog worden de rokkenjager Zeë v Feinberg en de 
onopvallende Yacob Markovitsj vrienden voor het leven. 
Nieuwe lezers zijn van harte welkom.  
Inlichtigen over de leesgroep Ansen bij Jantien Tissingh tel. 0522-475922  
 

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

Klaverjassen en Jokeren 
Bastogne. 
 
Het kaartseizoen van  
2016-2017 heeft ons  
2 winnaars opgeleverd: 
 
Klaverjassen: Harm Bakker 
Jokeren: Geertje Vlot 
 
Namens de hele club 
 
 "Van Harte Gefeliciteerd". 

 
 
Het seizoen 2017 - 2018 beginnen wij op maandag 4 september 2017 om 19:30 uur in de Bastogne. 
 

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

  
   VVVo Ansen 
 

    Overzichtsfoto van het buurtvolleybal 
    toernooi 2017 georganiseerd door  
    VVVo Ansen.  
 
 
 
                                                                                                                                                 
Foto; VVVo Ansen 
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Beste mensen,  
 
We kunnen weer terug kijken op een goede 
winterperiode. 
Het was druk af en toe.  
Maar met hulp van iedereen is het weer gelukt. 
Vooral de cabaretavond met ‘Twee recht, twee 
averecht’ was een succes.  
De kaarten waren in no time verkocht. De gasten 
kwamen uit de wijde regio, gezellig! 
 
Nog even een paar wistudatje’s; 

 

 Er nu met de pin betaald kan worden in dorpshuis Bastogne. 

 Wij sinds kort nieuwe kapstokken hebben.  Nu kunnen 160 jassen een plekje vinden. 

 Begin maart er twee morgens heel hard gewerkt is bij de Grote Schoonmaak! 
Vrouwen van Nu bedankt voor de deskundige hulp! 

 Per 1 april Deet Hoogveld ons bestuur heeft verlaten. Na 10 jaar, en de voorbereidende 
jaren, zit de bestuursperiode voor Deet er op. Tijdens de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen is dat ook gezegd, maar ook langs deze weg willen we hem heel graag 
bedanken voor het vele werk wat hij voor Bastogne heeft gedaan! 

 Wij ook een nieuw bestuurslid welkom hebben geheten. Frans Westenbrink heeft 
aangegeven mee te willen denken en te helpen bij Bastogne.  Frans, welkom in het bestuur! 

 Op 14 maart de nieuwe groep barvrijwilligers de’ Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ 
heeft gevolgd. Alle aanwezigen hebben de aantekening ontvangen. 

 Wij binnenkort een  ‘Gebruikersoverleg’  organiseren. 
Een of twee contactpersonen van de vaste gebruikersgroepen krijgen een uitnodiging. 
Samen kunnen we dan bespreken of het goed gaat zoals het nu is , of er nog ideeën zijn, of 
dat er zaken anders geregeld moeten worden, etc.  

 Bastogne zich ook heeft aangemeld voor de Glasvezel. 

 Op zondag  15 oktober 2017  ‘s  middags de Stroomdalkapel komt optreden. 
Wij zorgen voor lekkere biertjes en een hapje in de namiddag . 
Informatie komt in de zomer op de website Ansen.eu te staan en in de  
volgende Aanser Wiezer. 

 Er gestopt wordt met de organisatie van de AnserFiets Vierdaagse. Vorig jaar was er nog 
één fietsdag in augustus. Het organiseren van de fietsdag(en) wordt voor de commissie een 
te grote belasting. In overleg met het bestuur van Bastogne is besloten om helemaal te 
stoppen met de fietsdag(en). 
Wij willen wel alle trouwe deelnemers bedanken voor het meefietsen! Het waren heel 
gezellige dagen!! 

 Op 16 september ‘Prul en Prullaria’ in Bastogne komt. Dit wordt georganiseerd door de 
Rabobank.  Leden en klanten van de bank kunnen met waardevolle ? spullen komen om 
het te laten taxeren. 
 
Tot ziens in Bastogne, het bestuur. 

 
********************************************************************************************************* 
Pasen 16 en 17 April 2017 
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Hallo allemaal, 
 

Sinds oktober 2015 wonen wij, Quido en Nina, in Ansen.  
Na een half jaartje zoeken zagen we in de zomer van 2015 het 
prachtige jaren '30 huis "Om de Kamp 5"; een mooi vrijstaand huis  
met een fijne tuin tegenover de sfeervolle Brink van het dorp 
Na eerst beide in Groningen gestudeerd en gewoond te hebben,  
werkte Quido inmiddels in Almelo als hypotheekadviseur en 
Nina in Ermelo als orthopedagoog.  
We zijn beide opgegroeid in een klein dorp (Lheebroek en 
Dieverbrug) en het leek ons super fijn om echt "thuis" te kunnen 
komen na een dag werken en dit gevoel vonden wij,  inmiddels al 
1,5 jaar geleden, in Ansen!  We zijn gelijk begonnen met verbouwen  
en zijn inmiddels in de laatste verbouwfase, waarbij we boven in het 
voorhuis 2 nieuwe slaapkamers plaatsen.  
Sinds november vorig jaar zijn we trotse baasjes van een 
Golden Retriever pup. Met zijn 6 maanden begint Kalou behoorlijk 
te "puberen" en lijkt hij soms Oostindisch doof te zijn wanneer we 
hem roepen bij ons te komen. 
Hij stelt ons geduld dus even flink op de proef,  

 
maar we houden in ons achterhoofd dat het 
een fase is... (maar soms...;-)) 
We genieten ontzettend van de gezelligheid  
en activiteiten in het dorp en we wonen hier, 
mede door de open ontvangst van alle 
buurtgenoten, met enorm veel plezier!  
 
                                                                                                  
Groetjes, Quido en Nina 
 

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

Museum bezoek Cultuurgroep Vrouwen van Nu. 
 
De cultuurgroep van Vrouwen van Nu bracht op 12 maart een bezoek aan het Drents museum in 
Assen waar de tentoonstelling Russisch realisme rond Repin te zien was. Daarnaast genoten wij 
van de mooie presentatie van de dansgroep Triantella uit Assen en het Asser mannenkoor. 
Op vrijdagmiddag 12 mei gaan we een bezoek brengen aan galerie Wildevuur in Hooghalen.  
Deze galerie is gevestigd in het landhuis Dennenrode.  
Dit is een rijksmonument, een toonbeeld van de Amsterdamse school.  
Daar zijn wisselende tentoonstellingen te zien. 
Op het uitgebreide landgoed Hiemstrastate kunnen we genieten van een uitgebreide collectie 
beelden. Zowel de tentoonstelling, het landhuis en de beelden zijn erg de moeite waard te 
bekijken. 
We vertrekken op 12 mei om 13.30 uur vanaf de Bastogne. 
Wie mee wil gaan graag opgeven voor 7 mei bij: 
 
Nelleke Kuiper tel. 0522- 471018,  email:  nelleke@polonai.se 
Tineke Stekelenburg tel. 0522 – 470204  email: ja.stekelenburg@wxs.nl 

mailto:nelleke@polonai.se
mailto:ja.stekelenburg@wxs.nl
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Vrijwilligerswerk is onmisbaar en waardevol. Of u nu als vrijwilliger een aantal uur per 
week of per maand inzetbaar bent, uw bijdrage is van harte welkom!  
 
De Berkenhof biedt afwisselend vrijwilligerswerk waarin u uw talenten  
en ervaringen kunt delen met onze bewoners.  
Zo kunt u een gespreksmaatje zijn, anderen laten genieten van uw  
kooktalent of samen in beweging zijn.  
Samen met de medewerkers en familieleden zorgt u ervoor dat de  
bewoners zich thuis voelen bij Woonzorg de Berkenhof. 
 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor onze locatie in Ansen en Havelte.  
Heeft u interesse of heeft u nog vragen?  
Dan kunt u contact opnemen met: 
 
Locatie Ansen 
Karin Zantinge 
Voorlanden 1  
7964KN Ansen 
Email: karin.zantinge@woonzorgdeberkenhof.nl 
Telefoonnummer: 0522-471806 
Bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag 
 
Locatie Havelte 
Jenitha Smit 
Boskampsbrugweg 2 
7971 CL Havelte 
Email: jenitha.smit@woonzorgdeberkenhof.nl 
Telefoonnummer: 0521-228000 
Bereikbaar op maandag en dinsdag 
 

 

 

 

Be  
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 Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen Ansen  
 
                     d.d. 22 maart 2017(Samenvatting van de vergadering) 
 
Voorzitter: Arend Mekkes. Secretaris: Kirsten Feenstra. Penningmeester: Alice Luning. Leden: Bert 
van Dijk en Allert Jan ter Wee. 
 
Na alle aanwezigen welkom geheten te hebben, wordt het afgelopen jaar door middel van het 
secretarieel jaarverslag kort doorgenomen. Er wordt stil gestaan bij de uitvoering van het 
verkeersplan aan de Kerkdijk d.m.v. het groot onderhoud en goede samenwerking tussen 
gemeente, aannemer en Dorpsbelangen. Daarnaast heeft Ansen een vernieuwde website, die 
door samenwerking tussen VVVo, Dorpshuis en Dorpsbelangen tot stand gekomen is. Ook het 
behouden en snoeien van de heggen aan de Anserweg kwam ter sprake. Als afsluitend punt van 
het secretarieel jaarverslag werd stil gestaan bij het glasvezel project, waarbij Dorpsbelangen zich 
heeft laten informeren over en voor de intentieverklaringen de nodige acties heeft ondernomen. 
 
De jaar afrekening over 2016 riep bij de aanwezigen geen vragen op. Ook de afrekening van de 
oud papier rekening was helder. Bij de begroting werd aangegeven dat de overgebleven gelden 
voor het verkeersplan nu ingezet worden voor de verlichtingswensen. Verder vallen de kosten voor 
de AED dit jaar hoger uit, omdat de batterij vervangen moet worden i.v.m. houdbaarheidsdatum. 
Door een van de aanwezigen wordt gevraagd of de gelden die op de spaarrekening staan dit jaar 
ingezet gaan worden. De penningmeester geeft aan dat later ter vergadering wordt voorgelegd om 
extra geld in te zetten ten behoeve van de verlichting. De voorzitter geeft aan dat wensen vanuit 
het dorp altijd welkom zijn. Verder zijn de laatste jaren voor een aantal plannen subsidies verstrekt, 
waardoor Dorpsbelangen minder geld hoefde te besteden. Het financiële agendapunt wordt 
afgesloten met het oordeel van de kascommissie, welke oordeelde dat alles prima in orde was. 
 
Bij de bespreking van het beleidsplan geeft de voorzitter een aantal punten kort weer. Op wonen 
en leefklimaat geeft hij aan dat er weer gebouwd wordt in Ansen. Plan Wink zal dit najaar 
opgeleverd worden. M.b.t. de glasvezel wordt verteld, dat met de realisatie in mei gestart gaat 
worden en dat wat betreft de Schoolkring Ansen gehoopt wordt op 100% dekking met 
abonnementen. Bij het onderwerp recreatie zal Dorpsbelangen gaan onderzoeken of er een 
fietspad kan komen tussen Armweide en De Larijweg. Hierbij wordt gekeken naar wenselijkheid en 
realiseringsmogelijkheden. Bij Natuur&Milieu wordt aan de Landelijke Opschoondag (voorheen 
zwerfvuilactie) gerefereerd. Deze wordt trouw in Ansen ieder jaar georganiseerd, waarbij ook 
jaarlijks vreemde objecten worden gevonden. Voor Verkeer&Veiligheid komt de realisatie van het 
grootste deel van het verkeersplan aan de orde. Voor dit jaar staat de verlichting voor binnen de 
bebouwde kom op de planning en wordt daarnaast gehoopt dat ook de Dwingelerweg in 
aanmerking komt voor groot onderhoud. Een van de politieke afgevaardigden geeft als tip mee om 
contact te leggen met Dorpsbelangen Ruinerwold omdat zij ook een verlichtingsproject hebben 
gehad. Dit zal Dorpsbelangen meenemen. Ontmoeting&Sociale samenhang bevat jaarlijks het 
paasvuur en de kerstboom. Door een inwoner wordt aangegeven dat de zorg in het dorp wordt 
gemist in het beleidsplan, nu veel ouderen steeds langer thuis willen en moeten wonen. De 
voorzitter geeft aan dat het bestuur dit afgelopen jaar ook heeft besproken, maar het lastig is om 
dit vorm te geven binnen dorpsbelangen. Een andere inwoner geeft aan dat wellicht de BOKD 
informatie kan verstrekken en dat er op verschillende plekken zorg coöperaties opgestart zijn, 
waar Ansen wellicht  informatie kan ophalen. Dorpsbelangen zal dit onderwerp weer verder 
oppakken. 
 
Dit jaar treedt Arend Mekkes af als bestuurslid en voorzitter. Hij is niet herkiesbaar. Het bestuur 
heeft Allert Jan ter Wee bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Daarnaast 
draagt zij Wim Nijland voor als nieuw bestuurslid. Dit wordt door de aanwezigen omarmd. Arend 
wordt toegesproken en uitvoerig bedankt voor zijn inzet de afgelopen 6 jaar. 
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De verantwoording van Dorpsbelangen wordt afgesloten. Vervolgens heeft het Dorpshuis de 
jaarlijkse verantwoording afgelegd, zoals vastgelegd in hun statuten. Aansluitend heeft Stichting 
Welzijn de Wolden een korte presentatie gegeven voor welke zorg en vragen zij ingezet kunnen 
worden. Als laatste heeft Albert Smand namens Coöperatie EnergieK Ansen een korte toelichting 
gegeven op de Postcoderoos. Hierin zijn nog enige zonnepanelen beschikbaar, waarvoor 
gegadigden zich bij de coöperatie kunnen melden. 
 
De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel, waarna een ieder goed huiswaarts keerde 
 

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

Enkele afbeeldingen van de opschoondag in Ansen: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

         Op pad 
                          Aan de slag 
 

             De vondst 

 

 

 

                                        Het resultaat   

 

      Ondertussen 

 

 

 

 

                                                                                                        En dan is er:                                                                                                                     
Foto’s gemaakt door Kobi kijk in de Vegte    
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Tot voor kort een dagelijks beeld in Ansen,  
                                                  

                                             maar nu bij beelden uit het verleden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arend Luning tijdens het weideseizoen  
2x daags met het melktankje naar de Noorddijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

Weidewagen aan de Noorddijk 
                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

In de winter de koeien op stal aan de 
Kerkdijk 8 
 

 

 

 

 

                        Melken op stal 
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