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WOORD VAN DE REDACTIE 

 

Regenboog luchten, herfstbladeren in de 

bladkorven verzameld uit verschillende tuinen. 

Ganzen die in de ochtend richting Meppel 

vertrekken en in de schemering laten horen dat ze 

gaan rusten op het Dwingelderveld. Het eerste ijs 

alweer van de autoramen gekrabd. Het einde van 

de herfst en aan de rand van de winter. Op naar de 

feestelijkheden in deze maand. De nieuwe redactie 

wenst u een hele fijne periode toe.  

 

 

Redactie: 
Paula van den Bosch 
Kirsten Feenstra 
Wim Nijland 
Gerda Tissingh 
 

Adres: 
Kerkdijk 17 
7964 KA Ansen 
aanserwiezer@ansen.eu 
 

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

Inlichtingen: 
W. Nijland 
0655 368 866 
 

bezorging: 
Albertje Joosten 

Arend Luning 
Bob van Driel 
Gerrit en Reina ter Wee 

 
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 april 
2018. Kopij inleveren voor 1 april 
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ELF NOVEMBER 
 

 

Al op tijd in de keuken om het eten te maken en als het dan op tafel staat wordt er snel gegeten door kinderen 

die niet stil kunnen zitten op hun stoel.  Steeds even naar buiten kijken. Is het al donker genoeg. En als ouders kijk 

je mee hopend dat het nog steeds droog blijft. Toetje snel naar binnen gepropt en dan staan ze alweer naast tafel 

te stuiteren. Als het dan eindelijk tijd is wordt de chaos in huis nog iets groter. Jasjes aan, wanten kwijt, kind klem 

in dikke winterjas zetten doordat de rugzak er overheen moet. Lampion van het stokje gevallen van het ene kind. 

Lichtje doet het niet meer bij het andere kind. Nieuwe batterijen erin en het lampje brandt  nog niet. Kind bijna in 

tranen, zweetdruppels op je voorhoofd. Nog eens kijken naar de batterijen. Verkeerd om natuurlijk. Niet te vaak 

je lampion aan en uit doen straks is het stuk. O ja ook nog de snoepbak klaar zetten. Kinderen rennen naar buiten. 

Mama waarom heb jij je jas nog niet aan? 

 De straat op en snel achter de kinderen aan die een sprintje trekken naar het paadje van de buren. Om daar tot 

stilstand te komen op een kluitje. Toch wel spannend dit. Op school en thuis oefenen dat wil best goed. In de klas 

hoort juf toch niet dat je het liedje niet zo hard zingt. En bij papa en mama ben je als kind een echte held die alles 

durft. Papa of mama moet maar op de bel drukken. En dan gaat de deur open, zullen ze gaan zingen of moet je als 

ouder nog even meedoen. Zacht gekleurd schijnsel van de lampion op de gezichtjes en lieve stemmetjes zingen 

dat de koeien staarten en de meisjes rokjes hebben. Voor mij altijd een moment om een steek van ontroering in 

mijn hart te krijgen. Liedje uit en dan de beloning, zelf grabbelen uit die grote bak met snoep. Erg lastig met 

wantjes aan en die zijn dan al bij het eerst huis weer 

terug aan mama gegeven. Zeggen jullie nog dank je 

wel? Rennen, rennen naar het volgende huis. Steeds 

een beetje dapperder, rugzak steeds een beetje 

zwaarder en de handen steeds een beetje kouder. 

Nog twee huizen en dan bellen we aan bij papa. Bij 

papa voor de deur lekker gek doen en dan naar 

binnen de warmte in. Lampion  op de grond gegooid 

en tas op de kop boven de tafel. De berg snoep 

vergelijken, ruilen en eten. Wil je ook proeven 

mama? Later naar bed dan anders en zullen ze wel 

slapen van alle suikers die ze hebben gegeten. 

Springer de spring de trap op, met de tandenborstel 

in de mond Sint Maarten zingen en de chocolade 

nog aan de handen. Blijde kinderen in bed gestopt. 

Zelf weer naar beneden met dikke sokken aan je 

koude voeten en hopend dat er nog lekker veel 

chocolade over is uit de uitdeelbak. 

Nu ben ik de buurvrouw die open doet voor die 

leuke, blijde kinderen met zelf geknutselde 

lampionnetjes. En de papa’s en mama’s die achter 

die kindjes staan gun in net zulke leuke 

herinneringen aan dit echte kinderfeest als ik heb. 

 

Paula van den Bosch 
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Meerkeuzevraag voor 13 t/m 18-jarigen uit Ansen 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Stel: je bent onderweg naar school en je ziet iemand onwel worden. Je denkt dat er iets helemaal mis is. Wat doe 

je? 

A.  Ik ga kijken of ik iets voor diegene kan doen. 

B.  Ik bel m’n ouders; die weten vast wel wat ik moet doen. 

C.  Eng! Ik doe mijn oortjes in en fiets gauw verder. 

D.  Ik geef me op voor een informatieavond in Bastogne, waarop Aise Klijnstra iets vertelt over de    do’s en don’ts 

in noodgevallen. 

Heb je o.a. voor D gekozen? Stuur uiterlijk 7 jan. een mail naar bestuurdorpsbelangen@ansen.eu en de avond 

wordt óók met jou afgestemd. 

 

Graag tot dan! 

 

 

 

 

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, Ria van Dijk, 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 in 

vertrouwde handen van Jeannet 

Joosten en Marja Mendel.  

 

Zaterdag 17 februari Bastonge Ansen, 

aanvang 20:00 u, .a. 19:30 u. zaal open, 

entree € 7,50 
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Nieuwe straatverlichting  in Ansen. We gaan ervoor! 

 

Onder de naam ‘Ansen, dorp met uitstraling’ is een werkgroep vanuit Dorpsbelangen bezig met een plan voor 

nieuwe straatverlichting in Ansen. Het is een vervolg van het verkeersplan ‘Ansen veilig, da’s mooi’, dat eind 2016 

is voltooid. De straatverlichting in Ansen verdient aandacht. Als werkgroep zijn we 

sinds augustus bezig met de plannen. In oktober is er een lezing geweest in het 

dorpshuis met Heleen Lieftink, een bekend lichtdeskundige.  Het was een zinvolle 

bijeenkomst, die veel stof  tot nadenken gaf. ‘Straatverlichting moet functioneel 

zijn, ook weglaten of dimmen wanneer dit kan.’ We hebben naar aanleiding hiervan 

ons oorspronkelijke plan aangepast met minder lichtpunten. 

De werkgroep kiest in haar plan voor verkeersveiligheid. In het dorp moet je bij 

avond veilig langs de straat kunnen lopen en fietsen. We kiezen voor LED- 

verlichting  met lampen die gedimd en gericht kunnen worden. We hebben ook een 

keuze gemaakt  voor een herkenbare dorpskern. ‘Een dorp met uitstraling’. Dat 

betekent straatverlichting die past bij het karakter van 

het dorp.  

Een keuze is gemaakt voor een paaltop-model van 4,5 m. hoogte. Het armatuur en de 

lantaarnpaal worden dan zwart gecoated, passend bij de vaak zwarte schuren in 

Ansen. Als armatuur is ons oog gevallen op het model op de foto. We gaan uit van 

straatverlichting die overal in het dorp hetzelfde is. Laten staan waar mogelijk, 

verplaatsen indien gewenst en weglaten/ toevoegen wanneer de situatie dat vereist. 

Het gebied waarover het gaat is de bebouwde kom, aangevuld met de ring ‘Om de 

Kamp/ Hooidijk/ Voorlanden’. Er ligt nu een plan bij de gemeente voor 46 

lichtpunten. Het waren er 38. Dat betekent een  geringe aanvulling op minder goed 

verlichte punten. We zijn nu in gesprek met gem. De Wolden over realisatie en 

financiële haalbaarheid.  

 

De werkgroep ‘Ansen, dorp met uitstraling’: Arend Mekkes, Wim Nijland, Albert 

Smand, Allert Jan ter Wee. 

 

Uitnodiging 

Presentatie lichtplan Ansen 

Woensdag 13 dec. 20.00 – 21.00 

Dorpshuis Bastogne 

Allen welkom 

 

 

 

De Aanser Wiezer door het Glas 
 

Het meeste graafwerk zit erop en de eerste adressen 

zijn ook al aangesloten op de glasvezel, deze Aanzer 

Wiezer is door de nieuwe glasvezel naar de drukker 

gegaan. Mede door de vaak lange dagen van de 

mannen is de klus in betrekkelijk korte tijd geklaard. 

Dorpsbelangen Ansen trakteerde hen daarom op een 

speciaal daarvoor omgedoopte “Aanser Rol”, met 

speciale dank van alle toekomstige 

glasvezelgebruikers uit Ansen  
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Even een vooraankondiging:  

De collecteweek in 2018 is   3  t/m 7 april. 

 

 

Oud papier 
 

De betalingen over 2017 worden begin 2018 afgerond. We 

hebben weer een leuk bedrag om over te maken naar de 

verschillende verenigingen/buurtschapen. 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. Dus 

blauwe kliko vergeten is dan ook geen optie meer……. 

Is uw buurt of vereniging noodlijdend of is een financiële 

bijdrage af en toe best welkom? Je kunt je nog steeds 

aanmelden bij dorpsbelangen. 

Heeft u meer papier dan in uw container past dan kunt u tijdens 

de ophaaldagen dit papier gewoon netjes verpakt naast uw 

oudpapiercontainer plaatsen. Geeft dit voor u problemen neem dan even contact op met dorpsbelangen of met 

Wim Nijland. We willen geen kilo’s verloren laten gaan…….. 

Voorlopig oud papierrooster 

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

  

 

Redaktie Aanser Wiezer 
 

De vorige redaktie, waarvan sommige leden al vanaf het prille begin lid waren, zijn middels een presentje bedankt 

voor hun jarenlange inzet om van de Aanser Wiezer een leuk en plezierig dorpskrantje te maken. Vanaf het eerste 

nummer werd er naar uitgekeken met zelfs een “spin off” in de vorm van een bundel van Kobie Kijk in de Vegte, 

getiteld ‘stukkies’. Na de oproep in de vorige Aanser Wiezer hebben zich al 3 nieuwe reaktieleden aangemeld dus 

is er nog één plaats vrij om dit initiatief door te zetten. Bij deze een voorstelrondje om kennis te maken met de 

nieuwe redaktie.  

 

23 dec 2017 Jordaan  Wim Nijland 0522-473039 

27 jan 2018 Dorpsbelangen Han Kijk in de Vegte 0522-472616 
24 feb 2018 Voorlanden Bertjan Boom 0645-068403 
24 mrt 2018 Keet achter Ansen Lars Tissingh 0651-754549 
28 apr 2018 Achter Ansen Roelof Tissingh 0522-472083 
26 mei 2018 Boemerang Gerda Tissingh 0522-472083 
23 juni 2018 Touwknuppers Lutske Mekkes 0522-472960 
28 juli 2018 Zwerfkei Arend Tissingh 0615-481886 
25 aug 2018 VVVo Janet Wormgoor 0522-471720 
22 sept 2018 Jordaan  Wim Nijland 0522-473039 
27 okt 2018 Dorpsbelangen Han Kijk in de Vegte 0522-472616 
24 nov 2018 Voorlanden Bertjan Boom 0645-068403 
22 dec 2018 Keet achter Ansen Lars Tissingh 0651-754549 



                             aanser wiezer december 2017 

 

Moeder van drie leukerds, gastouder Speelbosch van nog meer leukerds. Genieten van buiten zijn en vooral van 

op een paard het bos in. Sinds een poosje mag ik de stukjes schrijven in de Aanser Wiezer. Erg leuk om te doen 

vooral het proces tot het komen van een verhaal. Gedachteloos werk als blad harken, was ophangen of badkamer 

schoonmaken werkt het best. Stukjes zinnen, woordjes en onderwerpen dwarrelen in het rond en als ik dan 

achter de laptop ga zitten ontstaat er zomaar een verhaal. Vorig jaar begonnen in de redactie om het ook eens 

van de andere kant te bekijken.  

Groet Paula van den Bosch 
 

Sinds 9 jaar woon ik aan de Kerkdijk, samen met Jacco en sinds respectievelijk 4 en 2 jaar met onze meiden. Naast 

werken, wandelen in de prachtige 'voortuin' en andere leuke dingen doen met het gezin zit ik sinds ruim 4 jaar in 

het bestuur van dorpsbelangen. Aangezien ik daar in maart uitga en dan graag voor het dorp wat blijf betekenen 

heb ik mij als nieuw lid voor de redactie aangemeld. Ik hoop jullie dan ook de komende tijd samen met de andere 

redactieleden weer op leuke Aanser Wiezers te mogen trakteren.  Groet Kirsten Feenstra  

 

Ik heb mij aangemeld voor de redactie van de Aanserwiezer omdat ik die altijd met plezier lees en daar graag mijn 

bijdrage aan wil leveren.  

De meeste mensen kennen mij wel maar voor diegene die het niet weten, ik woon samen met Roelof op de 

boerderij (melkveebedrijf) ‘de Dollard’ achter in Ansen en we hebben 3 kinderen (Vera, Lars, Frank).  

Ik werk 3 dagen per week als praktijkondersteuner bij de huisartsenpraktijk in Ruinen en daarnaast ben ik bij de 

vrijwillige brandweer. Mijn hobby’s zijn toneelspelen (bij de Boemerang) en sporten. Verder heb ik nog veel meer 

hobby’s maar daar kom ik meestal niet aan toe :) Groet Gerda Tissingh 

 

Ik werk bij horecagroothandel Horesca Meppel in de buitendienst. Daarnaast mag ik graag klussen en wanneer je 

niet te krek kijkt kun je veel zelf. Op de maandagavond gaat het luie zweet eruit tijdens de volleybaltraining, of  zo 

nu en dan tijdens een rekreatieve wedstrijd, dit alles bij de Vios in Ruinen. Met Betty ben ik getrouwd en zij werkt 

op het bezoekerscentrum van natuurmonumenten op de Benderse. Hanke, Janiek en Lonneke zijn onze dochters.  

Betty zat al weer wat jaren geleden in de redaktie en destijds hielp ik Koos (Oosten) met het in elkaar zetten van 

de Aanserwiezer, op deze manier pak ik de draad weer op 

Tenslotte is het algemeen bekend dat ik de mooiste grasmaaier van Ansen heb :) Groet Wim Nijland 

 

Recept 
 

Oud brood over?  maak deze heerlijke Bread Pudding / 

Broodpudding 

 

6 sneden oud wit brood of oud stokbrood 

2 lepels gesmolten boter 

100 gr rozijnen 

4 eieren 

500cc melk 

150 gr suiker 

1 theelepel kaneel 

1 theelepel vanille extract 

een vuurvaste schaal 

 

Oven voor verwarmen op 175 graden. 

Kom of schaal invetten met de boter . Brood in kleine stukjes breken 

.Eieren loskloppen,  rozijnen ,melk suiker, kaneel, vanille toevoegen. 

Over het brood schenken even wat prakken zodat het goed kan intrekken. 

45 minuten in de oven. Klaar eet smakelijk. 
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Op 14 september was de startmorgen en we bezochten 

Oldengaerde. We kregen een rondleiding in en rond de 

havezate. Het was een gezellige morgen en mooi dat we 

eens binnen konden kijken in een huis wat velen van ons 

alleen van de buitenkant kenden. 

 

Op de ledenavond van 27 september  vertelde Willemijn Ahlers 

op een heel persoonlijke en open manier waarom zij zich geen 

man voelde maar vrouw wilde zijn.  

Samen met de Bastogne organiseerden we op 15 oktober een  

middag met de Stroomdalkapel. Het was een heel geslaagde 

middag met goede muziek en na afloop heerlijke zelfgemaakte 

goulashsoep.  

Het Eendagsbestuur had op 9 november de heer Folkerts  

die patholoog is, uitgenodigd.  Hij hield een lezing over de 

teek en de ziekte van Lyme die zo moeilijk te behandelen 

is. Hij raadde ons het boekje ‘de verzwegen epidemie’ door Rita Kos aan. 

 

Nog in het verschiet: 

 

Woensdag 29 november: 

Dhr. Jan Reehorst, verbonden aan psychiatrisch centrum Veldzicht, geeft een lezing over forensische 

psychologie. 

 

Woensdag 20 december: 

Kerstviering 

 

Donderdag 11 januari 2018: 

Jaarvergadering met Kobie Kijk in de Vegte die voorleest uit eigen werk. 

 

Woensdag 14 februari: 

Hanneke Luning is schaapherder en vertelt hierover aan de hand van eigengemaakte foto’s. 

 

Donderdag 8 maart: 

INTERNATIONALE VROUWENDAG. 

Engelien Kraal geeft samen met haar man Harro een lezing over Bolivia en de positie van de vrouw 

aldaar. 

Verder informatie volgt nog! 

 

Donderdag 19 april: 

Mirjan Strijker vertelt over haar deelname aan het televisieprogramma ‘Hollands beste bloemstylist.’ 

 

Fijne feestdagen 

en 

een gelukkig nieuwjaar! 
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De Berkenhof, ondertussen al weer meer dan 4 jaar geleden openden de deuren van de flink verbouwde oude 

school. 

13 appartementen die bewoond worden door verschillende mensen die om welke reden dan ook zorg nodig 

hebben. 

In die 4 jaar is die pas aangelegde tuin uitgegroeid tot een weelderig geheel, hebben we gezinsuitbreiding 

gekregen in de vorm van 4 kippen, en is de pauw kind aan huis. 

Hoe werkt dat nou in zo’n kleinschalig huis, is een vraag die we regelmatig krijgen. 

In de Berkenhof huren de bewoners hun eigen appartement en verlenen wij de thuiszorg. 

Ook is er in de nacht iemand aanwezig voor calamiteiten, dus is er 24 uur per dag hulp in nabijheid. 

De maaltijden worden ook verzorgd, samen met de bewoners wordt wekelijks besproken wat hun wensen met 

betrekking tot de maaltijden zijn en daaruit wordt het weekmenu opgesteld. 

Boodschappen, brood van de bakker, vlees van de slager, alles wordt wekelijks bezorgd. 

Dus ook als iemand niet in staat is om zelf naar de winkel te gaan is de mogelijkheid er om het te laten bezorgen. 

De maaltijden worden over het algemeen genuttigd in de gezellige gezamenlijke woonkamer, maar als bewoners 

liever op hun kamer eten kan dat natuurlijk ook. 

Op dinsdag en donderdag is er dagbesteding, op deze dagen is er speciaal iemand aanwezig om allerlei 

activiteiten te doen . 

Op deze dagen kunnen ook mensen van buiten de Berkenhof deelnemen aan de activiteiten. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die alleen thuis vereenzamen of ter ontlasting van de vaste mantelzorger. 

Gemiddeld gaan we eens in de twee maanden op stap, de bestemmingen variëren van op de koffie bij collega’s 

tot de tulpenroute rijden of  een 

bezoekje aan de Intratuin. 

Boven alles hebben we gelukkig  lieve 

vrijwilligers die veelal wekelijks 

komen om te ondersteunen bij 

activiteiten ,koken ,wandelen, koffie 

schenken, begeleiding bij 

ziekenhuisbezoeken en nog veel 

meer(u heeft vast wel eens iemand 

zien rondrijden met onze duo 

scootmobiel). 

Iedereen is van harte welkom om 

eens een kopje koffie te komen 

drinken, dus schroom niet. 

Voor vragen kunt u altijd bellen, ons 

telefoonnummer is 0522-471806, 

hopelijk tot gauw! 
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VVVo Ansen 

 

Het jaar is voorbij gevlogen, met weer een boel activiteiten 
georganiseerd door de VVVo. Na het Anserfeest, is voor ons een 
rustige tijd aangebroken. De eerste activiteit die we organiseren is 
het Winterspektakel. We zullen op 30 december om 15.00 uur 
starten met het Open Anser kampioenschap carbidschieten. 
Aansluitend zullen we voor het eerst het kampioenschap kerstboom 
gooien organiseren. Komt allen! Na de activiteiten buiten kunt u 
binnen genieten van een hapje en een drankje. 
Helaas hebben we met de jaarvergadering afscheid moeten nemen van 3 bestuursleden; Paul Holstein, Gerben van 
Dijk en Liesbeth Koster. Voor Paul en Gerben zat de bestuurstermijn er op, Liesbeth had helaas niet voldoende tijd 
meer voor de VVVo. Maar gelukkig hebben we ook 3 nieuwe bestuursleden gevonden: Arne Kijk in de Vegte, Koen 
Joosten en Marian Gritter. 
Tijdens de jaarvergadering is de uitslag van de tuinkeuringen bekend gemaakt. Onder de aanwezigen werden de 
prijzen verdeeld, de complete uitslag vindt u hieronder 

Boerentuinen 
   

Burgertuinen 
  

1 Fam. E.J. Smit 337,5 

 

1 Fam. P.F. Buiten 326 

2 Mevr. L. Brink-Koning 335 

 

2 Dhr. E. Vriend 307,5 

3 Fam. J. Niezing 333,5 

 

3 Fam. A. Mekkes 307 

4 Fam. E. Liezen 330 

 

4 Fam. Pels 301 

5 Fam. R. Lindeman 329 

 

5 Fam. H. Joosten 290 

6 Fam. A. Tissingh 318 

 

6 Mevr. R. Steenbergen 284,5 

7 Fam. A. van Dijk 310,5 

 

7 Mevr. H. Westerhuis 284 

8 Fam. B. van Zanten 309 

 

8 Fam. G. Boverhof 282,5 

9 Fam. H.F. Broos 304,5 

 

9 Fam. H. Kijk in de Vegte 276,5 

9 Fam. H.A. Broos 299,5 

 

10 Fam. W. Nijland 272,5 

11 Mevr. A. Dedden 291,5 

 

11 Fam. B. Klomp 270,5 

12 Fam. L. van Venrooij 291 

 

12 Fam. J. Westenbrink 264,5 

13 Fam. H. Holstein 281,5 

 

13 Fam. A. Koster 262 

14 Fam. A. Emmink 275,5 

 

14 Fam. H. Kuijer 260 

15 Fam. R. Tissingh 273 

 

15 Fam. K. de Rijk 259 

16 Fam. J.P. Witaar 266 

 

16 Fam. H. de Jong 256,5 

17 Fam. J. Prikken 265 

 

17 Mevr. A. Luning 253 

18 Fam. T. Bouwens 264 

 

18 Fam. F. Waninge 246,5 

19 Fam. A. Muggen 259,5 

 

19 Dhr. M. Dedden 218 

20 Fam. J. Vos 246 

    21 Fam. R. Luning 238 

     
De dag na de jaarvergadering is altijd het ijsbaan maaien. Dit maal 
dachten we goed beslagen ten ijs te komen; we hebben namelijk 
nieuwe waadpakken aangeschaft. Dit jaar dus geen natte voeten voor 
de mannen. Alleen waren we dit jaar met zoveel mannen, dat we een 
tekort aan zendes hadden. Dit staat voor volgend jaar op het lijstje om 
aan te schaffen. Een voordeel van tekort aan zendes, was dat Arne 
gauw zijn camera op heeft gehaald. Er stond ook dit jaar niet zoveel 
gras in de ijsbaan, waardoor we al gauw aan een lekker gebakken 
eitje met een soepie zaten.  
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Paul Holstein, Henk Kuijer, Roelof Dijkman, Lars Tissingh, Koen Joosten, 
Arne Kijk in de Vegte en Gerben van Dijk. 
Liggend: Jan Prikken 

 

 

 

Om alvast in de agenda te zetten: 

 

Hersengymnastiek  9 februari 2018 

Buurtenvolleybal  10 maart 2018 

Paasvuur   1 april 2018 

Koningsdag   27 april 2018 

Anserfeest   8, 9 en 10 juni 2018 

 

Opgave voor de hersengymnastiek en het buurtenvolleybal kan via de buurtcaptains, zij beschikken over de 

nodige informatie. 

 

 

Vragen, op- en aanmerkingen zijn altijd welkom! U kunt mailen naar secretarisvvvoansen@gmail.com 

 

 

 

 

Lieve dorpsgenoten en lezers,  

 

Het prikbord was volprachtige kaarten en 

bemoedigende teksten, tijd om naar huis te gaan 

medisch gezien is de operatie goed geslaagd, 

dinsdag 28 november was het zover. Het heeft ons 

gesteund en goed gedaan zoveel belangstelling te 

ervaren tijdens de ZH opname van Jantinus, enorm 

bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, app’s en 

bezoekjes in welke vorm dan ook. Nu thuis stap voor 

stap aansterken en verder herstellen, leren omgaan en 

accepteren van het urine stoma. 

 

Veel dank met een hartelijke groet Jantinus en Greta 
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Jan Kleene beschrijft in het Drents zijn jonge jaren: de schooltijd waar de meester nog rookte in de klas,  ze altijd 

buiten speelden en zich nooit verveelden, voorlichting bij de hengstenhouder en  hoe ze de roofvogelstand op peil 

hielden,  

 

As old leerling van O.L. Schoole ien Aansen wil ik ook graag wat schrieven ien de Aanser Wiezer. Hiel veule van de 

tegenwoordige Aansters zult het stukkien van Harrie wel lezen mar hum niet kennen. Ikke wel. Het was een 

klasgenoot van mij en hij is de zeune  van de meister 

die toen in  t meistershuus bij de schoole woonde. Ik 

heb van Han, zien breur, eheurd dat zien gezondheid 

nogal wat te wensen overlat. Zijn lichaam is nl zo 

goed as helemaole verlamd en toch is hij nog zo goed 

van geest um disse prachtige stukkies te schrieven,  

over Vrogger. Dit is dus eigenlijk een ode aan Harry. 

Zo gauw as de Aanser Wiezer komt gaot wij der bei 

zitten um hum te lezen 

Wij kent natuurlijk as klasgenoten die tied, ien de 

jaoren vieftig en ik weete ook nog heel good da’j 

altied bij Jan Broggen waren en muggen mennen mit 

dat grote zwarte peerd. Allerlei karweigies en wark 

op de boerderije mus ie daor doen en mit heel veule 

plezier 

 Wij van Armweide kwamen ook wel ies speulen ien 

Aansen bij Klaas Eisen samen met Jan Lucas Bargman. 

Der stund altied zo’n grote legertente achter ’t huus (now de landgoedwinkel) en daor speulden wij ien mit Be 

Otten. Wat de familieverholding dan was, was mij nooit duidelijk 

Wel week nog dat hij een keer tegen oen va de meister zee “Meister Houflie hef een hele grote smoule” toen har  

ie een snorre op oen bovenlippe etekend geleuf ik 

Ik zate meestal naast Albert van Blanken ien de baank en gung ook wel ies naor zien opa naor de Benderse Barg. 

Wij fietst  daor nog wel ies langes en vertelle soms an toeristen daor hoe het er vrogger was. 

Ook waren wij wel ies bij Henkie Smit (now de Bastogne) 

die bij elk aksternust kun, hoe hoog het ook zat wij 

neumden hum Tarzan. Der zat ook altied een aksternust 

veur ient huus boven de straote waar iederene mit ontzag 

naor keek en waor gien ene bij kun, behalve bij hij 

Dan was er ook de Plantage wat veur oens jonges van 

Armweide een beetien griezelig was want der zullen 

slangen zitten. Ik bin der nooit ien ewest. De olde mao was 

ook zo’n gebied waor wij nooit kwamen, want daor was het 

ook niet helemaole pluis. Ook woonde er ien die tied 

Aorend Steenbergen, de hingsteholder, die de hingste het 

wark leut doen en war wij mit ontzag naor keken. Seksuele voorlichting, puur natuur. As de paring niet zo vlot gun 

smeet Aorend der een ummer water tussen um de hingste wat drokker te maken. An weerskaanten van de 

hingsteholder woonden de Brinken. Jaap van Albert en Jaap van Hendel, die toen al op een grote dikke motor 

reden. Der bint op oenze leeftied zo veule herinneringen uut oenze schooltied. Ook over Harrie zien va “de 

Meister” Beslist niet de makkelijkste, mar ie harren der wel ontzag veur. Aj niet um liek wollen kregt ie een dreeij 

um de oren en een trap onder ’t gat 

En altied een segare an ien de klasse. Muj tegenwoordig umkomen. Natuurlijk niet goed te praoten, maar op de 

schoole was er mar iene de baos. Um half vere gunk de meister naor huus, naost de schole, mit de schriften onder 

de narm en de aandere dag was alles nao ekeken, mit of zunder rooie strepen.. 

Gien gezeur mit 10 minuten gesprekken en rugzakkiender en nog veule meer van die administratieve rompslomp. 

Elk jaor mit  schoolreisien mit de busse. Een melkbusse mit ranja mit en wat sneup van de Prikke en wat kadetties. 

Seksuele 

voorlichting, 

puur natuur 
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Altied op de fietse naor de schoole of bij veule snee lopend van Armweide . Mar now ies umme komen mit al die 

auto’s bij de schoole. 

As het begunde te vriezen en de iesbane kun lien, schreven wij op het 

bord “wij willen ijsvrij”en meestal kwaamp  er een korte baan 

wedstried. 

De meister hek nooit op de scheuvels eziene, meister Kuyer, die later 

kwaamp wel. 

As er snee op ’t ies lag waren der altied wel olders die mit een grote 

riezebessum de baane veegden. Harm Jan Oost, de jongens van 

Tissing, Henduk van Pouwel, Hendik Beerends dat waren toen de 

grote sterren 

’s Zomers zwemmen ien de olde vaort. Woensdagmiddag en 

zaoterdags eier zeuken op Rheebroggen en ient Zoere Veene en 

altied lopend. Wij holden de Roofvogelstand op peil. En hutten 

bouwen ien ’t bossien Kaskoelen. 

Tegenwoordig wilt ze de kiender weer buuten laoten speulen en ze mut weer fruit eten. Wij waren altied buten 

en aj zulf geen appels haren, gapte ie ze bij de buren. Wij verveelden oens nooit. 

Zo dat waren enkele gedachten die zo mar bij mij op  kwamen, toen ik an Harrie van de meister dachte. 

Ik wille hum alvaste feliciteren mit zien verjaordag. Hij word 21 december 2017 75 jaor 

 

Jan Kleene  

Armweide 12 

 

 

 

Terugblik burendag 2017 

 
Een hele gezellige sfeer en prachtig weer tijdens de burenmiddag in 

september. Samen met Dorpsbelangen Ansen kunnen we dan ook 

terugkijken op een geslaagde middag. Ongeveer 50 bezoekers,  

waaronder  ‘ervaren’ Aansers, nieuwe bewoners en zelfs toekomstige 

bewoners  maakten kennis met elkaar. 

De  ‘eigenaardigheden’ van ons dorp werden duidelijk door middel van 

een quizje.  

Van de Vrouwen van Nu, De Boemerang en de VVVo waren 

vertegenwoordigers aanwezig zodat men ook bij hen het nodige te weten kon komen. De hamburger van Jan was, 

zoals we gewend zijn, weer heerlijk en ook de drankjes gingen er goed in zodat de laatste bezoekers maar 

moesten helpen opruimen. 

We hopen natuurlijk dat we met deze middag ons doel bereikt hebben: Voor de nieuwe inwoners de stap wat 

kleiner maken om deel te gaan nemen aan de activiteiten in Ansen en om deel uit te gaan maken van onze 

gemeenschap! 

 

Bestuur Bastogne 

 

 

 

 

 

En altied 

een segare 

an ien de 

klasse. 
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Aansers Argens Aans 

In de rubriek Aansers Argens Aans deze keer een reisverslag van Vera Tissing 

 

Daar zit ik dan, in een 5 sterrenhotel in Los Angeles. Ik heb een glas wijn naast me staan en luister ondertussen 

naar wat kerst muziek. Want ja, ook al voelt het hier totaal niet alsof het bijna kerst is, het is toch al eind 

november (en ik vind kerstmuziek stiekem heel leuk). Veel mensen zeggen tegen mij: ‘jeetje Vera jij hebt echt 

veel geluk gehad’. En dat is ook zeker waar.  

 

23 oktober 2016 begon mijn gave backpackreis naar 

Australië, Nieuw Zeeland en Thailand. Ik keek hier al een 

paar jaar naar uit en had eindelijk mijn studie aan de pabo 

afgesloten. Tijd om weg te gaan! Ik had geen plannen, niks 

geboekt en 7 maanden van vrijheid in het vooruitzicht, 

YIHAAA.   

Mijn eerste week in Sydney was erg leuk. Ik heb samen 

met mensen van het hostel waar ik verbleef, allerlei 

dingen bezocht. Natuurlijk de higlights zoals ‘the Opera 

House’, ‘Harbour Bridge’, ‘Bondi beach’ maar ook the Blue Mountains.  

Na een week in Sydney ging ik opzoek naar werk. Dit leek toch wat lastiger dan gedacht maar via een facebook 

website kwam ik de Moore familie tegen die opzoek waren naar een au pair voor een aantal weken, perfect! In 

een korte ontmoeting met Kiri-Maree bleek dat het gezin bestond uit 3 kinderen. Hun zoon Ethan (17 jaar), de 

oudste dochter Aroha (9 jaar) en Jacinta (8 jaar). 3 prachtige kinderen maar wel met een gebruiksaanwijzing. 

Ethan heeft autisme en ‘Cerebral Palsy’, dit is een hersenverlamming. Hierdoor heeft hij een afwijking van de 

motorische functies. Hij loopt moeilijker en heeft minder controle 

over zowel zijn armen als benen. Aroha heeft ook autisme. Je kunt 

dus waarschijnlijk wel begrijpen dat deze 7 weken vrij pittig waren. 

Vooral ook nog eens omdat de ouders al nadat ik er pas 3 dagen 

was, vertrokken voor 3 weken naar Amerika;) Ondanks dit feit 

waren de ouders toch erg blij met mij en vroegen ze of ik mee wilde 

op hun wereldreis. In eerste instantie heb ik lang gedacht dat ik het 

niet zou gaan doen maar uiteindelijk heb ik gelukkig toch besloten 

wel mee te gaan, maar daar vertel ik later meer over. Nu eerst 

Australië en Nieuw Zeeland.  

 

Na 6 bij de familie kwam Marloes naar Australië en samen met haar 

heb ik in een krakkemikkige campervan de oostkust van Australië gedaan. Dit begon met een kerstdiner bij een 

Australische familie waar we zomaar uitgenodigd werden. Hier hebben we echt een top kerst gehad. Verder 

hebben we allerlei leuke dingen gedaan als surfen, duiken, in een 4wheeldrive over Fraser Island scheuren en 

heeeel veel geshopt. Vervolgens ben ik naar Melbourne gevlogen en vanaf daar ben ik met drie Nederlandse 

meiden gestart met een roadtrip naar Perth. We hadden een 

4wheeldrive die van 1 van de meiden was en we sliepen in tentjes op 

gratis campings. Soms waren deze campings ontzettend vies en 

moest je echt het toilet in en uit rennen maar meestal hadden we de 

meest bijzondere plekken. Zo zijn we een keer op het strand wezen 

kamperen en werden we ’s ochtends wakker van het golvende 

geluid van water en een super mooi uitzicht natuurlijk.  

Hoe verder we naar het westen reden hoe mooier het werd. De zee 

werd blauwer en het begon meer op de outback te lijken. Ik heb 

kangeroes, koala’s, wombats, wilde paarden, kamelen, cassowaries, 

een dingo, emu’s, schildpadden, dolfijnen, slangen, grote spinnen, 

pijlstaatroggen en heel veel vissen en vogels gezien. Erg gaaf om 
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deze dieren in het wild te zien. We hebben van alles meegemaakt met zijn vieren 

maar het grappigste was toen we onze backpacks waren verloren. We bonden ze 

op het dak omdat we geen plek hadden in de auto, en blijkbaar hadden we ze 1 

keer niet goed vastgebonden. We kwamen erachter dat er 2 backbacks misten, en 

dachten dat ze gejat waren omdat we bij een uitkijkpunt stonden. Na de weg 10 

keer opnieuw gereden te hebben, stonden we net we bij de politie om aangifte te 

doen toen er een man kwam aanrijden met de backpacks. Hij had ze gevonden aan 

de kant van de weg. We waren dolgelukkig en konden er dus uiteindelijk heel hard 

om lachen;) 

In Perth heb ik afscheid genomen van deze geweldige meiden en ben ik naar Alice 

Springs (het rode centrum) gevlogen. Hier heb ik een tour gedaan naar Eyers Rock 

wat erg mooi was. Vervolgens ben ik naar Sydney gevlogen waar ik nog een week 

een surfkamp heb gedaan. En ook daar heb ik weer heel veel plezier gehad met 

een leuke groep mensen. En ik heb natuurlijk mijn surfskills een beetje opgekrikt;) 

 

   En dan Nieuw Zeeland! Van het warme 

Australië naar het Nederlands achtige weer in Nieuw Zeeland was wel even 

wennen. Gelukkig had ik twee lieve ouders die op me stonden te wachten 

met een prachtige, iets wat kleine, ‘campervan’. Samen met pa en ma heb 

ik het Zuidereiland gedaan. Wat een natuur! Het is echt ontzettend mooi. 

Na 3 weken met je ouders in een kleine campervan te hebben gezeten is 

het wel weer goed geweest en dus ben ik alleen verder gegaan op het 

Noordereiland. Hier trok ik rond met een hop on/op off bus vol met 

backpackers. Ik ben wezen skydiven, heb geklommen in de ‘glowworm 

caves’, heb een Mauri familie bezocht, de Tongariro crossing gedaan en 

hot water beach bezocht (als je een gat graaft op dit strand komt 

er warm water omhoog). Nieuw Zeeland en Australië zijn niet met 

elkaar te vergelijken. Ik vind Nieuw Zeeland mooier door zijn 

natuur maar ik moet zeggen dat ik toch wel heel erg van de 

zon hou en dat heb je natuurlijk veel meer in Australië. Voor nu 

ga ik even een einde breien aan mijn verhaal maar in de volgende 

Aanserwiezer zal ik nog de rest van mijn verhaal vertellen. Het 

‘familie Moore’ gedeelte.  
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Een avondje vol  energie.   

 

 

 

Een keer niet klaverjassen op maandag. Jammer, want het is altijd erg gezellig! Het moet dan maar. Aan 

Albert Smand had ik aangegeven, dat ik wel iets wilde doen voor  

energieKansen, onze aller eigen energiecoöperatie in Ansen. Daarom ben ik vanavond bij de 

bestuursvergadering als ‘waarnemer’. De stukken had ik al gemaild gekregen. Eigenlijk ben ik een  leek 

op duurzaamheidgebied, maar ik vind het wel interessant en ook een hele goede zaak, dat men hiermee 

in het dorp bezig is. Wie zaten daar zoal aan tafel? Deet Hoogveld, Ruurd van der Veen en Albert Smand 

als bestuur van de energiecoöperatie. Cees Bellinga was verhinderd. Joris van der Wardt en Henk Vrijhof  

van de ‘Postcoderoos Duurzaam Ansen’ en Pieter Brink, architect, maar ook actief op het gebied van 

energie. Hij zit erbij namens de SEN, Samen  Energie Neutraal. 

Nou waar gaat het dan allemaal over. DAT IS NIET NIKS! Er komen complete oplossingen voor het 

landelijke energievraagstuk over de  tafel. Een project ‘Quick fit’ wordt toegelicht. Een hybride 

warmtepomp in een woning en kierdichting  geeft een besparing van minstens 50 % van het gasgebruik. 

Wel moeten de bewoners dan zorgen voor extra  elektriciteit bv d.m.v. zonnepanelen. Daarnaast zal er 

gas van buitenaf moeten komen bv. uit rioolslib en keukenafval. Nou ja, in een paar regels gezegd 

natuurlijk… Ansen zou dan in dit traject een ‘voorloper’ gaan worden. Als je er zo naar luistert, vraag je 

je werkelijk af, waarom dat dan nog niet gedaan wordt. 

 

Ook is de coöperatie bezig met nog meer zonnepanelen. De schuren van ‘kippenboer’ Laarman in 

Ruinen zijn in beeld. Medewerking is toegezegd, maar het is nog niet helemaal rond. Als dit lukt, kunnen 

er nog meer mensen in Ansen meedoen aan de zogenaamde postcoderoos. PCR, dat is wanneer je zelf 

op of bij je woning geen mogelijkheden hebt om zonnepanelen te plaatsen. Dan kan dit collectief. Je 

maakt dan deel uit van de coöperatie Postcoderoos Duurzaam Ansen.  Even over nadenken dus ………….. 

of je nog mee wilt doen. Twee weken geleden kon het nog. 

 

Ook aan de orde is het daadwerkelijk realiseren van een biovergister voor rioolslib. Daarvoor liggen ook 

kansen en dan op het industrieterrein van Ruinen. 

 

Veel activiteiten dus en men is nu al 5 jaar bezig. Nog 2 jaar om energieneutraal te zijn in 2020. Ansen is  

provinciaal gezien en ook landelijk echt een ‘koploper’. En ik snap wel waarom, want het gaat om een 

goed zaak. We moeten gaan kiezen voor een wereld met toekomst. 

Als ‘waarnemer’ spreek ik in de vergadering uit, dat ik ontzettend veel respect te hebben voor de 

energie en de deskundigheid en niet in de laatste plaats het doorzettingsvermogen van de club. Ik breng 

ook in dat volgens mij de afstand tussen het bestuur en de gemiddelde inwoner van ons dorp zo 

langzamerhand wel erg groot is geworden. En dat is jammer. Hebben de Ansers echt geen interesse? 

Worden ze niet goed geïnformeerd? Is het allemaal te groots en te moeilijk en te ver van huis? Vragen 

die ook bij het bestuur bekend zijn. Ze vragen wel om een oplossing. Ansen energieneutraal, daarvoor is 

medewerking van het hele dorp  nodig. 

Het was best warm boven in de vergaderzaal,  en als ik om 10 over 11 de trap afloop naar de voorzaal is 

het klaverjassen al afgelopen. De laatsten nemen nog een afzakkertje. Het was bij het klaverjassen deze 

avond nog gezelliger geweest dan anders en er waren hoge uitslagen gescoord. Maar gauw naar huis. 

 

Arend Mekkes 

OLD EN NIJ. 
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December is altied een drokke maond e’west,: sunterklaos, sunterklaoslòtten ( zie A.W.: dec  nr. 2017), de 

karstdagen,vakaanzie, mien verjaordag, scheuvelen ( amit) en:      Old en Nij!!! 

Euliekrappen ( oliebollen), knieperties, draank, vuurwark en slepen! 

Daags waren de jongen van jonk tot old drok gangs mit carbidschie;ten.  De jongsten mit  

lege Buisman- en sirupblikken1,de olderen mit een pulle ( melkbus). Het lid ( deksel) zaat an een 

lange liende ( lang touw) vaste, zodat ze hum weer gemakkelijk terugge kunden halen     ( oo;k ien ’t 

duuster). Ook donderslagen, gillende keukenmeiden2 en knalkurken3 waren arg ien trek. Vrog op de aomd gunge 

wij hen ’t café, waor flink ieneslagen wurd ( de cafés waren later op oldejaorsaomd dichte). De ie;ne kocht een 

flesse jenever;  een aander berenburg, cognac, citroenbraandewien/jenever en gao zo maor verdan. Daormit 

kwamen wij de oldejaorsaomd en nacht wel deur. Zo zwörve wij mit oenze draankveurraod ien de jazzebùze deur 

’t dorp. Bij dizze en gie;ne gunge wij an umme alvaste te too;sten op de komende jaorswisseling. Wij wörden dan 

e’trakteerd op een paor borrels, zölsgebakken knieperties, blokkies käze en stukken dreuge wost uut de wiemel  ( 

stokken aan ‘t plafond in de kamer/keuken, waaraan alles van het geslachte varken hing te drogen). Oo;k 

trakteerden wijzölm op oenze mitgebrachte draank.  

De Aanster bevolking blee;f het olde jaor nie;t tot 12 ure uutzitten. Bi’j gek, ze haren wel wat aans an de kop. 

Bijnao gie;nie,ne haar tv,er waar gie;n siervuurwark en de aandere morgen muzzen de mie;sten weer vrog, ’t 

lie;fst mit een redelijk nuchtere kop, under de koe; zitten. Umme een ure of tiene, half elm waar ’t ien de mie;ste 

boerenstees wel donker en wörd het dorp het jachtterrein veur groepen jongelu, die as een troep hongerige 

hyena’s de boerderijen ofstruunden, op zuuk naor lösse veurwarpen, umme ze mit te taogen ( slepen) hen heur 

tiedelijke “hol”: het plein bij de schoe;le. Alles, wat nie;t vaste of achter slot en gruntel  zaat wörd mit’esleept. De 

mie;ste Aansters waren d’r wel achter ( zij waren ja oo;k jonk e’west). Daorumme haren ze alles ien de open 

kapschuren mit kettings an mekare vaste’eknupt. Maor goeie slepers vunnen toch nog wel wat van heur gerak. 

Het waar zeins de sport umme wat vut te slepen bij diegene, die de mie;ste muijte e’daone haar umme niks kwiet 

te raken, of bij diegene, die veurtied een grote bek e’had haar. Zo zate wij bij een boer an de taofel die dreigend 

zee;, da’w ’t hart nie;t ien de donder muzzen hebben bij hum iets vut te slepen, want dan zulle ☺☺☺☺☺☺ ◘• ○!!  En 

umme zien woorden kracht bij te zetten houwde ( sloeg) hij mit de punte van ‘t grote broo;dmes deur ’t zwilkie ( 

tafelzeil) hen ien ’t taofelblad. Wij waren nie;t arg onder de iendruk. Het jokte oe;ns  ( wij popelden) zöls umme 

zien arf ’t nacht an een grondige ienspectie te underwarpen. 

Oo;k snoevers ( ook wel schroeterds of schroetebulen= opscheppers e’nuumd) waren an de beurte. Bij ie;ne 

snoe;verd ( opschepper) name wij een diksel mit ( disselboom voor twee paarden om de wagen te trekken). Umdat 

de diksel nogal zwaor waar, gooiden we hum tiedelijk ien de sloot ( ien de eerste, scharpe buchte van de 

Dwingelerweg t.h.v. nr 15, vlak bij ’t huus van de sn…..) en gunge wij achter ien Aansen wieder rondstrunen. Wij 

zullen die diksel wel op de terugweg mitnemen hen ‘t plein. Zo waar ’t plan. Maor ‘t begunde onderhaand te 

sneien en doe’w ien de buchte bij de sloot kwamen, waar de diksel al hielemaole undere’sneid en hè’w hum daor 

maor laoten liggen. 

‘s Aanderdaags gunk de eigenaar hen ‘t schoeleplein, op zuuk naor zien diksel ( hij haar hum neudig umme de 

grùppe leeg te maken). Maor hij leup daor rond as “Jan mit de kleine achtername”. Nargens zien diksel te 

vienden. Er stund van alles op het schoeleplein o.a. fietserekken van de cafés en van “de Prikke” ( bakker Prikken) 

en op ‘t platdak van de gaank  ( gang) van de schoe;le stund zöls een olde bolderkarre ( die waar eerst uut mekare 

e‘haald en op ‘t platdak weer ien mekare e’zet).  Maor een diksel (?), nee;, die nie;t. De eigenaor vreug an dizze en 

gene of ze d’r iets van annelopen haren ( iets van wisten), maor gie;nie;ne wus t’r van. Hij wörd kwaod en uutte 

allerlei dreigementen an ’t adres van de daoders (  wij dus). Maor vergee;fs. Later bakte hij zute bròkkies ( 

broodjes), maor ook det hulp nie;t. Pas maonden later, doe ’t begunde te dooien, vund’e hum ( al die tied haar’e 
vlak bij zien huus e’legen!!). Een Dre;nths spreekweurd, op zien Aansers, zeg: Waart oe ( pas op) veur groo;tsheid en ’n lege ( lage) hilde ( 

zoldertje boven de koeien), want veurdaj ’t wee;t heij ’n beste poeste ( dikke bult) an de kop (=Hoogmoed komt voor de val). Krèk ( zo is ‘t). 

Allemaole fijne dagen toe’ewe;nst en zoas ze hier ien Sallaand ( Ommen) zegt:”Goe;d gaon!”.     

    Harry Slagter. 

                                                           
1 Sirup[ sjierp]= stroop. 
2 Gillende keukenmeiden waren een soort kleine vuurpijlen zunder stok, die as ongeleide projectielen mit flink 
lawaai deur de lucht of over de grond tussen de bie;nen deurvleugen. 
3 Knalkurke waar een holle kurke mit daorien een explosieve stof, die veurzichtig ien een piestòl e’drukt en dan mit 
een penne tot ontploffing e’bracht wörd. 
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                             aanser wiezer december 2017 

 

HoppaH! speelde o.a. op podia als Oeral, 
Bevrijdingsfestival Groningen, MadNes, De Oosterpoort 
en de Horizontoer langs de Waddeneilanden. Maar 

HoppaH! was ook al te zien en horen op Vogelpop Ansen!   
We zijn trots dat ze wéér naar Ansen komen om ons 
lustrum spetterend af te sluiten! 

  

 
      7 Maart 2018 
           10 Jaar 

Dat wordt gevierd!! 

Lustrumweek van 3 tot en met 10 maart 
2018: 
‘Aftrap’ op zaterdagavond 3 maart 2018. Gezellige avond met de vrijwilligers, 

afgevaardigden van alle gebruikers en genodigden.  

 

Zondag 4 tot en met vrijdag 9 maart: 
In deze week doen alle gebruikers er een ‘stapje bij’ en maken hun ochtend, middag of avond 
speciaal!  (Het definitieve programma van deze week volgt). 
 
*************************************************************************************************************
* 

Zaterdagavond 10 maart: FEESTAVOND VOOR IEDEREEN ! 
                                           
 
 
 
                                                                  

 
 
 

 
 
 
 

“HoppaH!” staat voor vrolijke 

kleurrijke muziek waarbij je niet 

stil kunt blijven staan. 

“Het is moeilijk, zo niet 

onmogelijk, stil te staan 

wanneer je kijkt en luistert 

naar één van de meest 

energieke folk-bands van 

Nederland. HoppaH! Bestaat 

uit een stel zeer ervaren 

muzikanten. Hun kleurrijke, 

dansbare muziek steekt af 

tegen de zwaarmoedige 

Nederlandstalige teksten 

van frontman Serge van 

Laar – relativerende poëzie 

die hij vol overtuiging en 

hartstocht brengt”. 

 

 

 

VOORVERKOOP KAARTEN: 

 
IN DE BASTOGNE OP 
DINSDAG 19 DECEMBER, 

DONDERDAG 21 DECEMBER EN 
VRIJDAG 22 DECEMBER ‘s avonds 
tussen 19.30 en 21.00 uur. 
Prijs tijdens voorverkoop € 7,50, 

daarna € 10,00 per stuk. 
 
WEES ERBIJ!  OP = OP! 
 
 


