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Van de redactie

De lente is er nu echt,
Hebben jullie al bloeiende takken
uit de tuin in huis staan?
Prachtig die uitlopende
bomen en struiken.
We hopen op een mooie zomer.
Bedankt iedereen die een
bijdrage heeft geleverd
aan deze aflevering.
Onze sponsors niet te vergeten natuurlijk.

Allen een prettige zomer en we
zien u weer in September

Inlichtingen:
Bep Hasselt
0522-471719
bezorging:
Klaas Joosten
Jacob Brink
Bert Hasselt

Mededelingen
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij
de Bastogne €1=

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

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

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

Grotere advertenties/verhuisberichten e.d. in overleg met de redactie.
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BAGGERVAKANTIE
Ik moet het toch maar even kwijt. Afgelopen voorjaarsvakantie hadden we een echte bagger
vakantie. Het begon eigenlijk al meteen de eerste zaterdag. In voorbereiding van de MTB
marathontocht op zondag 6 maart hadden de jongens de kans om een paar dagen een
mountainbike clinic te volgen. Gert-Jan hielp die dag ook mee en zo gingen drie mannen op stoere
fietsen op weg naar Ruinen. Om een paar uur later heel blij en heel vies weer thuis te komen.
Douche aan, kleding in de week en opgelost weer.
Op woensdag had Stijn een gezellig feestje. Precies op het eind deed hij waar tienjarigen erg goed
in zijn: balanceren op het randje. Soms is dat op het randje van druk naar mega druk. Soms is dat
op het randje van luisteren en…… euh…. geweldig luisteren. Deze keer was het op het randje
van een moddersloot, natuurlijk viel hij over het randje en kwamen zijn goede kleding, jas en
schoenen netjes verpakt in een laag modder en een plastic tasje weer mee naar huis.
Verderop in de week nog eens een MTB clinic en toen ieder thuis was gekomen was de gang en
badkamer niet meer echt in een smetteloze staat. Nou is dat zeg maar nooit het geval maar er is
een verschil tussen rommelig en echt vies en zo was ik de zaterdag bezig om alles weer toonbaar
te maken. Tussendoor wat gezellige onderbrekingen van mensen die in en uitliepen en dingen
brachten en haalden. Terwijl het vloerkleed in de gang er weer mooi schoon bij lag en ik de
badkamer aan het soppen was ging de buitendeur nog eens open. Er stuiterde een natte,
modderige dweil met enorm glinsterende ogen de gang in en liet zich met een zucht en flink veel
geknor op zijn rug op het schone vloerkleed vallen, zijn eigen persoonlijke handdoek. Mijn zusje
legde de riem terug in huis met de woorden: “Dillon heeft zich geweldig vermaakt hoor en oh hij is
ook even wezen zwemmen!”
Zondag was het de dag van de MTB tocht. Mooi weer, veel deelnemers en mooie routes uitgezet.
Bijna de hele familie had wel een rol tijdens deze tocht maar alleen Stijn en ik hadden
daadwerkelijk gefietst. Dertig kilometer lang liet ik de pedalen draaien en langzaam, echt wel
langzaam kwam ik vooruit. Onderweg lagen er stukken weg onder modderplassen. Al laverend en
wiebelend deed ik mijn best om alleen mijn fiets vies te maken tot de fiets besloot dat deze plas
prima was om in stil staan. Om niet volledig onderuit te gaan moest ik de voeten aan de grond
zetten en verdween ik enkeldiep de modder in. Na de fiets weer op het droge te hebben geduwd
snel bij getrapt om degene waarmee ik fietste weer bij te halen. Ik werd ontvangen in een
modderfontein die van zijn achterbanden afspatte. Twee uur later was ik moe, modderig en met
prima humeur weer bij het startpunt.
Het was een echte baggervakantie en we hebben het super naar ons zin gehad!

Paula van den Bosch
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Nieuws van “energieKansen”
energieKansen ziet mogelijkheden in de postcoderoosregeling: Een rijksregeling waardoor
meerdere huishoudens kunnen profiteren van lokaal opgezette duurzame projecten.
Waarom een postcoderoos?
Niet elke woning is geschikt voor zonnepanelen: De ligging van het dak ten opzichte van het de
zon kan minder gunstig zijn, de dakbedekking met riet is een belemmering of de bewoners vinden
het aanblik gewoon niet fraai.
De Postcoderoosregeling maakt het mogelijk om gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen en daarbij
een forse korting te krijgen op de energiebelasting. De panelen kunnen dan worden geplaatst op
een groot dak of open veld, hier kunnen dan meerdere huishoudens van profiteren. De
deelnemers werken dus samen om vanuit één locatie zonne-, water- of wind energie op te
wekken. Iedereen binnen de postcode (en van aansluitende postcodes) kan meedoen door een
aandeel te nemen in het postcoderoos project. Voor de via die investering opgewekte energie
krijgt hij of zij de volledige energiebelasting terug! In de praktijk komt dat neer op een korting
van 12,8 cent per kWh. Bovendien kan de opgewekte stroom worden doorverkocht aan een
energiemaatschappij.
Ook in Ansen?
Als Coöperatie ‘energieKansen’ zijn we van mening dat door de postcoderoosregeling grote
stappen kunnen worden gezet om van Ansen een energieneutraal dorp te maken! Bovendien
profiteren de deelnemers van de opbrengsten van deze regeling. We gaan daarom een project
starten waarbij van deze regeling gebruik wordt gemaakt. Met de eigenaar van een geschikt dak
zijn we in overleg. We zijn daarnaast erg benieuwd naar de belangstelling onder de inwoners van
Ansen voor een dergelijk project. Op de site www.energiekansen.nu staat uitgebreide informatie
over de postcoderoosregeling. Als u interesse heeft om deel te nemen aan het nieuwe project,
neem dan contact op met Albert Smand, tel. 06-52410444 of per mail op info@energiekansen.nu
Op de jaarvergadering van de Coöperatie energieKansen op 20 april a.s. wordt uitgebreid op deze
regeling ingegaan. Alleen daarom misschien al interessant om te komen. De jaarvergadering is
toegankelijk voor leden en voor niet-leden. U bent van harte welkom.
Zie voor de agenda elders in de Aanser Wiezer.
****************************************************************************************************************

OPROEP !
We gaan aan de slag met de
verharding van de parkeerplaats.
De verwachting is om te starten op
10 mei as. Het werk zal worden
uitgevoerd door de fa. MEKRO.
Van de huidige verharding moet een
laag afgeschraapt worden.Er komt
ong. 100 m³ vrij. Wie heeft daar belang bij?
Het moet bij aanvang van de klus worden opgehaald.
Het mag ook een deel van de partij zijn.
Wie belangstelling heeft kan het doorgeven aan
Lutske Mekkes 0522-472960 of dorpshuisbastogne@gmail.com
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Kattengejammer.
Bij oe;ns thuus haa’w een grote zolder mit an de
veurkaante twei slaopkamers.Die kamers waren ien tweien
verdeeld. Bij het grote raam stund een taofel, waoran ik
huuswark kun maken en bij de dakkapelle stund mien
bedde. De zolder waar altied een beetie geheimzinnig. Er
waren veul donkere hoe;ken, waor spullechies van o.a.
mien overleden grootolders lagen en tussen de holten
vloere van de zolder en het plafond ien de kamers
beneden leupen moezen: ie heurden ze wel lopen. Een
paar plaanken lagen lös en daor zette mien va vake een
moezenvalle en dan was’t maor êem, of ie heurden hum al
dichtesloan. A’j ’s nachts late allennig de trappe op leupen
(die kraakte een beetie) en er waar maor één laampie, de
rest waar donker en ie heurden de moezen en amit het
geritsel van veugels onder de dakpannen, dan waar dat
best een beetie griezelig(ook al geleufde ik niet meer ien ’t bestaon van de bullebak=boeman).A’k
ien bedde lage, haa’k het raam van de dakkapelle altied lös( open). Bij de zomerdag heurde ie de
geluden van de nacht: een oele, het gebeu;l van een koe; en enkeld(af en toe) het
gegunter(gehinnik) van een peerd en vanzöls de moezen under de zoldervloere.
Maor ien ‘t veurjaor leuten de katten ’s nachts ook allemachtig(enorm/geweldig) van zich heuren.
De hiele nacht höld dat geschröw van die geile meertse katten an. Ik deur amit(soms) gien oge
dichte.
Ik kunne aordig goe;d dierengeluden naodoe;n en ik gunge uut ballorigheid veur het lösse(open)
raam bij de dakkapelle het geluud van een meerts kattie naodoe;n en verduld: ik hare sjans! Er
waar een kater, die bliekbaar ienteresse haar. Ik heurde zien stemme vol verlangen al
ien de dakgeute(een echte dakhaze dus).Ik zate op’t kopende van mien bedde,stief an
de mure mit het koord van de trekschakelaar veur de laampe ien mien kleffe haanden
eklemd en mauwde nog iene keer. Het zweet brak mij uut: wat haa’k mij annehaald.
Mien “blind date” kwaamp dichterbij.Ik heurde hum al ien de geute onder de dakkapelle. Hij
mauwde nog een keer en …….floeps,daor zaat ‘e ien de ve;nsterbaanke van het raam. Ik zage
zien donkere silhouet ofstikken tegen de lucht. Ik krege het, nou ’t er op ankwaamp, wel een beetie
benauwd: ie weet het nooit; dommies(zometeen) vul(viel) hij mij an. Een katte ien ’t nauw mak rare
sprongen, zeg ’t spreekwoord ja. Hij sprunk umdale op ’t zeil van mien kamer. Ik hölle het haoste
niet meer. Wij stunden allebeide stief uut: hij van de hormonen en ikke van de adrenaline. Ik
ropte(rukte) de trekschakelaar bijnao uut de mure, sprung mit een harde schröw overende. De
kater schrök hum wezenloos en dreide hum raozendsnel umme. Zien poten glipten uut op het
gladde zeil en hij sprunk deur het open raam hen buten:ien iene umdale. Ik heurde hum beneden
neerkomen. Mien harte bonkte ien de kele en ik keke deur het raampie umdale(naar beneden),
maor ik zage niks: het waar te duuster. Ik gunge hen bedde, maor veur de wissigheid(zekerheid)
deur ik ‘t raam van de dakkapelle dichte en het duurde lange. veurdat alle adrenaline vut(weg)
waar en Klaos Vaak het overnaamp. Het waar mit de kater ducht mij, goe;d of’elopen. Er laag ‘s
aanderdaags gien dooie katte ien de tuun. Ik de;nke, dat’e er mit een paar zere poten en een kater
van of’ekomen is. Ik heb hum die nacht ook niet meer eheurd.

*) Een Belgische bak(mop) over een katte.
Jantje kump op schoele mit een volle schoeltazze. De juffer stiet bij de deure en zeg alle kiender
gedag. Azze Jantje mit zien volle tazze zet(ziet) zèg’e:”Awel Jantje. Wat hebt gij in die tas zitten?
Dat zijn toch niet alleen maar schoolboeken? Maak uwen tas eens open”. Jantje schudt mit zien
kop van nee;. De juffer giet veur hum staon mit de narms over mekare en zeg mit strenge
stemme:”Maak uwen tas open!” Jantje zag, dat ’t heur menens waar en meuk de tazze lös. Mitiene
sprunk er een katte uut.

aanser wiezer April 2016
De juffer gaaf een gillegie en zee; doe(toen) mit vermanende stemme:
“Ge weet toch, dat ge geen huisdieren mee naar school mag nemen!” ”Ja, juffrouw. Maar dit is
een noodgeval”, zee; Jantje. “Een noodgeval? Verklaar u nader!” “Bij ons is vandaag de schilder
aan het werk en mijn moeder maakte een praatje met hem. Ze zei:”Wat zijt ge rap en vaardig met
uwen kwast.” Toen zei de schilder:” Zeker en vast en als die kleine straks naar school is, pak ik
uwen poes.”
De juffer hef naotied nog wel eem naovraoge edaon naor de name en ’t adres van die schilder.
*************************************************************************************

Toneel avond
Op zaterdag 16 april is het weer zover en speelt het jeugdtoneel
uit Ansen het komische stuk 'PLAMUREN IS PLAMUREN'.
Berend en Albert erven een schoonheidssalon
van hun overleden tante en dit zorgt voor hilarische situaties.
Aanvang 20.00, de zaal is om 19.00 geopend.
In de pauze wordt er een verloting georganiseerd en na afloop
een afterparty met gezellige muziek.
Wanneer u prijzen heeft voor de verloting, kunt u die van te voren bij ons
inleveren. Hopelijk tot 16 april!

**********************************************************************************
Bekijk de Aanserwiezer ook eens op de website www.ansen.eu in kleur.
Ook handig voor verder weg wonende familie of kennissen.
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Vereniging voor Dorpsbelangen

*Jaarvergadering
Op 23 maart werd de jaarvergadering gehouden. Deze werd bezocht door
ongeveer 40 leden en belangstellenden. In deze Aanser Wiezer staat een beknopt verslag van de
vergadering. Onze leden krijgen het volledige verslag binnenkort via de mail. Leden die niet over
e-mail beschikken kunnen dit verslag aanvragen bij de secretaris Kirsten Feenstra. Ben je nog niet
in ons mailbestand opgenomen, dan kun je je mailadres doorgeven aan de secretaris. Dan houden
wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ‘Dorpsbelangen’. En … nog geen lid, aanmelden
is altijd mogelijk vanaf 18 jaar.
Het eerste gedeelte van de avond werd verzorgd door de brandweer Ruinen. Anneke Emmink,
André Nijstad en Henk Kelly brachten een prima presentatie over blusbeleid, het werken met
watertanks, maar met name over brandpreventie. De informatie werd als zeer nuttig ervaren.
*Mededelingen
-Op 19 maart was er een geslaagde zwerfvuilactie
-Zaterdag 7 mei is gepland voor de opening van het Boermarkepad met bankjes en informatiebord
-In het paasweekend wordt er i.s.m. VVVo paasvuur gehouden
-Door verkrijgen van subsidie is aan Dorpsbelangen en Dorpshuis een heggenschaar aangeboden
door Stichting Rune 1865 en AT&I te Ruinen.
*Bestuursverkiezing
Arend van Dijk heeft zich 5 jaar lang voor 100% ingezet als bestuurslid en als penningmeester.
Hij werd hiervoor bedankt met een ‘lekker pakketje’. In zijn plaats is gekozen Bert van Dijk. Arend
Mekkes blijft nog 1 jaar als voorzitter in het bestuur. Als penningmeester gaat Alice Luning aan de
slag. De samenstelling van het bestuur is dit jaar:
Arend Mekkes
voorzitter
Kirsten Feenstra
secretaris
Alice Luning
penningmeester
Bert van Dijk
bestuurslid
Allert Jan ter Wee bestuurslid
*Secretarieel verslag en beleidsplan
We hebben momenteel 223 leden. Er is 10 keer door het bestuur vergaderd. We bespreken een
aantal zaken:
1. Glasvezel De Wolden is gestart!
Inmiddels is er met de aanleg gestart in Ruinerwold. Wanneer Ansen aan de beurt is, is nog niet
duidelijk. Op de website van glasvezel De Wolden is de nodige informatie beschikbaar. Het
bestuur beraadt zich nog over de te nemen stappen om in Ansen spoedig glasvezel aan te kunnen
leggen.
Glasvezel De Wolden stelt overigens:
‘Tijdens de pilot is het voor iedereen al mogelijk in te schrijven voor een abonnement.
Uiteraard gaat het abonnement pas in als er een werkende glasvezelverbinding bij u thuis is. Uw
abonnement telt echter wel al mee bij de beoordeling of voldoende mensen hun intentie om een
abonnement te nemen ook daadwerkelijk doorzetten. Net als tijdens de vraagbundeling moet
ongeveer 70% van de adressen in De Wolden een abonnement nemen.’
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2. Verkeersplan ‘Ansen veilig, da’s mooi’ gaat door!
Dorpsbelangen Ansen heeft een prachtig plan klaar liggen om samen met groot onderhoud van
Kerkdijk en een deel van Dwingelerweg ook de kruispunten met de Meulekaamp, Kleine Esweg,
Om de Kamp, verbindingsweg bij bureau Land en de entree vanaf Dwingeloo aan te pakken.
Overleg met de gemeente heeft opgeleverd dat het plan dit jaar doorgang kan vinden. De Kerkdijk
staat op de lijst voor groot onderhoud 2016. Er is geld binnengekomen van provincie Drenthe voor
verhogen van de veiligheid. Er is geld beschikbaar gekomen via ‘Initiatiefrijk De Wolden’. Ook
Dorpsbelangen Ansen stelt vanuit de dorpsvisie €2500 beschikbaar. Op deze wijze is het
voldoende om het grootste deel van het plan dit jaar al te realiseren. Groot onderhoud
Dwingelerweg komt later tot stand. Wel wordt geprobeerd om de gewenste situaties daar
(wanneer gelden het toelaten) dit jaar mee te laten nemen.
Het plan om nieuwe verlichting in de kern te plaatsen blijft eerst achterwege. Dorpsbelangen zal
haar leden via de mail op de hoogte blijven houden van de vorderingen.
3. Groot onderhoud van wegen 2015 en 2016.
Vorig jaar is in ons gebied een grote slag geslagen bij het groot onderhoud van wegen. Armweide,
Rheebruggen, Grote Esweg zijn enkele goede voorbeelden. Een en ander is tot stand gekomen in
goed overleg met gemeente De Wolden. Ook in 2016 werkt Dorpsbelangen weer aan de weg.
Naast groot onderhoud wordt ook doorgegeven de gebreken aan wegen en bermen in onze
‘Schoolkring’.

4. Boermarkepad
Tijdens en rondom
‘Burendag 2015’ in
september is er hard
gewerkt om dit mooie
wandel- en fietspad te
maken. Gemeentelijke
subsidie van
‘Initiatiefrijk De
Wolden’ en bijdragen
van De Berkenhof,
Oranjefonds en de
medewerking van
‘Boermarke Ansen’
maakten het mogelijk
om naast het pad ook
bankjes en een
informatiebord te
plaatsen. Aan het
informatiebord wordt
nog gewerkt. Het
bankje dat nu reeds geplaatst is, werd aangeboden door de Rabobank.
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5. Website
We zijn momenteel bezig om een nieuwe website voor en door Ansen te maken. Dorpsbelangen,
dorpshuis Bastogne en VVVo hebben hun medewerking toegezegd. Er wordt hard aan gewerkt en
we hopen in september in de lucht te zijn.
6. Plan ‘Erve Wink’ gaat van start.
De bestemmingsplanprocedure loopt. Er is een voorlopige en thans ook een definitieve uitspraak
in geweest, dat een bezwaar is afgewezen. Er is vergunning voor het bouwen van de twee onder
een kap en de rij van drie woningen. Projectontwikkelaar Dekker start binnenkort (2april) met de
verkoop, waarna ook gebouwd kan gaan worden.

*Rondvraag
Tijdens de rondvraag werden diverse vragen gesteld over o.a. bungalowpark Rheelanden,de
zwerfvuilactie, wateroverlast Anserveld en Anserdennen, whats-app groepen voor veiligheid’,
bebording Gierenplas, vervolg waterberging, informatieborden omgevingsplan en over het
egaliseren van paden na de off the road rit.
*Verslag Bastogne
Als laatste onderdeel van de vergadering deed Deet Hoogveld verslag van het gevoerde en te
voeren beleid van dorpshuis Bastogne. Het staat er al met al goed voor.

Voorzitter Arend Mekkes bedankte tot slot ieder voor zijn/haar inbreng en vervolgens kon er onder
genot van een drankje nog even nagepraat worden.
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Wie wil mee met de stadswandeling in Zwolle op 20 april?
De Cultuurgroep van Vrouwen van Nu Ansen organiseert een stadswandeling
door Zwolle op woensdagmiddag 20 april.
Vertrek 12.30 uur bij Bastogne
Deelname € 6,00 Daar komen nog de reiskosten en evt. een consumptie bij.
Wij maken een historische stadswandeling onder leiding van een stadsgids, langs bijzondere
plekken in en om het centrum van Zwolle: de “ Tour de Hanze”.
Na de wandeling gaan we naar Waanders in de Broerenkerk, waar een grote hoeveelheid boeken
te zien is en op de bovenste verdieping een kleine tentoonstelling van Gea Karhof.
Als je mee wilt gaan graag doorgeven, voor 13 april bij Nelleke Kuiper tel. 0522- 471018
of Tineke Stekelenburg tel. 0522- 470204

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

Cock-a-leekie soup( kippen-prei-soep)
1 liter kippen bouillon.
Een handje rijst ,restjes kippenvlees
1Fijn gesneden ui,
3 fijngesneden prei,zout en peper.
Alles in de pan en zachtjes
op een laag vuur in 1 uur garen.
Klaar.
Bep Hasselt
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We hebben weer drukke wintermaanden achter de rug. Diverse buurten hebben de
Nieuwjaarvisite in het dorpshuis gehouden. De Boemerang heeft de toneeluitvoering gehad in
februari. Zeer leuk en geslaagd.
De hersengymnastiek voor alle buurten is weer geweest en
verder zijn alle groepen en clubs trouw gekomen.
Tijdens de vrijwilligersavond in januari heeft de
← groep ‘Moorland’ uit Ansen een geslaagd optreden
verzorgd.
In maart heeft het dorpshuis de grote schoonmaak gehad.
Bedankt alle helpers van Vrouwen van Nu!
Het ziet er weer tiptop uit.
Op dit moment is een groep jeugdspelers druk bezig met het
instuderen van een stuk.
Zij willen dit op zaterdag 16 april aan iedereen laten zien.

Er wordt veel gebruik gemaakt van de toneelzaal.
Elke dinsdagavond is een groep bezig met improvisatietoneel en er is net een groepje
kinderen op de woensdagmiddag begonnen met het instuderen van een toneelstuk.
Hun optreden staat gepland op woensdagavond 25 mei.

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om vrijdag 22 april, aanvang 20.00 uur
te komen kijken en luisteren naar Gery Groot Zwaaftink.
Met hart en ziel is hij troubadour en
verhalenverteller, full time vanaf 1994.
Hij vertelt en speelt de verhalen voor
volwassenen en kinderen en zingt zijn
zelfgeschreven liedjes waarbij hij zichzelf
begeleidt op gitaar.
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Het bestuur wil alle donateurs bedanken voor hun bijdrage!!
Wij zijn daar reuze blij mee.
Mede door deze bijdrage hebben we 125 nieuwe stoelen voor de
achterzaal kunnen aanschaffen. Iedereen die bv. een toneelvoorstelling
bijwoont kan nu comfortabel zitten.
In mei willen we beginnen met het verharden van de parkeerplaats. Op
dit moment ligt er een splitlaag op, die regelmatig aangevuld moet
worden.
De verharding zal bestaan uit klinkers. Het kan dus gebeuren dat het
dorpshuis tijdens de werkzaamheden moeilijker bereikbaar zal zijn. We
hopen dat daar begrip voor is.
Deze werkzaamheden zijn mogelijk door een royale bijdrage van het Oranje Fonds en mevr. Moret
en een deel uit onze reserves.
Het komt steeds vaker voor dat gasten vragen of er ook met pin betaald kan worden. We hebben
besloten om een pinapparaat aan te schaffen. Dus binnenkort kan er ook met pin betaald worden.
Later dit jaar wordt ook een nieuw kassasysteem in gebruik genomen.
Dit kan pas wanneer alle vrijwilligers daar uitleg over hebben gekregen.
Dat zal waarschijnlijk met ingang van het nieuwe seizoen gebeuren.
Om alvast te noteren in de agenda:
Zondag 6 november organiseren we, samen met Vrouwen van Nu,
een Ierse middag.
De band ‘Erin Go Bragh’ uit Meppel speelt Ierse folkmuziek. Wij zorgen voor een lekkere stew en
samen met jullie maken we het gezellig.
Alle activiteiten en aanvangstijden kunt u vinden op de website van Ansen.eu onder de agenda
van dorpshuis Bastogne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Anserfietsvierdaagse
is van 9 t/m 12 augustus 2016
Er kan gestart worden
van 14.00 tot 19.00 uur.
Wij rekenen weer op uw
deelname.
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Pinkenpop 2016
Dit jaar zal de eerste editie van het
Pinkenpop festival plaatsvinden.
Pinkenpop is een muziekfestival dat
vermaak biedt voor jong en oud.In het
debuutjaar van Pinkenpop heeft de
organisatie al enkele grote namen
weten te strikken. Zo zal het festival
starten met een optreden van de band
Always Sunday, een lokale bluesrock
band met uitstapjes naar Nederlands,
Drents, smartlap en totaal onbekend.
Vervolgens worden een uur lang guilty
pleusures ter gehore gebracht tijdens
het foute uur met dj Kijk in de Vegte.
The 'Bounty Hunters', met The Voice
finalist Johannes Rypma in hun gelederen, zullen met overbekende rock and roll covers het
festival stevig afsluiten.
Naast de muzikale omlijsting biedt het festival vermaak voor jong en oud. Zo is er voor de jonge
festivalgangers een overdekt springkussen en kan de wat oudere festivalganger zich vermaken op
de kermis of nader kennismaken met de
lokale pilsbrouwerij Jutndel.
Festivalgangers uit Ruinen kunnen
daarnaast gebruik maken van een
pendeldienst tussen Ruinen en Ansen
op deze dag
(meer informatie binnenkort op onze
website).
Uiteraard is er tijdens het festival nog
veel meer te zien en te beleven en dit
kunt u allemaal zelf ervaren
zaterdag 7 mei vanaf 15:00 uur tot 00:00
uur op het festivalterrein Ruinerdijk 21 in
Ansen.
Kaarten zijn nog via de voorverkoop
beschikbaar, zie: www.pinkenpop.nl of
check onze Facebookpagina!

Tot ziens op Pinkenpop 2016!
Organisatie Pinkenpop.
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Aansers argens aans
30 januari 2016 zijn wij
Albert Jannie Arend en Niesje
en nog 6 personen
vertrokken naar
Brixen im Thale Oostenrijk,
Het was een lange reis met veel
oponthoud en veel file!!!!!
Dus wij waren niet de enigen die naar de
sneeuw gingen.
Na een plas pauze en tanken ging de
reis weer verder, bij München
werd het echt bar en boos, we stonden
best wel lang stil,

beetje bij beetje gingen wij vooruit.
de grens was er controle i v b met
vluchtelingen vandaar het lange
stilstaan,
daar waren wij niet blij mee!!!
Maar na 12 uur hadden wij Brixen
op de borden zien staan!!!!
Onze hostess stond ons al op te
wachten,
bij de kerk was onze
parkeerplaats al gereserveerd!!!!

Eerst hebben wij de ski, s - schoenen
en een verwarmd kluisje gehuurd.
Tegen 18 uur waren wij compleet,
Eerst lekker eten en een borrel
voor een goed begin.
Door de lange reis en een borrel gingen we lekker
rozig naar bed om morgenvroeg op tijd
te gaan skiën.
Overdag ging ieder zijn eigen weg.
De eerste dag was toch wel even wennen maar na 2
keer de berg af werden wij al wat driester!!! met de
hele dag sneeuw
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( waar we toch voor kwamen)was het toch goed uitkijken.
De ene dag sneeuw de andere wat mist en ook nog zon
was het best allemaal te doen!!!! de piste, s waren goed.

We hebben hele mooie
route,s geskied,
we gingen lift in
en berg af.
Zijn ook naar naburige dorpen
geweest zoals( Soll,
Hofgarden, Itter, Seffau,
Elmau en Westendorf )hoe verder wij in de week
kwamen hoe beter het ging.
Wij gingen niet alleen meer blauw en rood maar ook
de zwarte piste af!!!!

Na het skiën gingen
wij altijd even naar
Café Centraal
even de dag door
nemen een borrel en
wat nootjes erbij
Toch heel gezellig zo
met elkaar !!!!
Op donderdag
hebben wij met ons
tienen bij Westendorf
geskied met als
verste punt Q.West
dat ligt bij Kirchberg.
Vrijdag nog wat
mooie piste s bij
langs geweest en
dan de boel weer
ingeleverd.
Met een gezellige afsluiting is een week zo voorbij. Zaterdag 6 februari zijn we weer
afgereisd naar Ansen waar we om 5 uur s middags zonder brokken aan kwamen
Al met al een hele mooie week

Albert en Jannie
Arend en Niesje
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Heggenschaar voor Ansen.
Afgelopen zaterdag is een nieuwe
heggenschaar overhandigd door
Johan v.d. Berg van stichting 1865
Ruinen aan Allert Jan Ter Wee
van de Vereniging ‘Dorpsbelangen
Schoolkring Ansen’. Deze
overhandiging vond plaats tijdens
het open huis bij AT&I Techniek
Ruinen door Gertjan Flinkert.De
heggenschaar wordt gebruikt voor
diverse snoeiwerkzaamheden in
en rond Ansen. De snoeiploeg
Ansen voor Landschapsbeheer,de
buitendienst van dorpshuis
Bastogne en overige vrijwilligers
voor groenbeheer kunnen van
deze heggenschaar gebruik
maken. Dorpsbelangen Ansen wil
al die vrijwilligers het werk zo een stukje aangenamer maken, en is daarom blij dat zowel de
Stichting Ruinen 1865 als AT&I hier een bijdrage aan hebben geleverd.
*************************************************************************************************************

Heeft u nog wensen als het gaat om het landschap en de natuur in en rondom Ansen?
Laat het weten aan Landschapsbeheer Drenthe!
Het creëren van speelnatuur, het inzaaien van een bloemenmengsels, het realiseren van een
dorpspark/ bosje of het aanleggen van een gezamenlijke moes- en pluktuin? Landschapsbeheer
Drenthe is benieuwd naar uw wensen en verwerkt deze in een gebiedsplankaart.
De gebiedsplankaart biedt bewoners een overzicht van de wensen die binnen het dorp spelen en
geeft een visie op de toekomst. Om de wensen te realiseren kunt u gezamenlijk de handen uit de
mouwen steken om de groene omgeving in uw dorp te verbeteren. Een aantal bewonersgroepen
zijn al jaren actief met o.a. fruitbomen, esrandbosjes en het terrein rondom het dorpshuis.
Maar er is meer mogelijk.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden is Landschapsbeheer Drenthe bereid ondersteuning te
bieden. Dit kan gaan om het lenen van gereedschap, het geven van advies, maken van beheeren inrichtingsplannen, het geven van cursussen, het aanbieden van een bloemenmengsel of
plantgoed, maar ook het helpen bij de zoektocht naar verdere financiering.
Heeft u nog wensen en wilt u deze met Landschapsbeheer Drenthe delen, neem dan contact op
met ons contactpersoon, Lotte Hadderingh stagiaire bij Landschapsbeheer Drenthe.
Lotte Hadderingh

l.hadderingh@lbdrenthe.nl

Sibert Hoeksma

s.hoeksma@lbdrenthe.nl
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Kom 25 mei kijken naar De Boemerangetjes!
Een klein groepje kinderen gaan onder regie van
Anneke Luning het toneelstuk
“Koning Jozef is een Bangebroek” spelen.
Omdat de koning zo bang, zo vreselijk bang is
voor alles en niets, moet er een plan komen.
Het beloofd een leuke avond te worden met een
geheimzinnige sjeik, een ijdele boef, een dame
die graag kust, een lieve koningin en ander
bijzonder hofpersoneel.
De acteurs en
actrices zijn:
Lonneke Nijland, Bo Schenkel, Stijn van den
Bosch, Tom en Pim Ter Wee, Thomas van
Tarry en Nynke Liezen.
Marian Gritter is souffleur en uiteraard zullen
de ouders van de acteurs en de ‘grote’
Boemerang spelers ook helpen.
Komt dus allen naar De Bastogne op
woensdag 25 mei. De uitnodiging met exacte
aanvangstijd volgt via de brievenbus.
**********************************************************************************
We zijn weer gestart in Ansen achter dorpshuis ‘Bastogne’.
Nieuwe boulers van harte welkom.
Kom gewoon eens meedoen, mag altijd kost niets.
Op donderdagavond 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 2016?
14 en 18 april; 12 en 26 mei; 16 en 23 juni; 7 en 21 juli; 4 en 18 augustus;
1, 15 en 29 september; 13 en 27 oktober; 10 en 24 november.
Info bij Jan Thie Sloots, tel 471850 of bij Arend Mekkes, tel 472960
***********************************************************************************************

Op 01.04.2016 werden de
eerste kikkers weer
gespot in de
paddenpoel van de
familie Koster en Sassen
aan de Vledders...
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Nieuws vanuit de VVVO..
2015 eindigde voor de VVVO met een geweldig
midwinterfeest in de, tot skihut omgebouwde,
landbouwschuur. Terug in het programma was de
carbidschiet-wedstrijd. Wie maakt de hardste knal van
Ansen? Bij de jeugd werd die knal door gemaakt door
Jop Holstein en bij de volwassenen lukte het Joek
Boverhof om zwaar geschut te laten horen.
Ook in de landbouwschuur zorgde het duo Tandem
voor de nodige decibels! Het was een heel gezellige
afsluiting van 2015, die vooral de jeugd van Ansen en
wijde omgeving trok.

Het midwinterfeest was ook de eerste
bijeenkomst
waar het
nieuwe logo
van de VVVo
gebruikt
werd. Het
oude logo
kon wel een
facelift
gebruiken en
ziet er nu heel feestelijk uit!

13 februari was het tijd om de hersens te laten kraken. Arend Mekkes en Alice Luning hadden
weer een heleboel leuke maar soms ook (heel) moeilijke vragen bedacht. Jong en oud waren in
totaal met 11 teams aanwezig om te strijden om de wisselbokaal. Dit jaar ging niet Armweide,
maar Zwiller FM met de beker naar huis. Het is niet voor niets een wisselbeker!
Als bestuur van de VVVo namen we afscheid van Rick Luning. Hij organiseerde voor ons een heel
gezellig uitstapje, waarbij we veel inspiratie opdeden voor de zeskamp voor volgen jaar!
Voorzitter Henk Joosten deed in ieder geval al ervaring op met het verplaatsen van wattenbolletjes
met een in boter gedoopte neus….
Het paasvuur werd weer gezamenlijk met
dorpsbelangen opgepakt. Op zaterdag
werd er een mooie bult verzameld en het
beginnende voorjaarszonnetje deed een
heleboel tuinierders grijpen naar de
snoeischaar.
Als VVVo probeerden we de feestvreugde
te verhogen met een “koek en zopie”
tentje. De wind was echter zo hard, dat
bijna het gehele bestuur met tent en al
wegvloog.. Gelukkig was er als alternatief
een vrachtwagen van Van Aagten
beschikbaar. Zo konden we toch, uit de
wind, genieten van de door Hilly van Dijk
gemaakte advocaat!
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Op 2 april staat het buurtvolleybal op de agenda. Uitslagen weten we natuurlijk nog niet, maar dat
het weer een gezellige avond met veel sportieve teams wordt, is wel duidelijk.
Helaas is het de VVVo deze periode niet gelukt om op kraamvisite te gaan… Er liggen er toch nog
wel heel wat in het verschiet. De grond is weer vruchtbaar in Ansen!
Om alvast in de agenda te zetten:
27 april:
10,11 en 12 juni:
28 oktober:
29 oktober:
5 november:

Koningsdag op het Brinkje
Anserfeest. Denk er aan: dit jaar is het weer
tijd voor de versierde wagens!
Jaarvergadering in De Bastogne
IJsbaan maaien
Spooktocht

Opgeven voor door ons georganiseerde evenementen kan via de buurtcaptains, zij hebben de
nodige informatie.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen naar: secretarisvvoansen@gmail.com
************************************************************************************************************

Oud papier
In februari hebben we de deelnemende verenigingen eur 150,-- over mogen maken. De
bedoeling is dat we, als de opbrengsten een beetje meevallen, na het 1 e kwartaal nog eens eur
150,-- over kunnen maken. Dat is dan mooi meegenomen zo vlak voor het Anserfeest. De bodem
van de oudpapierpot is na deze uitbetaling echt in zicht. De deelnemers zullen dan allemaal weer
het rondje moeten doen om in januari 2017 weer uit te kunnen betalen.
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…….
Kijk voor meer informatie op www.ansen.eu - handige links- oud papier.
Voorlopig oud papierrooster

Datum
23 apr
28 mei
25 juni
23 juli
27 aug
24 sept
22 okt
26 nov

vereniging/buurt
Touwknuppers
VVVo
Jordaan
Dorpsbelangen
Voorlanden
Keet achter Ansen
Boemerang
Achter Ansen

contaktpersoon
Lutske Mekkes
Henk Joosten
Wim Nijland
Arend Mekkes
Bertjan Boom
Lars Tissingh
Gerda Tissingh
Roelof Tissingh

Succes en veel kilo’s gewenst!
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LEESGROEP ANSEN
De commissie Literatuurclubs Drenthe heeft samen met Groningen en Overijssel
de boekenkeuze voor seizoen 2016 - 2017 gemaakt.
* Ernest van der Kwast - De ijsmakers
Een Italiaanse familie van ijsmakers baat een ijssalon in Rotterdam uit, maar dan breekt
de oudste zoon met de ambachtelijke familietradities.
* David Vann - Aquarium
Als een alleenstaande moeder achter de identiteit van de oude man komt die haar 12
jarige dochter iedere dag na schooltijd in het Seattle Aquarium ontmoet, worden oude
wonden uit haar jeugd opengereten er raakt de relatie tussen moeder en dochter
verstoord.
* Inge Schilperoord - Muilhond
Een man die bij gebrek aan bewijs is vrijgesproken van een zedenmisdrijf is vastbesloten niet weer de fout in te gaan; zijn routine en vastberadenheid worden echter
aan het wankelen gebracht door zijn 10 jarig buurmeisje dat steeds zijn gezelschap
zoekt.
* Maylis de Kerangal - De levenden herstellen
Als de ouders van een 19 jarige jongen in een onomkeerbare coma om toestemming
worden gevraagd voor orgaandonatie staan ze voor een zware beslissing.
De leesgroep in Ansen bespreekt de boeken op nader te bepalen datums in overleg in
bovenstaande volgorde met behulp van de uitwerkingen van Litaratuurclubs Drenthe.
Het boekenpakket kost € 49.50,
het cursuspakket (uitwerkingen enz.) € 21.00
Boeken kun je eventueel lenen in de bibliotheek.
Wil je het volgende seizoen meedoen, dan voor 1 juli aanmelden.
Voor meer inlichtingen: Jantien Tissingh tel.0522-475922 jantientissingh@kpnmail.nl
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Kom 25 mei kijken naar De Boemerangetjes!
Een klein groepje kinderen gaan onder regie van
Anneke Luning het toneelstuk
“Koning Jozef is een Bangebroek” spelen.
Omdat de koning zo bang, zo vreselijk bang is
voor alles en niets, moet er een plan komen.
Het beloofd een leuke avond te worden met een
geheimzinnige sjeik, een ijdele boef, een dame
die graag kust, een lieve koningin en ander
bijzonder hofpersoneel.
De acteurs en
actrices zijn:
Lonneke Nijland, Bo Schenkel, Stijn van den
Bosch, Tom en Pim Ter Wee, Thomas van
Tarry en Nynke Liezen.
Marian Gritter is souffleur en uiteraard zullen
de ouders van de acteurs en de ‘grote’
Boemerang spelers ook helpen.
Komt dus allen naar De Bastogne op
woensdag 25 mei. De uitnodiging met exacte
aanvangstijd volgt via de brievenbus.
**********************************************************************************
We zijn weer gestart in Ansen achter dorpshuis ‘Bastogne’.
Nieuwe boulers van harte welkom.
Kom gewoon eens meedoen, mag altijd kost niets.
Op donderdagavond 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 2016?
14 en 18 april; 12 en 26 mei; 16 en 23 juni; 7 en 21 juli; 4 en 18 augustus;
1, 15 en 29 september; 13 en 27 oktober; 10 en 24 november.
Info bij Jan Thie Sloots, tel 471850 of bij Arend Mekkes, tel 472960
***********************************************************************************************

Op 01.04.2016 werden de
eerste kikkers weer
gespot in de
paddenpoel van de
familie Koster en Sassen
aan de Vledders...
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Uitnodiging voor de ledenjaarvergadering coöperatie energieKansen
op woensdag 20 April 2016 om 20.00 uur in Dorpshuis “Bastogne”
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen laatste ledenvergadering
4. Informatie/ stand van zaken zonnecentrale Rheebruggen 3. Sinds november is de centrale
operationeel, de eerste opgewekte stroom is geleverd, de subsidie komt maandelijks
binnen.
5. Vaststelling jaarstukken 2015. De leden worden geïnformeerd over de financiën van de
cooperatie.
6. Beleidsplan 2016-2017 (onze plannen voor 2016-2017)
7. Postcoderoos in Ansen (zie de info hierover elders in deze Anser Wiezer. Ter vergadering
zal een ervaringsdeskundige van een bestaand project de voordelen van de postcoderoos
uitleggen.
8. Obligaties. U kunt obligaties kopen die door de coöperatie worden uitgegeven. Het
rentepercentage is 3%.
9. Symposium. Op 5 oktober 2016 houden we een symposium met name over de
mogelijkheden om lokaal alternatieven te ontwikkelen voor aardgas.
10. Rondvraag
********************************************************************************************

Zwerfvuilactie 19 maart 2016.
Ansen is weer schoon! Grote opbrengst, goede deelname, was ook nog gezellig. Maar de eerste
halve liter bierblikjes liggen er al weer. Wat hebben sommigen toch een dorst…… Bedankt zullen
we maar zeggen. Flinke jongens!
Een fotoimpressie
van deze
‘schone’ dag.
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Op 9 december was er in de Bastogne een
workshop kerststukje maken. Een gezellige
middag met mooie resultaten.

Op 16 december werd de Kerstavond
gevierd. Een sfeervolle avond met heerlijke
groentesoep en een broodmaaltijd. Koby las
het gedicht ‘Kerst’ van Gerard Nijenhuis voor
en Jantje Kuijer het kerstverhaal ‘Welkom met
Kerst’ van Beate Plenter, beide in het dialect.

17 februari werd in de Bastogne een
workshop mandje vlechten gehouden.

Dr. Ten Hoopen kwam ons op 24 februari
over zijn praktijkervaringen als huisarts in
Zuidwolde vertellen. Mooie, ontroerende
verhalen waar we stil van waren.

De grote schoonmaak is weer achter de rug.
Geboend en gepoetst werd er op 14 en 16
maart.

Op 17 maart kwam hovenier Martijn Buld over
tuinieren vertellen. Een enthousiaste
ondernemer die bruikbare tuintips voor ons
had.

Hennie Broekman kreeg tijdens de
jaarvergadering een prachtige orchidee en
een oorkonde omdat zij 65 jaar lid is van de
Vrouwen van Nu Ansen. Na het officiële
gedeelte hebben we ons uitgeleefd op de
djembé. Dit was op 14 januari.

Op 22 april komt troubadour en
verhalenverteller Geri Groot Zwaaftink. Zo
sluiten we - in samenwerking met de
Bastogne - het jaar af.
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In Ansen zit het in de zenen
Ook dit jaar kwam toneelvereniging
De Boemerang weer met een nieuw
stuk op het toneel. Het speelde zich af
in het ‘Anser ziekenhuis’ waar men het
met de regeltjes niet zo nauw nam. Van
noodgevallen tot aanstellerij, iedereen
kwam er terecht.
Over de behandeling kon je het beter
niet hebben want de schoonmaker was
als dokter aan het werk,
de dokter was patiënt en de directeur
werd tot schoonmaker aangesteld.
Dit bracht het toneelstuk tot veel
grappige momenten waar de volle zaal
dan ook zeker van genoot.
Op het podium waren dit jaar te vinden, Janet
Wormgoor, Bart Muthert,
Marian Gritter, Alie Broekman,
Arend van Dijk, Inge Wiekema, Gert Jan van
der Bosch, Jan Steenbergen en Ria van Dijk
onder de goede leiding van Anneke Luning
en Gerda Tissingh.
Het souffleren was in handen van Marja
Mendel , geluid en techniek werd verzorgd
door Anne Koster en Wim Peursum.
De after party werd verzorgd door Bart Kiers, het was geslaagde avond!
**************************************************************************

Afgelopen week is de collecte 1 voor 8 gehouden.
Totalen per collecte
KWF
€ 286,39

Nier
€202,40

Beatrix
€ 154,15

Reuma
€179,65

Long
€165,15

Hart
€ 215,70

Brandw.
€ 169,65

MLD
€ 182,65

Totaal € 1.555,74
Er is door de inwoners van Ansen weer gul gegeven. Heel veel dank daarvoor,
namens de 8 goede doelen! Dit is iets meer dan vorig jaar.
Hieruit blijkt dat deze opzet van collecteren niet leidt tot minder opbrengsten.
Alle collectanten die er voor hebben gezorgd dat de enveloppen werden opgehaald; Bedankt!
In de voorbereidingscommissie komt een wijziging. Jannie Muggen en Marrie van Dijk gaan
stoppen. Jullie ook bedankt voor alle werk, voor de collectes gedaan.
Marietje Sassen en Femmie van der Veen zijn de nieuwe mensen die ons komen helpen.
Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegeholpen. Greta, Elly, Marietje,
Femmie en Lutske.

