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WOORD VAN DE REDACTIE 

 

Eerste herfstkleuren duiden het al aan; 

verandering.  Verandering is als een rode draad 

door ieders leven. Niets blijft helemaal hetzelfde en 

wij veranderen en groeien mee. Ook in de Aanser 

Wiezer redactie is er een verandering opgetreden. 

Vandaar een warme afscheidsgroet aan Egbert Jan 

Smit, Koos Oosten en Henk en Jantje Kuijer. Met 

een welgemeende dank voor al hun kennis en inzet 

voor de AW vele jaren lang. Wilt u ook graag een 

verandering inzetten in uw leven kom dan de 

redactie versterken. Hartelijk dank natuurlijk ook 

aan de adverteerders zowel vertrouwd als nieuw. 

Wat niet veranderd is de inhoud van de AW: voor 

en door de mensen geschreven.  

 

Veel leesplezier. 

 

 

 
Aanser Wiezer zoekt 

Talent! 
� Redacteuren 

� Bezorgers 

� Vaste rubriek schrijvers 

 
Laat het ons weten op 

aanserwiezer@ansen.eu 

 

 
 

 

 

Jantje Kuijer 
Paula van den Boch 
Egbert Jan Smit 
Koos Oosten 
 

Adres: 
Kerkdijk 15 
7964 KA Ansen 
aanserwiezer@ansen.eu 
 

Bankrekening: 
NL72 RBRB 0850 1313 75 
tnv VDSA (Vereniging Dorpsbelangen 
Schoolkring Ansen)  
bij betaling vermelden: AW 2017 
 

Inlichtingen: 
E.J. Smit 
0651 212 452 
 

bezorging: 
Albertje Joosten 

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). Grotere 
advertenties/verhuisberichten e.d. in overleg 
met de redactie 
 
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  2017. Kopij inleveren voor 1 
december 

 

 

NAZOMER VERRASSINGEN 

 



Nazomer brengt zoveel mooie dingen: De geur van hooi, vlammende kleuren van 

bloemen, dansende zwaluwen in  de lucht. Er is ook iets waar ik niet zo blij van word. 

Grote versies, klein ook, springende of die geduldig wachten, acht lange apart 

bewegende poten. Spinnen dus en mijn vrienden zullen het nooit worden. Loop ik 

met de wasmand de tuin in strijkt het rag langs mijn gezicht en blijft natuurlijk 

plakken in mijn wimpers. Wasmand neer en flink wrijven langs mijn ogen. Dan in huis 

erachter komen dat ik in een panda ben veranderd. 

Diezelfde was haal ik ’s avonds weer binnen en de volgende ochtend vouw ik de was 

dan op aan de keukentafel. Meestal kletsen en dreutelen mijn lieve oppaskinderen 

dan om mij heen en is was vouwen best gezellig. Laatst was ik halfweg de mand en 

pak er een trui uit. Even uitkloppen tegen de kreukels en op dat moment voel ik iets 

op mijn blote arm vallen. Als ik kijk wat het is en wil wegvegen blijkt het een enorme 

spin te zijn. Zo’n bruine waarvan iedereen zegt dat ze altijd met zijn tweeën zijn. Mijn 

lichaam gaat in paniek modus en al gillend sla ik de spin weg. Richting de grond gaat 

hij en wat nu als hij via mijn voeten weer omhoog wil gaan? Driftig sta ik daarom op 

en neer te springen. Drie paar ogen kijken mij verbaasd aan en drie verschillende 

reacties volgen. Een bezorgd: “Paula au?” Een lachende versie die precies nabootst 

hoe idioot ik sta te doen, denkend dat het een nieuw spelletjes is. En dan Stijn: 

“WAT?” Spin, spin, spin! Heel dapper pakt mijn held een vliegenmepper en plet de 

spin waarna hij hem in de prullenbak gooit. Maar dan is het nog niet goed. Een dode 

spin is nog steeds een spin en zo moet Stijn ook nog de prullenbak in de container 

legen. Nachtmerrie werkelijkheid en schrikachtig blijf ik nog een hele poos. Me 

onnozel voelend ook maar elke gek heeft zijn gebrek zal ik maar zeggen. 

 

Paula van den Bosch 

Foto Hanneke Luning 



 



Blind date. 
 

 

Een ongebrukelijk opschrift veur een stukkie ien ’t Dre;nts . Amit ( soms) bint de Aansters, en de Drenten ien  ’t 

algemeen best wel vörlijk ( bij de tijd) èn ik wuzze zo gauw gie;n Dre;ntse “vertaoling”   ( misschie;n: de katte 

ien’t duuster kniepen?). Maor goe;d, alle gekheid op stokkie; één van de vrouwlu op de boerenstee an de 

Veurlaanden 8 haar een ofsprake  ( date) mit ie;ne van ’t mannelijk geslacht ien ’t café Van der Berg ( ien de 

volksmond Tjibbe1 e’nuumd, Kerkdijk 18, nou B&B “Bartels”) en ik möge veur chaperon ( begeleider) speulen. Ik 

name een stok mit, veur ’t geval het frömmes ien kwestie nie;t de juuste route hen ‘t café naamp, zoda’k 

daormit, net as een dirigent, anwiezings kun geêm. Zunder da’w de bek lösdeuren ( zonder een woord te 

wisselen) gunge wij op pad. Zij waar al wat op leeftied, beheurlijk eigenzinnig en nij;sgierig en daordeur scheute 

wij nie;t arg op. Bij de schoe;le waren twei kerels mit een hels snarpende cirkelzage drok gangs ( bezig) umme 

de wienterveurraod  braandholt veur de schoe;le an te vullen. ‘t Frömmes duurde ( durfde) er nie;t langs. 

Gelukkig zagen de beide kerels oe;ns en zetten de zage eêm uut. De tocht verleup wieders zunder ongelukken. 

Oh, ja: bij Henduk van Frè;ns2 ( Hendrik Luning, Kerkdijk 14) wol madam mit alle geweld de lange dam hen de 

boerenstee; op, maor daor hè’k letterlijk en figuurlijk een stokkie veur e’steuken. Tjibbe stun oe;ns al op te 

wachten. Mien gezelschopsdame zul noe kennismaken mit heur “date” en ’t waar te ho;pen, dat zij veur hum 

openstund. Jan ( Brugging) dacht van wel3. Nou,’t zul mij nij doe;n (ik was benieuwd). En ma’k starm as ’t nie;t 

waor is, ze haren mitie;ne een geweldige “klik”. Ze leuten d’r gien grös over gruijen: ze bedre;ven mitie;ne 

ongegeneerd de “liefde” ( ?): zij wat passief en gelaoten, hij arg actief.Ze trökken zich niks an van oe;ns (Tjibbe 

en ikke) voyeuristisch geloer. Gie;n, of zo goe;d as gie;n, veur- en naospel en det alles oo;k nog ie;ns zunder 

veurbehoe;dsmiddelen, det waar riskaant, want veurda’j ‘t  wee;t waren de rapen gaar    ( zwanger). Hij 

knipoogde zöls vake onder ‘t “wark” naor oe;ns en Tjibbe zee;: “Jimme moeten tellen, hoevake hij knippert . 

Zoveule naokomelings drukt hij d’r ien”. Ik kwame wel tot 35 maol. Det waar vanzöls te veule, dat wee’k oo;k 

wel,  maor wij zult ‘t mettertied wel zie;n.{ Ie hebt natuurlijk ondertussen oo;k wel ien de smiezen, dat ’t verhaal 

over een olde motte ( zeug) en over een beer ( mannetjesvarken) gie;t.}. Doe de testosteron uuttewarkt waar, 

gunge wij weer op huus an. Ik haar nog een repe sukelao e’kregen veur het succesvol verloo;p van de “date”. 

Bij de schoe;le zagen de beide kerels oe;ns weer ankomen en zetten de zage weer stille. “Hè’j hum d’r bij 

e’had?”, vreugen ze belangstellend en toen’k daor bevestigend op aantwoordde zeren ze mit een grote 

grijns:”Oh, wij dachten, dat de beer hum d’r bij e’had haar”. ( Aanster humor) 

Een kleine vee;r ( 4) maond later zu’w ’t zie;n of Tjibbe geliek e’had haar. 

De motte mus jongen ( bevallen) en kwaamp ien een kooi op de dééle te liggen, lekker dikke ien ‘t stro. Jan 

en ikke waakten midden ien de nacht bij de motte. Umme de kooi hen lagen stropakkies, waorop wij 

zaten/lagen. Wij drunken umme warm te bliem enkele jonge klaore’s en wachtten op de keu’n. Die kwamen al 

vlot. Maor nao de viefde duurde het wel arg lange en kwaamp er niks meer uut. De olde motte reurde hum 

wel, maor er kwaamp niks.“Er zit vaste een dood keu dwars”, zee; Jan. “Die mut eruut, aanders gaot de 

aandere keu’n ook dood. Ie hebt de kleinste haanden, dus ie moet er eêm mit de haand ien, mien jonge.” Ik 

schrökke mij rot en keke mit gro;te ogen naor de glærderige en bloe;derige flamoes (vagina) van de motte. 

Zuks haa’k zöls ien mien ondeugendste dreumen nog nooit bij de haand e’had. Maor as ’t oe knèp ( als de nood 

aan de man is) dan doe’j mangs ( dikwijls) rare dingen en op die leeftied iets nie;t duren ( durven)? Kom nou.  

De draank hulp mij butendet oo;k over de leste drùmpel hen. Dus de kiele      ( jas) uut en de mouwe van de 

boezeroen ( blouse) hoge oppe’streupt. Een klodder grúne zie;pe  ( zeep) as gliemiddel en daor vrötte ( 

wroette) mien haand en narm bij de motte ien de warme,  glærderige tunnel hen binnen. Zij gaaf gie;n krimp 

en Jan zee;: “A’j wat vuult, vaste pakken en naor buten trekken.” Ik vuulde wat en verduld: een dood keu. 

Daornao kwaamp ’t hie;le spul weer op gaank. Een stuk of twaalf ien totaal. Een mooi toom, daor nie;t van, 

maor 35?? 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tjibbe Veldhuus ( Veldhuis) waar e’trouwd mit Vrouwchien ( Vrouwkje) v.d. Barg ( Berg). Hij kwaamp 
uut Noordwolde ( toendertied het rotan-centrum van Nederlaand). Hij preut Weststellingerwarfs, da’s 
Dre;nts mit een Friese ienslag. Hij meuk rotan stoe;len, haar naost het café een beerholderije, kocht 
nuchtere bollegies ( pasgeboren stierkalveren) op en ie kunnen d’r oo;k varkens laoten wegen.. 
2 Henduk van Frèn;s höld net as Tjibbe een dekbeer. Ik de;nke, dat de motte hum reuk.  
3 As een motte er an toe waar ze;ren ze ien Aansen:”De motte is reu;s” [as: Zeus, de oppergod]. 



 

 

 

Nieuws van uit het dorpshuis. 

 

 
 

Sinds kort staat in de hal bij de voordeur een boekenkast. Er staan boeken en tijdschriften in 

die geleend mogen worden. We houden er geen administratie van bij. Wanneer je een boek 

wilt lenen, dan neem je het mee. T.z.t. zet je het boek weer terug. Aanvulling van nieuwe 

boeken is altijd welkom. Veel leesplezier. 

 

Dit voorjaar hebben we nieuwe garderoberekken kunnen aanschaffen. Mede door de 

bijdragen van de donateurs!  Nu is er veel meer ruimte voor de jassen. 

De oude, staande, rekken zijn nog wel goed. Ze hebben haken én ogen voor hangers. Wie 

heeft daar belang bij? 

Er zijn 4 rekken.  1, 2 of 3 rekken mag ook.  Gratis af te halen voor inwoners van Ansen. Op 

volgorde van reactie. 

Mail maar naar dorpshuisbastogne@gmail.com t.a.v. Lutske. 

 

In de vorige Aanser Wiezer stond dat er een Prul en Prullaria-bijeenkomst  in september in 

het dorpshuis zou zijn. Dat gaat niet door. 

Dit voorjaar is er een bestuurswisseling geweest. Deet Hoogveld was aftredend en niet 

herkiesbaar. 

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

Frans Westenbrink voorzitter 

Patricia van der Salm secretaris 

Arend Tissingh penningmeester 

Roelof Tissingh 

Kobie Kijk in de Vegte 

Arend van Dijk 

Jan Thie Sloots. 

 

 

Collecte  1 voor 8   
Na aftrek van de kosten was de opbrengst dit jaar weer hoger van 

voorgaande jaren. 

Heel veel dank voor uw gulle bijdragen. 

De onderverdeling was:  KWF € 340.62,  Nierstichting € 187.66,  

Beaxtrixfonds € 157.47, 

Reumafonds € 175.98,  Longfonds € 162.46,  Hartstichting € 

240.22,   

Brandwonden stichting € 170.96,  Maag-lever-darmstichting € 191.97. totaal  €  1627.34 

Oud papier 

 

Eind dit jaar hopen we de oud papieropbrengsten weer naar de 

deelnemende verenigingen over te 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 



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 papier rooster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPFRISSEN VERKEERSKENNIS VOOR 60 PLUSSERS 

 

RUINERWOLD De veranderingen in het verkeer gaan snel. Het is daarom goed om de kennis 

op dit gebied te testen. VVN De Wolden houdt op 3 oktober a.s. weer een rijvaardigheisdag 

in dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold. 

  

De deelnemers moeten 60 jaar of ouder zijn en inwoner van de gemeente De 
Wolden.  

Op deze dag wordt er 
ook een rit in uw 
eigen auto gemaakt, 
onder begeleiding van 
een erkende 
rijinstructeur. U krijgt 
advies over uw 
rijgedrag zonder dat 
dit consequenties 
heeft voor het 
rijbewijs. Daarnaast 
kunt u uw gezichts- 
en gehoorvermogen 
testen. Tevens is er 
een reactie test voor 
de deelnemers en 
krijgt u een lunch 
aangeboden. Voor dit 

alles wordt een bijdrage gevraagd. Voor inlichtingen en opgave, vóór 17 september 
a.s., kunt u mailen of bellen naar: maryhenk51@gmail.com of 

VVNDeWolden@gmail.com of 0522-481630. 

 
Foto onderschrift: Een ogentest is onderdeel van de rijvaardigheidsdag. Foto VVN de 
Wolden 

Begin juli stapten wij in het vliegtuig op weg naar Kos om daar de hele zomer te werken als 

barvrouw bij de Camel Bar, hét Hollandse feestcafé van Kos. Wat een superleuke zomer zou 

Datum contactpersoon 

30 sep Lutske Mekkes 
28 okt Arend Tissingh 
25 nov Henk Joosten 
23 dec Wim Nijland 



worden eindigde heel anders dan we verwachtten, Kos werd op donderdag 20 juli namelijk 

getroffen door een aardbeving met de kracht van 6.7 op de schaal van Richter.   

Hanke - Ik was aan het werk achter de bar, toen het begon met 

trillen dacht ik eerst dat het kwam omdat iedereen aan het 

springen was op het nummer ‘Kind van de Duivel’. Omdat het 

alleen maar erger werd dacht ik dat ik niet goed werd en weg 

zou vallen, pas toen ik de paniek bij andere mensen zag besefte 

ik dat het foute boel was en ben ik over de bar gesprongen en 

naar buiten gerend. Doordat ik over de bar sprong, leunde ik in 

een stuk glas waardoor ik een diepe snee in mijn knie heb 

gekregen.  

Karen – De avond van de aardbeving was mijn vrije avond. Samen met collega’s die ook vrij 

waren deed ik een paar drankjes in de Camel bar. Op het moment van de aardbeving stond ik 

buiten en ikzelf had na afloop van de aardbeving pas echt door wat er aan de hand was. De 

Camelbar bevindt zich in de haven van Kos stad en ligt dus aan de zee. Na de trillingen kwam 

al snel het water als een soort vloedgolf onze kant op. Toen het water ook de Camelbar 

bereikte sloeg de paniek bij ons allen wel echt toe. Onze Griekse barman heeft ons 

uiteindelijk de bergen in gebracht zodat we op een veilige plek de nacht konden door brengen 

met het hele team.     

Hanke –  We hebben de hele nacht boven in de bergen, op 

een weg gewacht tot het weer veilig was. Ondertussen was 

mijn knie flink veel pijn gaan doen en werd ik ‘s ochtends 

opgehaald door de Griekse eigenaar van de Camel Bar om 

o.a. mij naar een veilige plek te brengen. Daar hebben we 

met het team de hele dag gezeten op bij elkaar geraapte 

matrassen. Mijn knie moest gehecht worden dus werd ik 

naar het ziekenhuis gebracht. Op heel het eiland is maar één 

ziekenhuis, hier werden dan ook alle gewonden heen 

gebracht, mensen lagen aan het infuus in de gangen, mensen 

onder het bloed.. heel naar om te zien.    

Karen – In de tussentijd ben ik met de rest terug gelopen naar ons hotel. Het hotel is direct 

naar de aardbeving ‘onveilig’ verklaard maar we mochten nog wel heel even naar binnen om 

zoveel mogelijk van onze spullen te pakken. Hanke en ik hebben die zelfde dag nog een ticket 

terug geboekt naar Nederland, we waren er helemaal klaar mee. We hebben samen een ander 

appartement gezocht zodat we eindelijk konden gaan slapen. Op de dagen na de aardbeving 

waren er nog heel veel naschokken te voelen waardoor we elke keer toch wel heel erg 

schrokken. Op dinsdag 25 juli zouden we terugvliegen naar Nederland. Toen ik een beetje 

bekomen was van de schrik vond ik het zonde om weer naar huis te gaan en heb ik besloten 

om op Kos te blijven tot en met 18 augustus. Voor Hanke was dit helaas niet mogelijk omdat 

ze heel erg veel last van haar knie had, en hierdoor ook niet weer aan het werk kon in de 

Camel bar.    

We zijn blij dat we tijdens de aardbeving met z’n tweeën waren en 

niet alleen. Op deze hele gebeurtenis na, kijken we samen terug op 

een ontzettend leuke tijd op het Griekse eiland Kos. Al met al was het 

een bijzonder avontuur.    

Karen Tiemes en Hanke Nijland 



 
 

Activiteiten die georganiseerd worden in dorpshuis Bastogne, 

seizoen 2017-2018 
Hier is 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. 

Woensdagmiddag vanaf 13.30 uur tot ± 18.00 uur 

Van september t/m mei.  

Inl.:  Deet Hoogveld 

Tel. : 0522-473387   mail: deethoogveld@kpnmail.nl 

  

Donderdagmiddag van 13.30 tot ± 17.00 uur 

Biljarten gaat ook in de zomerperiode door. 

Inl. : Pieter Buiten 

Tel.: 0522-471567 

Bij voldoende belangstelling kan er nog een extra morgen/middag bij komen. 

 

Boemerang G. 

De toneelclub oefent van september tot eind november voor het nieuwe toneelstuk dat   

wordt opgevoerd op de laatste zaterdag van november. 

Inl.: Gert Jan van den Bosch  mail:  g-j-pvandenbosch@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. Aanvang 20.00 uur.      

Voor het filmaanbod en inlichtingen:  Deet Hoogveld   

Tel. : 0522-473387    mail: deethoogveld@kpnmail.nl 

Yoga  ‘Art of happiness’ 



Jolique Luscuere uit Dwingeloo geeft elke dinsdagavond yogales van 20.00 tot 21.30 uur.Zij 

start weer op 12 september 2017. 

Inl. :  info@artofhappiness en  06- 37423997 

 

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 

of Jan Thie Sloots mail:  janthiesloots1@hotmail.com 

 

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 (start 21 sept. ) 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. Mannen en vrouwen zijn welkom. 

Op een ontspannen manier worden de boeken besproken. 

Inl.: Jantien Tissingh. Tel.: 0522-475922 mail: jantientissingh@kpnmail.nl 

 

Pilates  L. 

Modana uit Wapserveen start 7 september 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 6 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 

óf  Niesje Tissingh mail: niesjebartelds@hetnet.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.  

Bij voldoende deelname worden er ook workshops aangeboden. 

Voor het volledige programmaoverzicht en informatie: 

Greta Westenbrink  tel: 0522-471070 mail: gretaluning@hotmail.com 

 

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. Onder de kop Bastogne staat de kalender met het hele overzicht van de 

maand. 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. 

 

 

 

 

Woning te huur 

Te huur vanaf omstreeks 1 december 2017 nieuwe 

tussenwoning aan Om de Kamp te Ansen. 

Huurprijs € 710,= per maand, excl. gas, water, elektra. 

Minimale huurperiode 1 jaar en daarna voor onbepaalde tijd. 

Nadere inlichtingen: Van Ditshuizen makelaardij telefoon 0522-

746021 email info@vanditshuizen.nl 

Beste allemaal, 

 



Mijn eerste kennismaking was in 2016, met de 100e  vierdaagse van Nijmegen. 
Wat wilde ik daar graag een keer aan meedoen.  

Aangemeld en ingeloot, fantastisch. 
Ik deed al vaker vierdaagse wandelingen o.a. Salland en Diever, nu extra 

getraind. ‘s Morgens om 6.00 uur opstaan wandelschoenen aan rode hoedje (velen 
bekend) en op pad door het prachtige dwingelderveld. De eindstreep gehaald en 
een mooie 100e vierdaagse 2016 medaille. De kriebels begonnen weer om mee te 

doen met de 101e 
vierdaagse 2017. Op naar Nijmegen, polsbandje en startkaarten opgehaald op de 

wedren. Daarna kennis gemaakt met mijn gastgezin in het centrum van Nijmegen, 
niet verkeerd. Na 4 dagen 30 km wandelen glorieus ingehaald door mijn vrouw en 

dochter met gladiolen. Op de Via Gladiola. Trots op mijn behaalde kruisje met 
een kroontje. Het is een grandioos feest, op naar 2018! 

 
Jan van ommen. 

 

 

 

 

Marathon 
 

Op zondag 23 april 2017 liep ik de marathon van Enschede, 

de oudste marathon van Nederland. 

Mijn startnummer was 327. De 2 jaren daarvoor had ik, 

samen met mijn trainingsmaat Harm Smit van de 

Meppelerweg, Rotterdam gelopen. Dit jaar zochten we het 

wat dichterbij dan konden we de nacht van zaterdag op 

zondag in onze eigen bedjes slapen. Dat wordt naarmate de 

jaren vorderen belangrijker. 

Met ons vaste begeleidingsteam, de echtgenotes, en Arend 

Mekkes, die de 10 kilometer zou lopen, 

gingen we in alle vroegte, licht gespannen, op stap naar het 

Tukse land. Het was fris, bewolkt, maar wel droog, goed 

loopweer. 

 

Waarom willen bejaarde heren, ruim de AOW-grens 

gepasseerd, 42 kilometer en 195 meter hardlopen? Waarom 

genieten ze niet van een rustig fietstochtje, een wandelingetje of een partijtje jeu de boules 

gevolg door koffie met gebak of een neut? Waarom trainen ze maandenlang 3 keer per week 

om zich in een kleine 4 uur uit de naad te lopen met als resultaat slechts een vetleren medaille 

en 2 dagen spierpijn. Ja, waarom eigenlijk ?  

 

Tijdens de trainingsweken loop je elke week een eindje verder en elke week voel je dat het 

gemakkelijker gaat. Het tevreden, wat lome gevoel, dat een duurloop veroorzaakt, is prettig en 

doet de koffie beter smaken. 

Half maart begint de spanning wat toe te nemen,wat is toch dat pijntje in de linkerknie en ging 

het vorige week niet stukken beter? Nog ruim 3 weken te gaan, nu mag een blessure geen roet 

in het eten gooien. Twee weken van tevoren nog een lange duurloop van 35 km., daarna korte 

stukjes om het goede gevoel vast te houden. Geen grote inspanningen meer. We verzamelen 

energie. 

 

Aan de start tussen honderden zenuwachtige mannen en vrouwen, er heerst een wat 

opgefokte, vrolijke sfeer. Iedereen heeft zijn eigen manier om de angst voor die enorme 

afstand te verbergen. Ga ik dit wel halen ? 



Ook zie ik sommigen wat meewarig naar ons kijken, de 

mooie fel oranje uitrusting van de loopgroep Ruinen 

kan de leeftijd van de dragers niet verhullen. 

Het startschot verlost ons. De eerste kilometers moet je 

je tempo wel aanpassen aan de groep, zo druk is het, 

maar al snel komt er ruimte. Ik beland in een groep van 

zo'n 10 lopers en zie Harm enkele tientallen meters voor 

me. Ik heb een schema in mijn hoofd gericht op een 

eindtijd van 3 uur en 50 minuten, de tijd van vorig jaar . 

Het loopt lekker in deze groep, maar het gaat te snel zie 

ik op mijn horloge, moet ik deze groep laten gaan? 

Maar het gaat zo makkelijk, ik blijf nog even. 

Langzamerhand worden de lopers individuen: 4 Duitse 

jongemannen die nogal luid met elkaar praten, dat verandert nog wel; 2 meisjes, soepel en 

makkelijk lopend, een groepje Tukkers met shirts van Tubantia. 

Na 5 kilometer verlaten we de bebouwde kom, een lang stuk naar Lonneker, weinig publiek, 

veel tijd om na te denken. Ik zie Harm niet meer, daar is de tweede drinkpost al, 10 kilometer. 

Twee mannen halen ons in, zal ik meegaan? Niet doen, Hans Scholing heeft het al zo vaak 

gezegd; wat je denkt te winnen in de eerste helft verlies je ruimschoots in de tweede, een 

marathon begint pas na 30 kilometer. 

De Enschede marathon bestaat uit 2 rondes, de eerste zit er bijna op, bij het 20 kilometerpunt 

staan de vrouwen met verse energiedrank en tubes gel. Vlak daarna 3 kleinkinderen met een 

spandoek: 

Hup opa hup, go-go-go. Dat doe ik. Vijftig procent zit 

erop. Met dit tempo kom ik op een eindtijd van 3 uur 

dertig, veel te snel. Voel ik nu toch die knie weer? We 

verlaten Enschede, voor de tweede keer op weg naar 

Lonneker. De pijn in de knie is weg, maar het gaat wel 

wat moeilijker, rustig dit tempo vasthouden. Yesterday 

van de Beatles begint door m'n hoofd te spelen, telkens 

opnieuw, ik kan het niet kwijtraken. Wat is dit? 

Verdomme, veter los. Weg zijn de Beatles en weg loopt 

mijn mooie groep. Stommeling, kan nog geen veter goed vastknopen, dom, dom, dom. 

Ik kom moeilijk weer op gang en nu gaat het nog regenen ook, eerst zachtjes, wel lekker, dan 

harder, ik word koud. Dit is niet prettig. Nog een paar kilometer en dan staan de vrouwen er 

weer. Ik passeer het 38 kilometerpunt, nog 6, hoeveel procent is dat nog, dertien, veertien? 

Daar is de Albert Heijn waar de vrouwen staan, dan heb ik de 40 kilometer vol, maar alles 

begint zeer te doen. Ik stop even bij de vrouwen. Een slok drinken, een gelletje, doorzetten nu 

nog maar een paar kilometer, een lange rechte weg richting Duitse grens en dan terug naar de 

verlossende finish. Ik haal Harm in, we lopen even samen op. “Gerrit, ik ben kapot”, ”ik ook, 

maar kom op we zijn er zo, 't mag nu niet meer mis gaan.” Ik hoor mijn naam door een 

luidspreker, daar gaat nr.327, Gerrit ter Wee uit Ruinen en vlak daarna Harms naam. Hier is 

weer meer publiek, ik voel minder pijn, maar wat zijn die laatste kilometers lang. In de verte 

zie ik het finishbord met de klok, 3 uur en 45 minuten ga ik halen. 

Ik ben er, 3 uur 44 minuten en 22 seconden. Zesde in mijn categorie, kort daarna Harm, 

zevende. 

De familie ontvangt ons opgetogen “goed gedaan jochies”. 

Daar deden we het voor. 
 

Dit jaar speelt De Boemerang het hilarische stuk van Henk Roede: 

 

Hielemaol Hoteldebotel! 



 

Een dolkomische klucht van begun tot einde. Grappen en komiese situaoties volgen mekaor 

in 'n raozend tempo op. 't Publiek kreg gien tied um op aosem te kommen. 

 

De verschillende rollen worden gespeeld door:  

Jan Steenbergen, Janet Wormgoor, Alie Broekman, Roelie Boverhof, Jan Vriend, Gerda 

Tissingh, Arend van Dijk, Marian Gritter,  Inge Wiekema, Gert-Jan van den Bosch en er zijn dit 

jaar debuut rollen voor onze nieuwe leden Nina Scholing en Jan Middelbrink.  

Regie en souffleren is dit jaar weer in vertrouwde handen van Anneke Luning en Marja 

Mendel.  

 

zaterdag 25 november Bastogne Ansen, aanvang 20:00 u, v.a. 19:30 u. zaal open, 

entree € 7,50 

 

 

 

 

Zondag 15 oktober speelt  

DE STROOMDALKAPEL 

 

Zondag 15 oktober is er een gezellige middag 

in de Bastogne:  

De Stroomdalkapel treedt op en daarna wordt  

er een heerlijke maaltijdsoep geserveerd. Ook 

is er de mogelijkheid om vooraf een wandeling 

door de mooie omgeving van Ansen te lopen. 

 

De “Stroomdalkapel” speelt Tsjechische blaasmuziek (Volksmuziek) en staat onder leiding 

van kapelmeester Barteld Luning uit Tynaarlo. De kapel heeft een Böhmische bezetting 

d.w.z. ongeveer 20 muzikanten. De muziek die de kapel speelt is voornamelijk Böhmisch en 

Mährisch van oorsprong, dus Tjechische volksmuziek uit de landstreken Bohemen en 

Moravië. Heel bekend is de Egerländer muziek. Deze muziek heeft een eigen gezicht en 

sound gekregen, vooral door invloed van wijlen "Ernst Mosch und seine Egerländer 

Musikanten". 

Het verschil in beide stijlen heeft te maken met het karakter van de mensen. De Böhmische 

muziek is romantisch, rustig en wat gedragen van aard, terwijl de Mährische muziek heel 

vrolijk van karakter is en wat sneller wordt gespeeld. De vertolking van de muziek is wel vaak 

gelijk, het gaat meestal over mooie landstreken, de lekkere wijn of over de liefde. 

De “Stroomdalkapel” speelt beide stijlen. Ook de zang speelt een belangrijke rol bij deze 

muziek, vandaar dat de kapel ook een aantal nummers met zang ten gehore brengt. 

 

Aanvang: 15.00 uur (start wandeling tussen 13.00 uur en 13.30uur) 

Entree (inclusief wandeling en maaltijdsoep): € 12,50 

Opgave: tot 7 oktober 

Bij: Lutske Mekkes: 0522 472960   Cilia Tromp: 0522 474450 

 
 

 



 

 

 

 

 
Wandeldag 

 

Donderdag 10 augustus werd de provinciale 

wandeldag georganiseerd door afdeling 

Ansen. Er kwamen ongeveer 240 dames naar 

Ansen die genoten van de prachtige 

omgeving. Het mooie weer en de goede 

organisatie zorgden voor een heel geslaagde 

dag! 

 

 

Op 14 september is de startmorgen van het nieuwe seizoen. We gaan naar Oldengaerde in 

Dwingeloo. Om 9.00 uur koffie in de Bastogne en om 9.15 uur vertrek (bij mooi weer op de 

fiets). 

 

Fietstocht 

 

Op 17 mei was de jaarlijkse fietstocht. Via Echten naar Zuidwolde waar koffie en lekkers 

genuttigd werden. Daarna werd het atelier van beeldend kunstenaar Elisa van de Berg 

bezocht. De tocht ging verder richting Klein Zwitserland. Het was prachtig weer dus er kon 

gepicknickt worden, de reiscommissie had de lunchpakketten verzorgd! Hierna ging het 

langs Nieuw Moscou richting Hollandscheveld en verder naar Hoogeveen. Bij Ding Dong (een 

onderdeel van DistriVers) was er een uitleg over en een rondleiding door het bedrijf en na 

een lekkere maaltijd ging het weer huiswaarts.  

 

 

De Vrouwen van Nu en de Bastogne organiseren samen een gezellige muzikale middag: De 

Stroomdalkapel komt op zondag 15 oktober naar de Bastogne. Vooraf kan er een wandeling 

gemaakt worden en na het optreden wordt een heerlijke maaltijdsoep geserveerd. 



 



 

De Coöperatie EnergieKansen is op diverse fronten druk bezig om de doelstelling Ansen 

energieneutraal in 2020 in te vullen.  

Er is veelvuldig contact met de gemeente en de provincie om na te gaan hoe zij kunnen bijdragen aan 

onze plannen. De provincie heeft op 14 juli ons een ontwikkelsubsidie van        € 10.000 uitgereikt om 

nieuwe plannen te kunnen opstarten. 

De zonnepanelen in Rheebruggen leveren al bijna twee jaar stroom en meer dan vooraf was 

berekend. De exploitatie van dit project verloopt naar wens. 

Wij gaan een nieuwe zonnecentrale maken op de boerderij  en de jongvee stal van Het Drentse 

Landschap in Rheebruggen van bijna 100.000 kWh. De bouw wacht op de afwikkeling van enkele 

formele zaken. Uiterlijk oktober 2017 moet dit project klaar zijn. 

De plannen voor een zogenaamde postcoderoos (PCR) op het dak van de Schoone Weide zijn klaar en 

de formele zaken waren bijna afgerond. Maar een externe speler gooide roet in het eten. Daarom 

kunnen op dit dak geen panelen worden geplaatst. Wij zijn in gesprek met een andere dak eigenaar 

om de PCR daar te installeren. In september komt hierover meer duidelijkheid. 

Dit najaar gaan we concreet bekijken en berekenen of de bouw van een zonnecentrale op land 

(400.000 kWh) mogelijk is. Als het financiële plaatje positief is gaan we een vergunningsprocedure 

(bouwvergunning) starten. In het voorjaar van 2018 vragen we dan subsidie aan. Bij toekenning kan 

de installatie in 2018 worden gemaakt. 

Samen met Ruinerwold zijn we met diverse partijen in gesprek om te bekijken of via hoge druk bio 

vergisting ons rioolafval niet kunnen omzetten in gas. Concrete plannen hierover zullen waarschijnlijk 

niet voor 2019 kunnen worden gemaakt, maar de techniek en de mogelijkheden lijken veelbelovend. 

Er spelen nog wel meer zaken, maar bovenstaande zijn wel de belangrijkste. 

Op onze najaarsvergadering zijn naast de leden van de coöperatie ook andere belangstellenden van 

harte welkom.  

 

Hou daarom de mail en onze 

website www.energiekansen.nu in 

de gaten. 

Nieuwe leden van  

zijn van harte  

welkom. Neem contact met ons 

op en we informeren graag. 

Bovendien kunnen we nog wel 

versterking van het bestuur 

gebruiken. Als er belangstelling 

voor is graag contact met één van 

de bestuursleden opnemen of via 

de mail info@energiekansen.nu.  

 

 

 

 



Yoga in Ansen 
 

Het nieuwe yogaseizoen is weer gestart in de Bastogne in Ansen. Iedereen uit Ansen en uit de 

omgeving van Ansen is van harte welkom om een keer mee te doen met een yogales.  

 

Yogadocente Jolique Luscuere geeft een zachte vloeiende vorm van 

yoga die voor iedereen geschikt is. Jong, oud, man, vrouw, beginner of 

gevorderd; iedereen kan op zijn of haar niveau meedoen met de lessen. 

 

Wat we terughoren 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.  

 

 

 

Meer informatie of aanmelden voor een kennismakingsles 

voor maar 5 euro via www.artofhappiness.nl 

of via telefoonnummer 06 37423997 

Wanneer: op dinsdagen van 20.00 - 21.15 uur  

Waar: in de Bastogne in Ansen 

Tot ziens bij de Bastogne! 

 

 

 

 

 

 

Aanser Wiezer zoekt Talent! 
� Redacteuren 

� Bezorgers 

� Vaste rubriek schrijvers 

Laat het ons weten op aanserwiezer@ansen.eu 

 

 
 

Gezellige fruitpersdag in Ansen  

 



 

Op zaterdag 21 oktober 2017 organiseren Fruitboombrigade Ansen, Dorpsbelangen Ansen en 

Landschapsbeheer Drenthe een zogeheten fruitpersdag aan de Kerkdijk 8 in Ansen. Tussen 10.00 – 

16.00 uur kunt u uw fruit laten persen tot sap, fruit op naam laten brengen of advies vragen over 

de inrichting en het beheer van uw erf. Meer informatie is te vinden op www.lbdrenthe.nl.  

 

Wilt u uw eigen fruit laten persen? Op de fruitpersdag komt een speciale pers voor uw appels en 

peren. Omdat er beperkt ruimte is, is vooraf aanmelden verplicht. Dit kan bij de familie Luning op 

0522-471330. Aanmelden kan tot en met zaterdag 14 oktober. Wilt u hierbij aangeven in welk uurvak 

(bv. tussen 11 en 12 uur) en hoeveel appels of peren (maximaal 25% peren) u wilt laten persen? 

 

Het persen kost 5 euro per 5 liter sap, als vergoeding voor het persen en de verpakking. 100 kilogram 

appels/peren levert 70 liter sap. Minder dan 75 kilo worden samengevoegd tot een grotere partij en 

het sap wordt naar verhouding verdeeld. Tussen het fruit mag geen rot of overrijp fruit zitten. Tevens 

moet het fruit goed zijn schoongemaakt. 

 

Fruit op naam brengen 

Mocht u (oude) fruitbomen in uw tuin of op het erf hebben en u weet niet welke soorten dit zijn, dan 

kun u op de fruitpersdag door deskundigen van de Pomologische Vereniging deze op naam laten 

brengen. U dient dan minimaal 5 rijpe vruchten van iedere soort mee te nemen. Tot slot is 

Landschapsbeheer Drenthe aanwezig om u advies te geven als u uw erf een Drents karakter wilt 

geven met o.a. oude fruitbomenrassen en streekeigen bomen en struiken. 

 

Vereniging voor Dorpsbelangen 

 

Afronding ‘Ansen Veilig, da’s Mooi!’ – verlichting 

In februari van dit jaar is een groot deel van het nieuwe verkeersplan ‘Ansen Veilig, da’s Mooi!’ en 

van het door de gemeente uitgevoerde groot onderhoud afgerond. Nieuwe asfaltlagen, aanpassing 

van kruisingen, uniformering van wegversmallingen, aanpassingen van bermen en meer van dat al: 

de wegen in Ansen liggen er weer mooi bij. Dorpsbelangen is ter afronding van het nieuwe 

verkeersplan in overleg met de gemeente over het plaatsen van nieuwe (aanvullende) wegverlichting 

en het vervangen van de oude. Daartoe dient eerst een keuze gemaakt te worden voor een nieuw 

type verlichting. Op woensdag 13 september a.s. vindt vanaf 20.15 in het dorpshuis De Bastogne een 

informatiebijeenkomst plaats die door lichtdeskundige Heleen Lieftink wordt verzorgd. Daarna zal de 

komende tijd de subsidieaanvraag worden opgesteld en ingediend en het is het wachten op de 

reactie van de gemeente. Wordt vervolgd en komt allen op woensdag 13 september a.s.  

 

Onderhoud bermen  

Elk jaar loopt Dorpsbelangen de bermen en wegen van de Schoolkring Ansen na en worden 

verbeterpunten aan de gemeente doorgegeven. Aanvulling of ‘Kleisen’ van bermen is deels al 

uitgevoerd. Op enkele plekken zullen verder grasbetonstenen worden aangebracht en zullen bermen 

afgenomen/verlaagd worden. Dat zal op de Ruinerdijk en de Broekdijk plaatsvinden in (naar 

verwachting) de weken 38 – 40. We realiseren ons dat er ongetwijfeld meer plekken zijn waarvan u 

vindt dat aanpassing of verbetering van bermen en/of wegen nodig is. We geven alle verbeterpunten 

jaarlijks aan de gemeente door. Het is uiteindelijk de gemeente die besluit welke verbeterpunten het 

eerst worden aangepakt 

 



 



 

UPDATE WONINGBOUW ANSEN 
 
8 SEPTEMBER 2017 
 
HOOGSTE PUNT BEHAALD WONINGEN ERVE WINK TE ANSEN 
Op 19 juli jl. is het hoogste punt voor de woningen op Erve Wink met wethouder Jan ten Kate gevierd. De bouw 

van plan Erve Wink betekent het begin van de woningbouw op de plaats van de vervallen en storende 

bebouwing op Om de Kamp 20.  

Het begon in 2008 toen woningcorporatie Actium een plan had laten maken bestaande uit meerdere 

woningen. Korte tijd later volgde de crisis waardoor de corporaties niet zonder meer konden investeren in 

projectontwikkeling. ErfGoed heeft in 2012 de locatie van Actium gekocht en heeft de ontwikkeling 

voortvarend ter hand genomen. Samen met B+O Architecten, LA4Sale en de gemeente is hierop een bijzonder 

fraai landschappelijk woningbouwplan ontworpen.  

Erve Wink is een bijzonder plan. Door de locatie, het ontwerp en de voorgeschiedenis, maar vooral ook omdat 

het landschap en het landelijk beeld in alles centraal staat. 

 

Inmiddels zijn alle oude schuren gesloopt en wordt dit jaar nog begonnen met de bouw van de eerste 

vrijstaande woning. Alleen woning 3 is nog te koop en we verwachten dat die dit jaar nog wordt verkocht. We 

verwachten dat de geschakelde woningen eind dit jaar worden opgeleverd waarna we het eerste deel van Erve 

Wink ook woonrijp kunnen maken. 

 

WOONRIJP GEMAAKT PRINSES OP DE ES TE ANSEN 
Het project Prinses op de Es loopt ook al enige tijd. Inmiddels is woning De Weide en hebben we het plan 

vrijwel geheel woonrijp hebben gemaakt. De bouwweg heeft plaats gemaakt voor fraaie drentse keitjes, 

esticonplaten en fraaie gebakken klinkers. Begin november starten we met het planten van de laatste hagen, 

bomen, bankjes en grondspots. 

Kavel De Es is nog niet verkocht maar staat continue in de 

belangstelling en met een aantrekkende markt en 

woonrijpe Prinses op de Es hebben wij alle vertrouwen dat 

dit goed komt. 

 

OVER ERFGOED 
Wist u dat ErfGoed alle ontwerpen van de woningen eerst 

door de eigen supervisoren laat toetsen, zodat de 

gewenste fraaie samenhang tussen de verschillende 

woningen onderling en die van het ensemble en het 

landschap wordt gegarandeerd, ook bij afwezigheid van 

een welstandscommissie? Dat wij om schuttingen te 

voorkomen hagen op de erfgrenzen planten en juridisch 

ervoor zorgen dat die in stand gehouden moeten worden? 

Dat dakkapellen toevoegen aan de voorzijde, zomaar 

overschilderen van de woningen in andere kleuren of het 

verwijderen van de door ons aangelegde voortuinen niet 

is toegestaan? Zo dragen we in grote lijnen én in details bij 

aan het landschap. Woningbouw als landschapsbouw. 

 

ErfGoed is een samenwerking van landschapsarchitect 

La4sale, B+O architecten en Dekker Projectontwikkeling 

en heeft als doel hoogwaardige landschappelijke 

projecten te ontwikkelen. Sinds onze oprichting in 2011 

timmeren wij hard aan de weg. Met ErfGoed richten wij 

ons op herontwikkeligen van agrarische bebouwing 

(ruimte voor ruimte) en het ontwikkelen van onbebouwde 

gronden. Wij zijn onder meer actief in Alkmaar, De Rijp, 

De Wijk, Enter, Kwadijk, Nieuw-Haamstede, Langeveen, 

Uffelte, Warder, Broek in Waterland en Zeijen. 



 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Dekker van ErfGoed Landelijk Bouwen, tel. 072-

5115373 

 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 

BURENMIDDAG 
IN DE BASTOGNE VAN 15.00 

TOT 17.00 UUR  

In samenwerking met Dorpsbelangen Ansen 

organiseren wij een middag waarin met name nieuwe 

inwoners op een ontspannen manier nader kennis 

kunnen maken met de (eigen) aardigheden van ons 

dorp en hun inwoners.  

 

Met spelletjes voor de kinderen, quizje 

voor de ouderen, een hapje en een 

drankje en……………                                                    

Hamburger van Jan! 

    

Alle ‘Aansers’ zijn hierbij 

uitgenodigd! 
 

Bestuur Dorpshuis Bastogne. 

 
 

Burendag wordt ondersteund door het Oranjefonds. 

 

 

 


