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WOORD VAN DE REDACTIE
Afgelopen winter waren de olympische spelen
weer te volgen. Nederland hield vast aan een
goede traditie, medailles winnen door op
ijzeren glijders heel hard te gaan over bevroren
water. Helaas zakte Sven Kramer hierbij
figuurlijk door het ijs en kon een zo begeerde
titel niet toevoegen aan zijn indrukwekkende
lijst van winst. Ansers en ijs. Ook dat is een
optelsom voor traditie. Geweldig gezicht als de
baan gevuld is met dorpsgenoten op schaatsen,
omringd door honden, kinderen, sleetjes en
koek en zopie. Delen van gezelligheid en
nieuwtjes, de Aanser Wiezer maar dan buiten in
de vrieslucht. En figuurlijk door het ijs gaan
daar doen ze hier natuurlijk niet aan. Nee
Ansers doen het gewoon letterlijk.
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ZOEKTOCHT
Een poosje terug was ik op zoek naar iets dat ik in vijftien jaar niet gebruikt had. En het was er, ergens
in huis dat wist ik zeker maar waar? Wij zijn hier in huis niet helemaal van het gestructureerde vooral
als het op papierwerk aan komt. Maar wat we altijd zeker weten is dat het er wel is. En dan begint het
opentrekken van laden, kasten, mappen en manden. Maar dit was van zo een tijd terug dat het niet op
de meest logische plekken bleek te liggen. Terugdenken dan maar. Voor het laatst onder ogen gehad
in…… ons vorige huis. Dus op de laptop ging de zoektocht verder. Even nadenken leerde mij dat wij
deze laptop nog niet hadden in Hoogeveen. Aangezien we bij aanschaf van deze computer niet wisten
wat we met de oude zouden doen hebben we hem verhuisd naar de zolder. Luikje dicht, probleem
opgelost. En zo ook met papieren die wel bewaard moesten blijven maar echt niet meer in de kasten
pasten. Dozen naar beneden, computer naar beneden. Ik aan het zoeken in de dozen en Gert-Jan eerst
de computer stukje voor stukje naar
beneden dragen, onderdelen
aansluiten, stekker in het contact en
ondertussen een schietgebedje want
een zolder zou vast niet de beste
plaats zijn om elektronische
apparaten te bewaren. Op de bodem
van doos twee vond ik ondertussen
een gekreukt vodje met de
prachtige Latijnse titel Curriculum
Vitae. Met dat ik triomfantelijk
roep dat het boven water is hoor ik
Gert-Jan roepen dat hij het ook
gevonden heeft. Zie je wel, het is er
wel, altijd, ergens. Om ons heen
lijkt er een bom ontploft. Maar wel
een leuke in de vorm van briefjes,
oude agenda’s en heel veel foto’s. Herinneringen aan periodes uit ons leven zonder en met de
kinderen. Met ons allen hebben we ze doorgekeken en zo een leuke avond gehad. En door mijn C.V
met bijbehorende brief te versturen naar IKC Wolderwijs heb ik het startsein gegeven van het
langzaam afsluiten van nog een periode uit mijn leven. Nog heel even is Speelbosch open in Ansen,
nog heel even met de bolderwagen wandelen door het dorp, nog heel even lieve kinderstemmetjes aan
onze keukentafel, voor het laatst gezien dat de eerste stapjes gezet worden op onze vloer. Een mooie,
warme periode waar ik dankbaar op terug kan zien. En de tastbare herinneringen eraan raak ik niet
kwijt. Want in dit huis is misschien alles niet meteen te vinden, weg is het nooit.

Je favoriete uitstapje naar het Drentse platteland is dit jaar op
vrijdag 20 en zaterdag 21 juli 2018, uiteraard gewoon weer aan
de oude vertrouwde broekdijk 6 te Ansen. Kom langs in Ansen
om te skeet'n, zweet'n, zoep'n en sjans'n.
Tickets voor Vogelpop #11 zijn vanaf 1 maart verkrijgbaar via de
website
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Plan straatverlichting Ansen
Hoe staan de zaken begin april?
-

-

Het plan ‘Ansen, dorp met uitstraling ‘ is tijdens de informatieavond in december door de
inwoners van Ansen prima ontvangen. We konden doorgaan met onze plannen.
Het plan gaat uit van dimbare LED- verlichting in de gehele bebouwde kom, aangevuld met de
ring ‘Voorlanden- Om de Kamp’ Zie deze situatietekening
- Op de meeste
plaatsen blijven de
bestaande lichtpunten
bestaan. Op een aantal
‘donkere’ plekken en
bij de heringerichte
kruispunten wordt de
straatverlichting zo
aangepast, dat er een
betere verdeling van
licht is.
- Naast de lichtpunten
op de tekening komt
er nog een extra
lichtpunt aan de
Kerkdijk tussen de
Grote Esweg en de
Verbindingsweg. Ook
op het ‘donkere’ punt nabij de fam. Van Venrooy komt nog een extra lantaarnpaal.
Het armatuur komt bovenop een zwart gecoate aluminium lantaarnpaal. Hoogte van de paal
is 4,5 m. Op de Meulekaamp en langs het Boermarkepad blijft de huidige paalhoogte van 3 m.
bestaan

Om het plan te kunnen uitvoeren is er overleg geweest met de gem. De Wolden. De standaardvervanging straatverlichting door LED wordt door onze plannen in Ansen nu naar voren gehaald.
Planning was 2024. Betaling komt voor een deel uit de gemeente-exploitatie.
• Er is een halverwege maart subsidie aangevraagd uit Initiatiefrijk De
Wolden en dorpsbelangen Ansen draagt bij uit de pot ‘Dorpsvisie’.
Daarmee blijft nog een relatief klein bedrag over waarvoor we in
onderhandeling zijn.
• Indien de subsidie- aanvraag wordt goedgekeurd ( en daar hebben wij
na de voorbesprekingen vertrouwen in) en indien er dekking komt voor het
ontbrekende bedrag, dan worden de plannen nog dit jaar gerealiseerd.
De werkgroep ‘straatverlichting Dorpsbelangen’,
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Onze Anser energie coöperatie werkt gestaag door. Hieronder een overzicht van een aantal zaken,
waar we zoal mee bezig zijn.
•

In ons mailbestand zijn veel inwoners van de ‘schoolkring Ansen’ opgenomen. Deze bewoners
krijgen automatisch de nieuwsbrieven van ‘EnergieKansen’ toegestuurd. Hierdoor blijft
iedereen op de hoogte van de activiteiten.

-

Krijg je nog geen nieuwsbrief en wil je deze wel ontvangen? Geef dan je mailadres door aan :
info@energiekansen.nu.

•

Warmtepomp
Op 22 februari was er een, door 70 belangstellenden, goed bezochte informatieavond over
de warmtepomp. De inleidingen kun je vinden op onze website: www.energiekansen.nu
onder het kopje ‘projecten> warmtepomp’ . Een drietal inleiders hebben voorlichting gegeven
over de warmtepomp. Ons streven is om te komen tot voordelige , collectieve inkoop van
installaties Deze avond krijgt een vervolg in de vorm van een voorlichtingsmiddag met
installateurs.

*Dorpshuis Bastogne Ansen*

*zaterdag 14 april 2018*
*Van 13.30 tot 16.00 uur*

*Voorlichting hybride- warmtepomp*
* Met 3 erkende installateurs*
- Intechneau Ruinen
- Hemmes Coevorden
- Dennis Schans Dwingeloo
* Informatie over subsidiemogelijkheden en financiering met een energielening
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• Zonne-energie centrale Rheebruggen 2018.
Naast de 600 zonnepanelen die al in 2015 op de beheersboerderij van Drents Landschap zijn geplaatst,
wordt er op dit moment en tweede zonne- energie centrale aangelegd. Het gaat om 400 zonnepanelen,
goed voor de opwekking van 85.000 kWh. Hiervoor heeft de Anser energiecoöperatie subsidie
ontvangen. Via energieleverancier Vandebron kunnen circa 25 huishoudens groene stroom afnemen van
de nieuwe lokale energiebron. Inschrijving is mogelijk vanaf 16 april via www.vandebron.nl.

•

Energielabel op uw woning gratis
updaten.
Sinds januari is het mogelijk om je
aan te melden voor een gratis update
van het energielabel van je woning.
De kosten, tussen €25 en €50,
worden betaald door
‘energieKansen’. Wil je nog
meedoen, geef je dan op via ons
mailadres: info@energiekansen.nu.
Zo maken we samen Ansen groener
en het kost ook nog eens niks…..

•

Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een rioolslib- vergister in Ansen.
Binnenkort via onze mail en website meer informatie.

•

Postcoderoos Ansen.
Zo’n 17 huishoudens doen mee aan de postcoderoos Ansen. Zij hebben samen een eigen
energiecoöperatie opgericht. Op deze manier maken ze op voordelige en duurzame manier
gebruik van zonnepanelen, zonder dat ze die zelf bij huis of op het dak te hebben. De
zonnepanelen van de Poscoderoos Ansen komen (we zijn bezig met de laatste hobbels) te
liggen op het dak van de schuren van de fa. Laarman in Ruinen. En hoewel er enige vertraging
is, gaat alles deze zomer zeker werken.
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Op 29 november was het woord aan Dhr. Jan
Reehorst die werkzaam is bij het Psychiatrisch
ziekenhuis Veldzicht in Balkbrug is. De geschiedenis
van Veldzicht gaat terug tot 1623. In 2013 wist
men sluiting van de kliniek te voorkomen. Dit zou
een grote impact gehad hebben op het dorp
Balkbrug. Veldzicht kreeg een nieuwe invulling.
Van Tbs-kliniek naar psychiatrisch ziekenhuis, van
Forensisch Psychiatrisch Centrum naar Centrum
Transculturele Psychiatrie. De 340 personeelsleden
werden omgeschoold. Veldzicht verleent ook zorg
op AZC’s. en wordt door gemeenten ingeschakeld.

Jantien Tissingh en Albertje Joosten zijn 55 jaar lid,
Annie van Tarry is 45 jaar lid en Roelie Hofman 40
jaar.

De Kerstviering vond plaats op 20 december en
werd georganiseerd door de groep Anserweg.
Jantien opende de avond en heette ook Marwa en
Samya, twee Syrische dames van harte welkom. Zij
hadden een buffet met Syrische gerechten voor
ons bereid.

Na de pauze kreeg Kobie het woord. De verhalen
die ze heeft voorgelezen waren erg mooi en vaak
ontroerend. We hebben er allemaal van genoten.

Het verhaal over hun vlucht naar Nederland werd
door Femmy en Cilia voorbereid en verteld. Tineke
en Engelien speelden samen kerstliedjes op
blokfluit en dwarsfluit en Jantien sloot af met een
mooi kerstverhaal. Een mooie avond met een
Oosters tintje.

De jaarvergadering was op 11 januari. Joke gaf een
heel mooi jaarverslag met behulp van Power Point.
Er werden vijf leden gehuldigd: Aaltje Tiemes,

Hanneke Luning kwam op 14 februari vertellen
over haar werk als schaapsherder. Ze vertelde over
het wel en wee in en rond de schaapskooi. Een dag
in de week trekt ze met de kudde van de
schaapskooi in Ruinen over de heide. Haar hobby is
fotograferen en op de heide kan ze haar hart
ophalen. Ze liet ons prachtige foto’s zien.

Op 8 maart – Internationale vrouwendag – hielden
Engelien en Harro Kraal een lezing over Bolivia.
Harro gaf ons een algemene indruk van het land en
Engelien ging specifiek in op de positie van de
vrouw aldaar. Een boeiend geheel aangevuld met
gebak van de Bastogne (vanwege het 10-jarig
bestaan en Boliviaanse hapjes . Er is door ons een
donatie gedaan aan een school voor jong
volwassenen met autisme. De bijdrage is bestemd
voor decor en aankleding van de jaarlijkse
theaterproductie. We krijgen een video opname
van de uitvoering.
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Wij, mien man en ikke, reden over de Veluwe en zagen dat wij mar een endtie van het Kröller-Müller
museum of waren. Wij bint hielemaole niet van die kunstkenners mar wel geïnteresseerd ien van alles
en nog wat, ook een mooi schilderije kunne wij wel waarderen.
En umdat wij nog wel wat tied hadden besleuten wij um eempies naor het museum te gaon.
Eémpies ja, want wij kunt meest overal gauw bijlanges, wij bint over ’t algemeen niet van die
ziegezagers.
Dus ‘t museum ien en mit een rap tempo langs de schilderijen en schetsen van Vincent van Gogh.
Het leek mij toe dat de meeste meensen die er waren barre veule verstaand van kunst hadden, ze
stunden in ieder geval eindeloos veur een schetsie te kieken en meuken er een complete studie van.
Zij hadden de hele dag ook uut etrökken veur het museumbezeuk dèènk ik en wij waren mar zo
eempies ien escheuten.
Mar toen wij langs “De aardappeleters” leupen gunk er bij mij de gaank ook wat uut… een duuster
schilderije waorop vief man onder het schiensel van een klein laampie ien dezölfde jeppelpanne zit te
prikken.
Op het bordtie naost het schilderije lase ik dat de schilder de iendrok wol wekken dat de meensen op ’t
schilderije zölf de eerde hadden ummespit en dat zij op die meniere heur eten eerlijk verdeend hadden.
Nou, det is hum wel gelokt dochte mij… an ie die poesterige gezichten te zien kwaamp het mij zeker
niet vrömd veur dat ze de hele dag op ’t jeppellaand legen hadden. Een waslappe um ’t gezichte veur
het eten waren ze zo te zien niet gewoon…
Het was netuurlijk ook een hele aandere tied, de kaans is groot det ze al lange bliede waren dat ze een
panne mit jeppels hádden. Want as ie ien die tied gien jeppels hadden dan waar ie gauw klaor mit
eten. Van pasta of riest was netuurlijk nog hielemaole gien sprake.
Ik vreuge mij of of ze ien die tied het begrip ‘neeje jeppels’ wel al kenden, ’t is wel te hopen want wat
smak er nou beter dan neeje jeppels! Zelfs ikke bij mien borgerwoning heb een hoekie ien de tuun vrij
emaakt veur jeppels, alle jaor poot ik er twintig.
En wat een stof tot praoten… ’t Is haoste nog slimmer as over ’t weer!
Van april tot zo’n beettie an juli koomt de neeje jeppels alle dagen wel ter sprake: Of ie ze al ien de
grond hebt en wat veur soort a’j hebt, vroggen of laten. En ik stao d’r alle jaor weer van te kieken
hoeveule meensen er verstaand hebt van neeje jeppels.
Jammer genog heur ik niet bij die groep. Nee, ‘k heb ze te dichte an menaar staon, ‘k heb ze te vrog
ien de grond óf ze hadden er juust wel wat eerder ien ekund. Ook heb ik ze meest niet genog emest en
ik meu d’r ook nog ies op verdacht wezen dat een jeppel van kalk holdt.
En sproeien hè, dèènkt d’r goed umme da’j ’s morgens veur dag en dauw mut sproeien mit de
nachtvorst! Want onherroepelijk komp de vraoge of ze oe ook bevreuren bint mit de nachtvorst… (ze
bevriest mij eigenluk nooit… twintig jeppels, daor zet ie gewoon wat bloempotties overhen…).
En as het veurtraject dan achter de rogge is dan begunt ien juni de jaorlijkse race um wie het eerste
neeje jeppels eten hef. De meeste jeppelverbouwers heb daorveur een bepaalde ijkdaotum, vake een
verjaordag ofzo ien juni. Een weke d’r veur, op de dag zölf of een weke d’r nao, alleman hef zien
eigen ‘eerste neeje jeppeldag’.
Mar één ding is veur alleman geliek, alleman et er barre lekker ien!
Zo ook oonze zeuns mit heur maachies. Ene dag ien de weke koomt ze allemaole eten en as het de tied
van neeje jeppels is…smullen mit mekaar!
Tja, en a’j dan mar twintig rangen kunt rooien waoran niet zo barre veule opbrengst zit umdat ie niet
genog emest hebt, niet genog kalk estrooid hebt en ze veul te dichte op menaar ezet hebt dan bin ie
gauw uut e neeje jeppelt mit een taofel vol flinke eters. Mar wel barre gezellig, zo mit mekaar um de
jeppelpanne….. ook al is ’t mar een paar maol ien een jaor.
En zo stun ik daor wat te ziegezagen veur ‘De jeppeleters’ van Van Gogh.
Ik worde min of meer wakker eschut deur mien man, “koom ie nog” heurde ik hum vraogen “we mut
zo zachies an ies op huus an, aanders wordt zo late mit eten”.
“Och” zee ik “doe mar kalm an, ik schelle gien jeppels, wij kunt wel eempies bij de Chinees an gaon”.
Kobie.
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Reizen met de Moore’s, deel 1
En dan het tweede deel van mijn reis. Dit keer
niet vanuit een hotel in Los Angeles maar in
een hangmat aan het strand van Brazilië.
Het tweede deel van mijn reis begint op 25
april, wanneer ik van Auckland naar Bangkok
vlieg, om daar de familie te ontmoeten. Ik
kwam aan op het vliegveld in Bangkok en zou
daar eerder aankomen dan de familie. Ik wilde
dus een taxi nemen naar ons hotel maar ik had
van iedereen gehoord dat ik heel erg moest
gaan afdingen. Dus ik met mijn beste afding
skills helemaal trots dat ik voor 12 euro een
taxi rit van 50 minuten had geregeld.
Vervolgens komen we aanrijden bij het hotel en ik weet niet wat me overkomt. De deuren worden voor me
open gedaan, mijn koffer wordt uit de kofferbak gehaald en ik word door zo’n 5 man ontvangen. Met een
beschaamd gevoel geef ik de man van de taxi snel het geld en spring ik uit de auto. Dit is het dan, het begin van
een leven dat ik niet gewend ben. Leven in hotels, reizen wanneer het maar kan en de zon achtervolgen. En toch
vond ik het ook heel spannend want ik had geen idee wat ik precies moest verwachten. Hoe zouden de kinderen
reageren en zou het weer net zo pittig worden als die eerste 6 weken?
Dat bleek gelukkig bij deze Azië trip reuze mee te vallen. De kinderen waren ontzettend blij mij weer te zien en
ik kon echt merken dat ik nu hun gebruiksaanwijzing kende, en dus veel makkelijker met ze om kon gaan.
Vanaf Bangkok vlogen we de volgende dag naar Chiang Rai waar we in een prachtig resort verbleven. We
hadden een schitterend uitzicht en hebben leuke activiteiten gedaan. We hebben een dag gezwommen met
olifanten, wat echt super gaaf was. Ook zijn we een dag naar Laos en Myanmar geweest omdat we op het
drielandenpunt zaten met deze landen. Heftig om te zien wat een armoede er is in deze landen. Toen we met
Ethan in de rolstoel over de markt liepen keek echt iedereen naar hem. Net alsof ze nog nooit een rolstoel
hadden gezien. Het stinkt enorm op die markten omdat ze daar met 35 graden vlees en vis verkopen dat niet
gekoeld ligt. Echt ongelofelijk.
Na Thailand vlogen we naar de Filipijnen. Met 3
vluchten en een lange boottocht kwamen we aan bij
een super mooi eiland met van die prachtige rieten
huisjes op helderblauw water. Ik heb dat zo vaak op
facebook voorbij zien komen en altijd gehoopt er ooit
een keer heen te kunnen gaan. Het was daar prachtig,
wat een mooie natuur. We zijn wezen snorkelen,
kajakken, suppen, zwemmen en hebben heel veel
mooie zonsondergangen gezien. Na onze reis in Azië
was het tijd om weer eens naar Australië te gaan. Elke
1/2 maanden gaat het gezin terug naar Australië. Dit
doen we omdat we nieuwe medicijnen voor Ethan
moeten halen en om de kinderen gewoon even wat
tijd te geven om met hun vrienden te spelen en een
thuisbasis te hebben. Meestal zijn we dan 2 tot 4
weken in Australië. Ik vond het heerlijk om af en toe even naar Australië te gaan. Het is zo’n fijn land en het is
gewoon fijn om even weer een eigen bed te hebben en niet constant uit een koffer te hoeven leven. Ook gingen
we vaak skateboarden in het park en met Jacinta ging ik geregeld even surfen; het voordeel van leven naast een
strand. Na Australië werd het tijd voor de Europa en Marrakech trip. Vanaf Sydney hadden we een vlucht van
14 uur naar Los Angeles, van Los Angeles hadden we een vlucht van 11 uur naar Londen. En van Londen
vlogen we nog 3 uur naar Marrakech. Je kan dus wel zeggen dat we mooi gaar waren toen we aankwamen. We
verbleven in Marrakech in een villa met vrienden van Taki. Dit was een mooi plekje en het was erg warm in
Marrakech. We zijn 1 dag na de welbekende kleurrijke markt geweest daar. Leuk om te zien maar ook erg
armoedig. Veel dieren worden daar in kooitjes gedaan of getraind om geld binnen te halen. Na Marrakech
vlogen we door naar Londen en vervolgens Barcelona. Hier zijn we ongeveer 2 weken geweest. Van Barcelona
gingen we naar de Amalfi coast in Italië. Hier verbleven we in een super mooi Airbnb aan het water bij een heel
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lief Italiaans stel. Het voelde als een soort paradijs daar.
Wat een mooi omgeving is dat! We hadden een klein
privé strandje waar we elke dag veel tijd doorbrachten.
Na de Amalfi gingen we nog een dikke week naar Rome.
Ook echt een prachtige stad! Vanaf Rome vlogen we
twee keer 14 uur om weer in Sydney aan te komen. Tis
toch wel ver weg dat Australië.
Wanneer ik aan het reizen ben met de familie ziet mijn
dag er ongeveer als volgt uit. Ik sta op rond 6.00 om even
te wandelen of sporten, vervolgens leg ik wat
schoolspullen klaar en om 7.30 geef ik Ethan zijn medicijnen (voor zijn epilepsie) via de zonde. Ethan wordt
dan vaak wakker en ook de meiden maak ik rond die tijd wakker. Ethan moet ik helpen met douchen, aankleden
en naar de wc gaan. Ik maak het ontbijt klaar en de kinderen ontbijten met ongeveer alleen groente en fruit. Ze
hebben gluten en koemelk allergie en eten altijd erg gezond. Vervolgens starten we met schoolwerk rond half
9/9 uur tot 12 uur. Daarna maak ik weer lunch en ’s middags spelen we een beetje rondom het huis. ’s Avonds
maak ik weer eten, dan geef ik om 19.30 Ethan weer medicijnen en dan gaan de meiden naar bed. Vervolgens
rond 10 uur breng ik Ethan naar bed en dan ben ik in principe vrij.
Als de kinderen zich goed voelen dan zijn deze dagen prima te doen. Maar als de kinderen moe zijn of last
hebben van alle wisselingen dan kunnen deze dagen echt verschrikkelijk zijn. Dan gillen ze, slaan ze elkaar,
luisteren ze niet en is er dus geen land mee te bezeilen.
Kinderen die autistisch zijn kunnen echt heel erg geobsedeerd zijn met iets. Zo heeft Ethan veel obsessies maar
er zijn twee erg opvallend. Alle apparatuur is heel belangrijk voor Ethan. Als ik bijvoorbeeld zijn Nintendo
switch ergens neer leg moet dit perfect gebeuren. Het mag niet op elkaar liggen, ik moet mijn handen wassen
voordat ik het verplaats en hij kan bijvoorbeeld 10 keer achter elkaar vragen of alles op de goede plek ligt. Als
er ook maar één mini krasje of een vinger afdruk op zijn spullen komen raakt hij helemaal in de stress.
Daarnaast heeft hij zijn eet obsessie. Ethan eet 3 maaltijden per dag salade met geitenkaas, olijven, wortel en
worst erbij. Dit doet hij al 4 jaar elke dag. Hij lust ook nog wel een paar andere dingen maar niet veel. Tijdens
het reizen kan dit dus soms erg lastig zijn haha.
Aroha’s obsessie op het moment is bacteriën van anderen. Ze heeft een eigen bord, kopje, en bestek dat we
overal mee naar toe nemen omdat ze niet van een ander bord wil eten. Dit is omdat andere mensen er van
hebben gegeten of gedronken. Ook slapen in een bed waar al iemand anders in heeft geslapen wil ze niet. Het
moet allemaal erg schoon zijn.
Wanneer Aroha zich niet op haar gemak voelt gaat ze rennen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als we net in een
nieuwe plek aangekomen zijn, in een restaurant komen waar teveel lawaai is of als er teveel mensen om haar
heen zijn. Ze zet het dan op een rennen en dan moeten Taki of ik er snel achteraan om haar weer terug te halen.
Met heel veel improvisatie vermogen en creativiteit kun je haar weer in een positieve bui krijgen maar dit kost
veel energie. In ieder geval wordt ik er wel creatiever van haha. Ondanks deze wat minder fijne dingen zijn het
geweldige kinderen. Zo is Aroha
ontzettend slim en creatief,
Ethan heeft een fantastisch
gevoel voor humor en Jacinta is
letterlijk goed in elke sport.
Mijn plan was om mijn hele
verhaal in twee pagina’s te typen
maar korter dan 6 lukt me echt
niet zonder jullie een goed beeld
te geven. Vandaar dat deel 3 er
nog achteraan komt. Het
gedeelte waar het een beetje fout
ging met de reis;) Tot het
volgende en laatste verhaal dus!
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Even voorstellen.
Beste Buren,
Wij zijn Eric en Aja de Boer en wonen na een intensieve verbouwing van anderhalf jaar inmiddels al
weer twee jaar aan de Ruinerdijk nummer 8 in Ruinen. Het wordt dan ook wel tijd dat wij ons even
aan jullie voorstellen. Een groot aantal buren hebben wij al persoonlijk mogen ontmoeten tijdens een
nieuwjaarsreceptie, het buurtfeest of gewoon een vriendelijk gebaar en een “Moijuh” maar we hebben
jullie niet allemaal kunnen spreken.
Wij hebben elkaar leren kennen toen wij beide in Amsterdam woonden en werkte en na een tijdje te
hebben gehokt zijn we in 1987 getrouwd. Al snel was Aja in vewachting van onze eerste spruit en zijn
wij vertrokken naar een mooi nieuw huis in Zaandam.
In Zaandam zijn onze dochters Leonie en Suzan
geboren en na vier jaar zijn wij toch weer terug gegaan
naar de andere kant van de Coentunnel. Amstelveen
werd de volgende bestemming aangezien Eric daar is
geboren en opgegroeid, daar is onze jongste Thijs
geboren. We hebben ongeveer 10 jaar met veel plezier
in Amstelveen gewoond maar na een bezoek aan
vrienden in Ansen die wij nog kenden uit Amstelveen
zijn ook wij verknocht geraakt aan het prachtige
Drenthe. De vriendelijk mensen, de ruimte, de rust, het
landschap en nog veel meer moois is de reden geweest
om in 2001 de koffers te pakken en te vertrekken naar
Koekange waar wij onze eerste boerderij aan de
Prinsesseweg 20 betrokken.
Wij vonden het heerlijk maar na drie jaar pendelen met
kinderen die naar school gingen, hockeyen en uitgaan
in Meppel hebben wij besloten om tijdens de
middelbare schoolperiode van de kinderen naar Meppel
te verhuizen. Het werd de Berggierslanden waar wij 8
jaar met veel plezier hebben gewoond maar met in het
achterhoofd het idee dat als de kinderen het ouderlijk
huis zouden verlaten wij toch wel weer heel graag
buiten wilde wonen. We hebben de kans dan ook niet laten liggen toen we op een dag langs de
Ruinerdijk nummer 8 reden en het prachtige plekkie maar niet uit ons hoofd konden zetten. Actie dus!
En na een korte onderhandeling hebben we het gekocht om het te verbouwen tot onze droomplekje.
Inmiddels is Leonie 27 jaar en heeft na een studie Makelaardij en Vastgoed een baan in Groningen
gevonden waar zij ook woont. Haar zus Suzan is 25 en woont er ook, zij doet een HBO studie HRM in
Groningen. Thijs is 20 jaar en heeft een tussenjaar genomen en vertoeft op dit moment is Canberra,
Australie. Wij wonen dus met zijn tweetjes in Ruinen en we kunnen zeggen dat we het heerlijk vinden.
Vanzelfsprekend komen de kinderen met veel plezier thuis in het weekend om te genieten van Ruinen
en nog steeds vrienden op te zoeken in de Lord in Meppel. Aja werkt bij de gemeente Steenwijkerland
als coordinator Klanten Contact Centrum en Eric werkt vanuit huis voor een Duits bedrijf in de
valutasoftware en speelt nog altijd hockey in Meppel net als Suzan. Verder vinden we het heerlijk om
lekker te luieren aan het zwembad, te tuinieren en vooral lange avonden met vrienden in de tuin met
een vette BBQ en een goeie borrel.
We hopen dan ook dat we nog een hele lange tijd van het mooie leven in Ruinen mogen genieten en
wensen al onze buren het zelfde.
Vriendelijke groet, Eric & Aja.
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Geef de pen door.
In deze rubriek krijgt een Aanser de ‘pen’. De schrijver wordt vrijgelaten in het onderwerp en de
inhoudt van de tekst/afbeelding, waarbij we uitgaan van één pagina. Deze eerste keer heeft de redaktie
Bep Hasselt gevraagd om deze rubriek af te trappen waarna zij haar opvolger zal vragen voor een
volgend verhaal/belevenis en daarmee dus figuurlijk de pen doorgeeft.
Het is net 4 uur geweest, nog even wat lezen voor ik aan het eten begin.
Heb net m’n boek opengeslagen, als de bel gaat. De bel is op het erf zodat je
altijd kunt horen als er iemand komt.
Ik loop naar de deur, niemand. Ga naar buiten om te kijken ……ojee het is
Jet.
Jet is onze geit, die we 6 jaar geleden van de buurman hebben gekregen, als
grasmaaier. Leuk.
Maar kleine geitjes worden groot en heel sterk.
Ze is altijd aan een lange lijn, maar weet, door haar kracht af en toe los te
komen.
Goede raad is duur, manlief niet thuis. Wat te doen? Ze vindt me aardig, ze
loopt vast wel met me mee, als ik haar roep. Hoe onnozel kan je zijn, Dom heel dom.
Jet kom dan, ja hoor ze komt al aangelopen (eindelijk iemand om mee te spelen) zie ik haar denken.
We lopen de kant van haar hok op, gaat goed. We lopen, wel af en toe een kopstootje, tot achter de
schuur waar haar hok is.
Ben erg blij (dom) dan duwt ze me in een
hoek en kan het feest voor Jet beginnen.
OP de achterpoten en dan met de kop naar
voren tegen me aan. Ik probeer toreador te
zijn van Ole en op zij. Maar ik zit vast,
muurvast. Gelukkig staat naast me een
grote gieter met water, geiten haten water.
Een goede plens water over haar heen, dat
helpt even en ik weet uit de hoek te komen.
Nu naar huis, daar is Jet alweer, langs de
schuur10 meter in 5 minuten , dan een kaal
stuk. Tot de energie kast. 10 x er omheen,
Jet denkt dat we kiekeboe aan het spelen
zijn. Tegen het huis staat een bank, ik er op.
Maar Jet kan dat ook. Nog 5 meter tot de
voordeur, ik smijt hem achter me dicht. Jet
staat teleurgesteld naar me te kijken. Nu al
stoppen? Draait zich om en loopt weg.
Annie T zei eens tegen mij, als je wilt leren vloeken, moet je een geit nemen. Wijze vrouw Annie.
Ik heb niet gevloekt, wel erg gescholden.
Doodmoe laat ik me op de bank zakken. Eindelijk komt manlief thuis, hij mag het verder opknappen.
Jet is een vriendje kwijt, ik hoef niet meer.
PS Zit onder de blauwe plekken.
Bep Hasselt, en ik geef de pen door aan Veronique Broos
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Pinkenpop gaat voor derde editie!
Na het grote succes van voorgaande jaren zal dit jaar alweer de derde editie van het Pinkenpop festival
plaatsvinden. Het muziekfestival dat vermaak biedt voor jong en oud.
Pinkenpop staat bekend om haar brede muzikale omlijsting en ook in 2018 zal dit niet anders zijn. Zo
start het festival deze editie met de band Join the Wolf Pack. Deze band is een initiatief van Roland
Brons en het vervolg op Brons’ eerdere muzikale activiteiten met The Wild Romance. Vervolgens zal
de band Acting the Maggot zorgen voor opzwepende Ierse songs van bijvoorbeeld The Dubliners, The
Pogues en Flogging Molly. Na de Ierse songs van Acting the Maggot is het tijd voor The Hillbilly
Moonshiners. Deze Bluegrassband heeft al verschillende grote festivals op haar naam staan zoals
Sziget en Paaspop en geven bekende nummers een echt country karakter. Het festival wordt dit jaar
spectaculair afgesloten met een stevig stukje rock door de lokale band Dirty Dog. Naast deze prachtige
bands heeft de organisatie dit jaar ook het Ruunder Basalt weten te strikken. Dit mannenkoor gaat
zorgen voor de muzikale invulling tijdens een aantal pauzes van de bands.
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 beeldentuin. In de beeldentuin kan men genieten van een expositie van prachtige kunst, waarbij
de organisatie zich heeft laten inspireren door verschillende grote kunstenaars. Daarnaast wordt er ook
deze editie aan de inwendige mens gedacht en zal de kermis zeker niet ontbreken.
Uiteraard is er tijdens het festival nog veel meer te zien en te beleven en dit kunt u allemaal zelf
ervaren zaterdag 12 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 bestel gelijk je kaarten
via tickets@pinkenpop.nl!
Tot ziens op 12 mei, Pinkenpop 2018!
Organisatie Pinkenpop.
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Oud papier
De opbrengsten van de drie eerste kwartalen van 2017 zijn inmiddels overgemaakt. We hebben een
bedrag van € 200,00 bij laten schrijven op de bankrekeningnummers van de deelnemende
verenigingen. Als we de betaling van de gemeente tijdig binnenkrijgen zullen we nog vóór het
Anserfeest het bedrag verdelen van wat er dan op de “oud papierrekening” staat. Dit uiteraard als
stimulans om nog weer mooier te versieren als in voorgaande
jaren. 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
28 apr 2018
26 mei 2018
23 juni 2018
28 juli 2018
25 aug 2018
22 sept 2018
27 okt 2018
24 nov 2018
22 dec 2018

Achter Ansen
Boemerang
Touwknuppers
Zwerfkei
VVVo
Jordaan
Dorpsbelangen
Voorlanden
Keet achter Ansen

Roelof Tissingh
Gerda Tissingh
Lutske Mekkes
Arend Tissingh
Janet Wormgoor
Wim Nijland
Han Kijk in de Vegte
Bertjan Boom
Lars Tissingh

0522-472083
0522-472083
0522-472960
0615-481886
0522-471720
0522-473039
0522-472616
0645-068403
0651-754549

Wij wensen de deelnemende verenigingen naast een plezierig ophaalrondje vele kilo’s toe.

Aanser wiezer heft brievenbus op
Ansen, januari 2018. Helaas, het heeft
niet zo mogen zijn, net voor zijn 20 jarig
bestaan heeft de redactie besloten de
speciale ‘aanser wiezer kopij brievenbus’
op te heffen, ondanks investeringen in oa
nieuwe dakbedekking. Volgens dhr
Kuijer, op wiens dam de bus gedurende
19 jaar heeft gestaan kwamen er meer
gaffeltangen dan post door de gleuf.
Kopij gaat tegenwoordig over de
glasvezel naar aanserwiezer@ansen.eu
Foto ANP
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Winterspektakel
Het jaar werd zoals altijd weer afgesloten met het
winterspektakel, waarbij de prachtige Anne-meter weer uit de
schuur werd gehaald. Traditioneel werd er eerst carbid
geschoten, waarbij Nico Vogelzang en Wim Nijland het beste
uit de bus kwamen. Door de kou en de regen werd het feest al
snel voortgezet in de gezellig aangeklede landbouwschuur. Hier
werden de nieuw aangeschafte biertafels voor het eerst getest
en ze hielden het prima. Duo Tandem zorgde voor een gezellig
stukje
livemuziek in de
schuur waardoor de voetjes al snel van de vloer gingen.
Hersengym
In februari werd weer gestreden om de wisselbeker van het
hersengymtoernooi. Door de opgave van een historisch groot
aantal teams zat de Bastogne helemaal vol. Arend Mekkes en
Alice Luning hadden weer zeer uitlopende vragen bedacht in
zes verschillende categorieën. De Jordaan ging er met de
wisselbeker vandoor.
Schaatsen
Nadat het VVVO 5 jaar ijsvrij was geweest, was het ijs dit jaar
dik genoeg. De Russische beer had zijn werk goed gedaan,
alleen het ijs achteraan en middenop de ijsbaan was nog niet
helemaal vertrouwd voor grote groepen. Daarom stond de
Koek en Zopie veilig voorop de baan. Door de harde wind
bleef de tent niet staan, een veekar bleek een goed
alternatief. Dit jaar werden
geen schaatswedstrijden of
priksleewedstrijden
gehouden, maar werd een
curlingtoernooi
georganiseerd. Nico Vogelzang, Els Schenkel en Henk Joosten kregen de
bierkratten het dichtst bij de dolly (de mensen die bij de hersengym
aanwezig waren weten inmiddels wat een dolly is).

Voor in de agenda
7 april: Buurtenvolleybal in de Marse

27 april: Koningsdag op het Brinkie

8-9-10 juni: Anserfeest
Ansen een klein plaatsje met 284 inwoners ..... MAAR WAT EEN FEEST!
Uit alle omliggende dorpjes kwamen de
feestgangers om bij Vvvo Ansen compleet uit hun plaat te gaan vanaf de eerste noten! Er zijn wat onverwachte dingen
🎉

voorbij gekomen (heeft iemand z'n "partner" alweer mee terug naar huis genomen
😄

En nog veel meer! Ja daar moet je gewoon bij zijn geweest!

omstreken dank voor jullie feestgehalte en enthousiasme
😁

👍🏼

😉

) De stoelen gingen de lucht in!

Wij hebben op en top genoten. Lief publiek uit Ansen en

😂

Organisatie dank voor de goede zorgen

👌🏼

Wat een avond

En zie je jezelf of een bekende tag, like & deel! #ansen #feest #dorpsfeest#party #AintNoPartyLikeaJetSetParty

Aldus facebook over ons feestje van 2017
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Jeu de boules Ansen start weer …….

Ook ‘nieuwe mensen’ van harte welkom.

Seizoen 2018
-

12 en 26 april
10 , 24 mei en 31! mei
Verder vanaf 15 juni om de twee weken.

We beginnen om half 8 in dorpshuis Bastogne.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Nieuwe jeu de boules- ballen zijn aanwezig.
We spelen op 2 of 3 banen.
Er wordt elke keer om een klein prijsje gespeeld; de winnaar zorgt steeds voor deze prijs.
Verder kan iedereen meedoen; speciale vaardigheden zijn niet vereist.
Gewoon samen er een gezellige avond van maken.
Kom vrijblijvend een keer meedoen; er is verder geen verplichting om elke keer te komen.
Voor inlichtingen:
Jan Thie Sloots
Arend Mekkes

Paasvuur 2018

: 0522- 471850
: 0522- 472960
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Ook in de redactie:
Mijn naam is Inge Wiekema en sinds kort zit ik ook in de redactie van de Aanserwiezer. Ik weet nog
niet precies wat het inhoudt want de eerste redactievergadering was ik op vakantie, maar het lijkt me
enorm leuk;-)
Ik zal me eerst even voorstellen. Met mijn man Eric en dochters Nynke (9) en Roos (7) wonen we op
Armweide, nummer 41. We hebben een poes die Poes heet en twee konijnen, Max en Diva. Gezien de
activiteiten in het konijnenhok de afgelopen dagen kan het zijn, dat bij het verschijnen van deze
Aanserwiezer het aantal konijnen verhoogd is. Maar we hopen eigenlijk dat het bij twee blijft. We zijn
namelijk graag op stap. Verder speel ik toneel bij De Boemerang en kun je mij, nou ja, eigenlijk ons
hele gezin, vaak op de tennisbaan in Ruinen vinden.
Als ik de Aanserwiezer in de bus vind, lees ik hem direct van begin tot het einde. Leuk dat ik er nu aan
mee mag werken!

Beste mensen,
We hebben weer een drukke periode achter de rug. Alle verenigingen en clubs zijn volop bezig.
In februari was de geslaagde uitvoering van de Boemerang en de druk bezochte Hersengym-avond.
In de eerste week van maart vierden we ons 10 jarig jubileum. Iedereen heeft het kunnen zien door
het spandoek in de boomgaard en de flyer in de bus (zie ook de fotocollage). Veel Aansers zijn op
bezoek geweest. Heel gezellig en geslaagd!

Zondag 14 oktober ‘Heeren van Oud-Zuid’
Muziek en vertellechies door 3 enthousiaste heren.
Vanaf 15.00 uur, met de mogelijkheid om start 13.00 uur een wandeling door de omgeving van
Ansen te maken. We sluiten af met een bruine bonen gerecht.

Oproep:
De afgelopen 10 jaar is een grote groep vrijwilligers actief geweest met alle voorkomende
werkzaamheden. De komende jaren gaan we vol goede moed
verder.
Daarbij zijn ook nieuwe vrijwilligers van harte welkom.
Voor de bardiensten, het tuinonderhoud en schoonmaak
etc.
Misschien lijkt het je leuk om ook te komen helpen.
Je kunt contact opnemen met Lutske Mekkes. Zij kan je
vertellen wat het werk inhoudt.
dorpshuisbastogne@gmail.com

Terugblik op de
vrijwilligers- en
gebruikersavond,

en op de
feestavond
met De
Boemerang
en Hoppah.

Een geslaagde week!

Bedankt voor jullie komst en inzet!

Op naar het volgende lustrum!

