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WOORD VAN DE REDACTIE 

 

Bij het uit de bus halen van dit nummer moet het al zijn 

opgevallen dat er iets bijzonders aan de hand is. Wij 

mogen samen een hele goede dorpstraditie vieren, de 

twintigste jaargang van de Aanser Wiezer. Met op de 

voorpagina het oude en nieuwe in elkaar vervlochten in 

de vorm van de allereerste voorpagina van toen. 

Wij willen het verleden weer naar het heden halen en 

trakteren daarom op mooie oude verhalen en foto’s. 

Zijn een nieuwe rubriek gestart om uw mede Aansers 

beter te leren kennen en dat alles in kleur zodat dit een 

waar collectors item wordt. Wie weet zelfs wel weer 

gebruikt kan worden bij een volgend lustrum. Zodat 

verleden en heden altijd weer in elkaar kan blijven 

grijpen. Mensen herinnerd blijven en er nieuwe 

herinneringen aangemaakt kunnen worden. Dat er 

feestjes gevierd, dansjes gedanst, liefde gedeeld, tranen 

vloeien, bloemen en dagen worden geplukt in een 

eindeloze stroom en wij zo van het heden weer het 

verleden maken. Genieten van dit speciale jaar voor de 

Aanser Wiezer en hierdoor meewerken aan het blijven 

voortbestaan van deze dorpstraditie. Hiep Hiep Hoera 

voor onze mooie dorpskrant. 

 

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

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 december 2018. Kopij inleveren voor 
1 december 

 
 

Ria van Dijk 

Zelfstandig JEMAKO 

distributiepartner 

Voor de blanken 1f 

7963 RP Ruinen 

06-40722049 

ria-van-dijk@jemako-mail.com 

www.jemako-shop.com/ria-van-dijk 
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ZOMERHORIZON 

 

 

Zomer 2018 is een zomer die blijft hangen lang nadat de herfstbladeren van meerdere jaren gevallen 

zijn. Waar ze bij het KNMI bij alle komende zomers en hittegolven dit jaar als vergelijkingsmateriaal 

gaan gebruiken. Strak blauwe luchten, wind als een föhn. Het gras van de buren was deze keer zeker 

niet groener. De kleur groen was sowieso een bijzonderheid op zich. Waar je voetzolen op het 

strandzand roder schroeiden dan de huid van de badgasten waar je langs hink-stap-sprong op weg naar 

het fijne zeewater. De zon die elke dag weer in zee zakte en al voordat ze goed en wel  opkwam boven 

de horizon haar warmte alweer verspreide. 

En pas toen in Augustus er voorzichtig af en toe donder door de lucht rolde, er weer wolken te zien 

waren die zelfs wat druppels wilden laten vallen.  De temperatuur daardoor ging zakken merkte ik dat 

ik iets  gemist had waar ik daarvoor 

niet eens bij had stilgestaan. Op weg 

naar de brievenbus dreef de geur van 

een bloem in mijn neus. Op weg naar 

de paarden de geur van de natte straat. 

Van aarde, van de wind, van de 

kamille op de kleine Esweg, van mest 

en helaas ook die van de groene 

container. Geuren dus, vooral de 

subtiele, ze verdwijnen blijkbaar in 

een hete droge lucht. En ik merk dat 

ik juist zo blij kan worden van 

sommige geuren. Gemaaid gras, 

regen, de vacht van onze poes als ze 

ergens in hooi heeft geslapen, 

beddengoed gedroogd aan de lijn 

buiten zodat je in slaap valt met de 

geur van de wind. Ik denk dat mede 

daardoor de herfst mijn favoriete 

jaargetijde van is. Natte aarde, 

dennengeur, najaar bloeiende 

bloemen in een straal van zonlicht, 

eerste vorst en rook van de 

houtkachel.  De zomerzon vond ik 

zeker fijn, de bruine kleur op mijn 

huid erg leuk. Dat de vakantie van 

onze kinderen deze keer ook een 

echte zomervakantie was waar ze dag 

na dag met badhanddoek, 

zwemkleding en vele zakken chips 

naar  het zwembad of de oude vaart vertrokken was super voor hen. Maar ik ga nu weer genieten van 

paardrijden zonder vliegen, iets eerder de jaloezieën sluiten omdat het wat vroeger donker wordt, de 

prachtige wolken boven ons dorp. En het allerbeste de kleuren van alle herfstbladeren die een eigen 

geur lijken te verspreiden. Welkom Herfst. 
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     GEZOCHT        
Snoeiers voor de fruitbrigade 

 

Lijkt het jou leuk om te helpen met het snoeien van de fruitbomen in 

Ansen? De fruitbrigade heeft plaats voor nieuwe vrijwilligers. 

Kennis van het snoeien is niet vereist. Eventueel kan er een cursus 

gevolgd worden via Landschapsbeheer Drenthe. 

Het snoeien gebeurt vanaf februari, op een aantal zaterdagen. 

Voor vragen en/of opgave kunt u informeren bij: 

Arend Luning, 0522-471330 
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Programma 2018-2019: 
 

29 augustus: Op de startmorgen gaan we naar het zelfvoorzienende huis van Pieter Brink in Dwingeloo. 
 
20 september: De komische conference ‘Vorst aan tafel’ door Jos Thomasse. 
Over koningen van nu en toen, over wat er op èn onder de tafel gebeurt. 
 
14 oktober: Muzikale middag in samenwerking met de Bastogne. De Heeren van Oud-Zuid 
spelen een mengeling van pop en chanson met klassieke invloeden. 
Eigen teksten en gedichten van Drentse schrijvers zijn door henzelf op muziek gezet. 
 
17 oktober: Het eendagsbestuur verzorgt deze avond over orgaantransplantatie. 
Enno Achterhof is vrijwilliger bij de Nederlandse Transplantatie Stichting en heeft zelf een harttransplantatie 
ondergaan. Tevens  geeft hij uitleg over de nieuwe donorwet. 
 
22 november: Notaris Stotijn over het levenstestament:  een document waarin je een aantal zaken vastlegt 
voor het geval er iets gebeurt waardoor je zelf niet meer kunt handelen, bijvoorbeeld door een ongeluk of 
ziekte. 
 
20 december: Kerstviering 
 
16 januari: Jaarvergadering.  Na het officiële gedeelte krijgt een ambassadeur van de KNGF (waarvoor we 
doppen sparen) het woord. 
 
14 februari: Gerrie van der Veen geeft een lezing over hannekemaaiers en kiepkerels en het ontstaan van 
woonwagenkampen in Nederland. 
 
6 maart: In de week van Internationale Vrouwendag  kijken we naar een film en gemeenteraadslid Mirjam 
Pauwels komt een lezing geven. 
 
27 maart: We gaan op bezoek bij Geke Schoonvelde in Ruinen. Zij vertelt  ons hoe ze kaas maakt daarna 

bezoeken we het ‘Vershuus.’ 
 
17 april: Leediedzjee  komt met haar nieuwe muziekquiz het seizoen afsluiten. 

 
Bent u pas in Ansen komen wonen? 

 Denkt u er al enige tijd aan om lid te worden? 
 Wij nodigen u van harte uit om vrijblijvend enkele ledenavonden bij te wonen  

en zo eens te proeven van de sfeer.  
Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen! 

Informatie: Greta Westenbrink 0522 471070 
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Moi volk. Daor bin’k weer. Ik hare ’t lestens wat ien ’t gaoren mit mien computer: wij akkedeerden nie;t goe;d, maor wij 

bint noe weer “on speaking terms”( mien pc prat geernd Engels). Daanke Naj Eneelk1 veur det mooie Dre;nthse stuk ( 

“ode”) ien de A.W.. Ik wöre d’r bekaant ( bijna) verlegen van. Ie zie;t ‘t: er kan best meer ien ’t Dre;nths e’scheven 

worden. Jan en Kobie doe;t ‘t al: dus, wat let oe???  ( Wat houd je tegen). ‘k Bin benij;d.        

Maor eerst eem wat terechte zetten ( rectificatie), aans kump er praot van:  

Jan schree;f, da’k verlamd ware. Det bin’k gelukkig nie;t. ‘k Hebbe een harsenstam-ienfarkt e’had en daordeur: 

totaal gie;n eemwicht, nie;t sloeken (peg-sonde/ sondevoeding), bijnao nie;t meer praoten, altied arg zwaor ien de 

kop, gie;n goeie coördinaotie, de kop vol sliem en nog wat aander mankeer. Maor verlamd? Nee;, det gelukkig 

nie;t.  

 Haa’j ’t ’t zomer ook zo gloepense warm? ( pfff) 

Ien mien jeugd waar ’t amit oo;k wel warm en wat is er dan lekkerder as een duuk ien ’t koele water van een zwömbad! 

Maor…. wij haren ien Aansen gie;n zwömbad. ( enkelt een wassebalie en de iesbane). 

As wij wollen zwömmen gunge wij hen Dwingel (ien de bos ; ‘t is er nog steeds). [De Ruunders zwömden toendertied nog 

ien de Ao. Oo;k; daor gie;n zwömbad]. 

Op worteldagen (doordeweekse dagen) gunge wij mie;stens ( meestal) hen Uffelt: zwömmen ien de Olde Vaort, 

toendertied nog nie;t e’kanaliseerd en mit die;pe en ondie;pe plekken. 

Mirakels goe;d zwömmen kunne wij nie;t; wij haren ‘t oens zölf an’eleerd. Wij zwömden “op zien hondties”, maor wij 

verzeupen ien ieders geval nie;t en kwamen nog veuruut ook. 

Ien de weekends gunge wij mie;stens hen ‘t natuurbad2 ien de Dwingelerbos.  

Het Dwingelder bad haar een le;ge- (lage) en een ho;ge duukplaanke en tussen het “pierebad” en het gewone bad leup een 

holten bruggie. An de iene kaante waar ‘t pierebad (water tot oen knieën) en an de aandere kaante begunde ‘t gewone bad 

(water tot an de navvel). A’j as volwassene per ongeluk van ’t bruggie ofkukelden en ie kunnen niet zwömmen, waar der 

gie;n man overboord: bij ‘t bruggie ku’j overal staon. Ie;ne van de kammeraoden gunk altied wel mit hen ‘t zwömbad, leup 

wel ien een zwömbroe;k, maor kwaamp niet ien ’t die;pere water, hij banjerde wat ien ’t pierebadtie rond en op de kaante.  

Op een gegeem moment leup‘e over dat bruggie en oens stak de ondeugde  umme hum een flinke drukkerd te geem, 

zodat’e ien ‘t gewone bad donderde ( eem deurkielen zu’w maor zeggen; ’t water kwaamp ja tot an oen navvel, dus niks um 

hakken, dachte wij). Zo e’zegd, zo e’daone en wij banjerden deur ’t pierebad op hum of en gaven hum overwacht een 

flinke drukkerd, zodat’e ien ’t water kukelde. Hij raakte kats ( hielemaole) ien paniek, gunk koppie onder en sleuk flink 

water ien. Wij sprungen naost hum en hölden hum overende. Hij gunk het water uut, kleedde hum umme en wij zagen hum 

naotied nooit meer ien een zwömbroe;k. (Tja, zo’n kop haar’e). 

Er waar ook een hoge- en lege ( lage) duukplaanke. Mie;stens deu;ke wij vanof de lege duukplaanke en sprunge wij van de 

hoge, maor ik besleute ook iens van de hoge te duken. Ik deuke en tot mien schrik markte ik, dat mij de zwömbroek van de 

konte e’gleden waar en da’k toen mit de blote konte ien’t water onder de hoge duukplaanke laag. Gelukkig waar het water 

nogal troebel, maor waor waar mien zwömbroe;k? Ik bleve watertrappen en zöchte mit zwie;t op de kop naor mien broe;k ( 

een donkerrooie en moeilijk te zie;n ien ’t troebele water). Vanof de duukplaanke schröwden ze da’k onder de plaanke vut 

muzze gaon, maor zunder broe;k gung’k daor niet vut, dat ku’j net de;nken. Gelukkig zag ik hum vlak bij mij drie;ven, 

maor toen mus ik hum nog onder water weer an zie;n te kriegen. Da’s makkelijker e’zegd as e’daone. Maor ….. mit veul 

meuite lukte het (probeer het zölm maor ie;ns, zu’k zeggen). Ik kunne weer fesoenlijk op de kaante klömmen. Maor van de 

hoge ofduken?! Die stee waar mij zachte ( daar was ik van genezen). 

Ien de Olde Vaort bij Uffelt gunge wij ook hen zwömmen, of wat er veur deurgunk. De Olde Vaort kronkelde 

mooi deur ’t Dre;nthse laand. Over een idyllisch padtie ku’j van Rhobruggen hen Uffelt fietsen. De Olde Vaort ku’j dan 

overstikken bij ‘t schut: een stuwe ien de Olde Vaort. Daor gunge wij oo;k vake hen vissen (veul aol= paling tussen de 

stie;nen an de lege=lage kaante van ‘t schut). 

Wij kunnen dan kie;zen: vissen of zwömmen. Oe;ns ummetrekken ( verkleden) deu’w ien de bossies: ie;ne plekke veur de 

maajs (meisjes) en een aandere veur de jongen (spannend !). 

An de o;verkaante van de Vaort kwaamp de jeugd uut Uffelt. De vaort waar daor zo ondiepe, da’j der deurhen kunnen 

lopen. Een entie stroomopweerts, waor’t wat die;per waar, gunge wij duken. Niet iederie;ne deur dat. Ie;n van de jongen 

stund er wel altied bij te kieken, maor zölm duken, ho maor: dat duurde ( durfde) of kun hij nie;t. Wij hebt hum er een keer 

ien e’gooid en muzzen hum gelieke redden,want hij raakte kats ien paniek. 

Het water waar ook niet arg zuver. Er wörden bijv. welie;ns jonge katten ien verzeupen en er zwömden rotten ien. 

Ik stötte mien bie;n ie;ns an een zuutwatermossel. Het  blödde een beetie. Ik dachte, dat ’t niks umme hakken haar, maor 

het kleine rauwgie (wondje) gunk nie;t dichte en de plekke wurde allennig maor  groter en groter. Ik deur d’r grùne zie;pe, 

levertraonzalve en een prauwseltie ( papje) van beschuteblad ( brede weegbree) op, maor het hölp allemaole gie;n ie;ne 

bliksem. 

Daordeur kun‘k de hie;le zomer mit dat bie;n nie;t ien ‘t water. Maor mit lie;verlao is ’t gelukkig staodig an (langzaam 

aan) dichte egaone en nou, meer as zestig jaor later ku’j die stee; nog altied zie;n.        Harry. 

 

 

                                                 
1 Wij spreuken toendertied oenze namen achternærs uut ( van achter naar voren). 
2 Het water veur ’t bad weur uut de grond, opzied van ’t bad op’epompt ( ieskold) en deur een geute hen een vennegie e’bracht: daor deur 

de zunne op’ewarmd en later via een grote buize ien ’t bad e’laoten. ( er zaten amit nog kikkers ien) 
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Gezellige fruitpersdag in Ansen  
 

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseren Fruitboombrigade Ansen, Dorpsbelangen Ansen en 

Landschapsbeheer Drenthe een zogeheten fruitpersdag aan de Kerkdijk 8 in Ansen (ten noorden 

van Ruinen). Tussen 10.00 – 16.00 uur kunt u uw fruit laten persen tot sap, fruit op naam laten 

brengen of advies vragen over de inrichting en het beheer van uw erf. Meer informatie is te 

vinden op www.lbdrenthe.nl.  

 

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

Omdat er beperkt ruimte is, is vooraf aanmelden verplicht. Dit kan bij de familie Luning op 0522-

471330. Aanmelden kan tot en met zaterdag 6 oktober. Wilt u hierbij aangeven in welk uurvak (bv. 

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

 

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

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

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

het fruit goed zijn schoongemaakt. 

 

Fruit op naam brengen (onder voorbehoud) 

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

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

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

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

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

 

http://www.lbdrenthe.nl/
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Geef de pen door 

 

Toen Bep Hasselt mij in maart opbelde of ik “de pen” van haar over wilde nemen, dacht ik “liever 

niet, wat valt er nu te schrijven over ons?” Maar goed, probeer tegen Bep maar eens nee te zeggen. Ik 

dacht september is nog een eeuwigheid bij ons vandaan dus waarom niet. Ik stemde toe. Maar hoe 

dichter de deadline naderde hoe benauwder ik het kreeg. Wat moet ik toch schrijven…..? En als ik nu 

al een schrijver was oké, maar ik ben niet eens een echte lezer dus hoe moet dat schrijven eigenlijk? 

In mijn omgeving zag ik steeds meer mensen die op zo’n geweldig mooie manier kunnen schrijven…  

De dochter van vrienden van ons die voor een jaar high school in Amerika ging doen bleek daar over 

een prachtig schrijftalent te beschikken. Iets wat niemand wist overigens, inclusief zijzelf. 

Een nicht van mij die na een depressie een drastische beslissing nam. Stoppen met lesgeven op de 

hogeschool en gewoon aanmonsteren als crew lid op de mooiste zeilschepen, om de financieel wat 

beter bedeelde medemens voor vakantie de hele wereld over te zeilen. En daar in een besloten groep 

op Facebook prachtige stukken over te schrijven. 

En ik dacht waarom zij wel en ik niet… 

 

Ja, we hebben een leuke vakantie gehad in Friesland. We hadden een huisje met een bootje met 

buitenboordmotor gehuurd dat we in de tuin aan konden leggen, dat was natuurlijk wel erg leuk. De 

kinderen waren hevig onder de indruk toen we de boot op gingen halen en moeders er zonder enige 

moeite mee weg voer. Met grote ogen keken ze hoe ik achteruit een draai maakte om vervolgens 

tussen andere boten door richting het meer te koersen. Na een tochtje over het meer, waarin ik vertelde 

hoe ik tot deze skills gekomen was, werd het tijd om ons huisje op te gaan zoeken. Onder een heel laag 

en smal bruggetje door. Door een smalle vaart en ja, daar moesten we zijn. We zagen onze steiger 

waar we aan moesten leggen. Benauwde blikken, en vervolgens opgeluchte ademhaling. Waar jaren 

lidmaatschap van de waterscouting in Arnhem al niet goed voor is.  

 

‘s Morgens haalden Hansfried en ik voor het ontbijt verse broodjes in het dorp, met de boot. We 

brachten de vakantiekaarten (ja die versturen wij nog met de post) naar de brievenbus, met de boot. 

Sjoerd wilde wel mee, hij begon er lol in te krijgen.  Als een volleerd schipper voer hij de boot onder 

de bruggetjes door, het aanleggen liet hij nog maar even aan mij over. Jammer, het weer was te slecht 

en daardoor de tijd te kort om het hem goed te leren. 

De laatste dag zijn we met de boot naar ons lunchcafé gevaren. Wat kan het leven toch eenvoudig zijn. 

Na een bezoek aan een heus oorlogsmonument waar je alleen met de boot kunt komen, zijn we koud 

en nat van de regen weer huiswaarts gekeerd.  

 

Het was een leuke korte vakantie, we hebben genoten. 

 

Veronique Broos en ik geef de pen door aan Alice Luning 
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Activiteiten die georganiseerd worden in dorpshuis Bastogne 

seizoen 2018-2019 
 
 
Met het nieuwe seizoen voor de boeg leek het ons handig om weer een overzicht te maken van de 
leuke dingen die in het dorpshuis georganiseerd worden. 
Misschien zit er iets bij wat je leuk lijkt om deze winter te gaan doen. Je bent van harte welkom. 
 
L = lidmaatschap met contributie / lesgeld. 
G = deelname is gratis. 
B = kleine bijdrage per keer. 
Consumpties zijn natuurlijk voor eigen rekening.     
 
Biljarten G. 
Woensdagmiddag vanaf 13.30 uur tot ± 18.00 uur 
Van september t/m mei.  
Inl.:  Deet Hoogveld 
Tel. : 0522-473387   mail: deethoogveld@gmail.com 
  
Donderdagmiddag van 13.00 tot ± 17.00 uur 
Deze groep gaat ook in de zomerperiode door. 
Inl. : Pieter Buiten  Tel.: 0522-471567 
Bij voldoende belangstelling kan er nog een extra morgen/middag bij komen. 
 
Boemerang G. 
De toneelclub oefent van september tot eind november voor het nieuwe toneelstuk dat   wordt 
opgevoerd op de laatste zaterdag van november. 
Inl.: Gert Jan van den Bosch  mail:  g-j-pvandenbosch@hotmail.com 

Bridge  L. 

Van september t/m april. 
Elke 2e en 4e maandag van de maand vanaf 19.30 tot 22.30 uur. 
  
Inl.: Albert en Nellie Smand 
Tel.: 0522-471193 mail: albert@smand.info 

mailto:deethoogveld@gmail.com
mailto:g-j-pvandenbosch@hotmail.com
mailto:albert@smand.info
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.degekroondeleeuw.nl/wp-content/uploads/2015/12/Biljart_logo.gif&imgrefurl=http://www.degekroondeleeuw.nl/?attachment_id%3D1594&docid=nklz12oQrSMrrM&tbnid=uVU2pBtBa6v-GM:&vet=10ahUKEwiyvLn3yO7cAhVBjqQKHXEeBzsQMwhkKCIwIg..i&w=1671&h=1848&bih=731&biw=1440&q=biljarten tekening&ved=0ahUKEwiyvLn3yO7cAhVBjqQKHXEeBzsQMwhkKCIwIg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir8_DCye7cAhWRr6QKHZVsC3AQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/43424647/stockillustratie-hand-met-speelkaarten.html&psig=AOvVaw3LPxH6K1EAqehjtcvyPHTN&ust=1534405875269455
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Filmavonden  B. 
Van september t/m mei. 
Elke 3e vrijdag van de maand wordt er een film getoond. Dit  
zijn steeds bijzondere films. Aanvang 20.00 uur.   
Voor het filmaanbod en inlichtingen:  Deet Hoogveld   
Tel. : 0522-473387    mail: deethoogveld@gmail.com 
 
Jeu de Boules  G. 
Om de 14 dagen, van april tot november, wordt er jeu de boules gespeeld op de 2 banen 
achter/naast het dorpshuis. 
Ieder speelt steeds met een andere partner. Je kunt dus prima alleen komen. 
Aanvang 19.30 uur. Wanneer het in de herfst donker wordt, gaat 
de verlichting aan en kan er goed doorgespeeld worden. 
Inl.: Arend Mekkes       
Tel.: 0522-472960 mail: arendmekkes@hotmail.com 
of Jan Thie Sloots mail:  janthiesloots1@hotmail.com 

  
Klaverjassen en Jokeren G. 
Van september t/m mei. 
Elke 1e en 3e maandag van de maand wordt er door jong en 
ouder geklaverjast en gejokerd. 
De speelpartner en tegenstanders worden elke ronde 
opnieuw door loting bepaald. 
Iedereen doet natuurlijk zijn uiterste best, maar we spelen 
vooral voor de gezelligheid . 
Inl. Arend Tissingh mail: arendtissingh@hotmail.com 
Henk en Hansfried Broos mail:  hansfried.broos@gmail.com 
 
 

Klootschieten  B. 
Elke 2e zondag van de maand is er vanaf 9.30 uur klootschieten. 
De teams zijn steeds wisselend en afhankelijk van het aantal deelnemers. 
De route die gelopen wordt is; Kerkdijk, Huttenweg, Ruinerdijk, Om de Kamp, Voorlanden.  
Onderweg is er een verversingspost.  
Inl.: Jantje Kuijer 
Tel.: 0522-472369 mail: henkkuijer@hotmail.com 
 
Line Dance  ‘the Outlaws’  L.     
Van september t/m juni.        
Elke donderdagavond (start 13 sept. ) vanaf 20.00 uur worden 
countrydansen aangeleerd.   
Inl.:  Anneke Teunissen           tel.: 06-46150237  
  
 
Literatuurgroep L.  
In de wintermaanden komt de groep ongeveer 4 à 5 keer bij elkaar. 
Onderling wordt bepaald welke boeken worden gelezen. Mannen en vrouwen zijn welkom. 
Op een ontspannen manier worden de boeken besproken. 
Inl.: Jantien Tissingh. Tel.: 0522-475922 mail: harmenjantien@live.nl 

 
De kaartkampioenen van het 

seizoen 2017/2018: 

Bram de Vries (klaverjassen) en 

Albertje Dedden (jokeren). 

 

mailto:deethoogveld@gmail.com
mailto:arendmekkes@hotmail.com
mailto:janthiesloots1@hotmail.com
mailto:arendtissingh@hotmail.com
mailto:hansfried.broos@gmail.com
mailto:henkkuijer@hotmail.com
mailto:harmenjantien@live.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wijkteamplaswijck.nl/files/animaatjes-jeu-de-boules-91513-kopie-kopie.jpg&imgrefurl=http://www.wijkteamplaswijck.nl/plattegrond/&docid=xnN3-bi0GSIRHM&tbnid=n-pbRSgmUcm8QM:&vet=10ahUKEwiOyY6Iyu7cAhVLr6QKHcQCBqQQMwhaKB0wHQ..i&w=425&h=243&bih=731&biw=1440&q=jeu de boules tekening&ved=0ahUKEwiOyY6Iyu7cAhVLr6QKHcQCBqQQMwhaKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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Pilates  L. 
Modana uit Wapserveen start in september weer met een groep in dorpshuis Bastogne. 
Bij Pilates train je het hele lichaam en het is goed voor alle spieren en gewrichten. 
Voor de juiste tijden en informatie inlichtingen bij Modana tel.: 06-48106670 
 
Volksdansen  B. 
Van september t/m april. 
Elke 14 dagen, start 5 september,  worden er internationale dansen aangeleerd door Albertje 
Dedden. Het is een zeer afwisselend programma en een goede opbouw van langzamere dansen naar 
de snellere en moeilijker dansen. Inl.: Jantien Tissingh tel.: 0522-475922  mail: harmenjantien@live.nl 
óf  Niesje Tissingh mail: nbartelds@hotmail.com 
 
Vrouwen van Nu L. 
Van september tot mei. 
Een keer in de maand, meestal op een donderdag of woensdag is er een themavond. Het is elk jaar 
een zeer gevarieerd programma. Bij voldoende deelname worden er ook workshops aangeboden. 
Voor het volledige programmaoverzicht en informatie: 
Greta Westenbrink  tel: 0522-471070 mail: gretaluning@hotmail.com 
 
VVVo  L. 
De Vereniging voor Volksvermaken organiseert meerdere evenementen voor de 
inwoners van Ansen, zoals Anserfeest, ijswedstrijden en spooktocht.  
De Hersengymnastiek is meestal in het voorjaar en wordt gehouden in 
Bastogne. Dit is een ‘strijd’ tussen de buurtschappen van Ansen.   
Voor het jaaroverzicht en informatie:      
Secr. Alien ter Bork  mail: secretarisvvoansen@gmail.com 
 
Activiteitencommissie 
Het bestuur heeft een activiteitencommissie samengesteld: Arend Mekkes, Deet Hoogveld, Joris vd 
Wardt en Kobie Kijk in de Vegte 
 
Het is ook mogelijk om een verjaardag of een andere feestelijke bijeenkomst in Bastogne af te 
spreken. De groep mag niet groter zijn dan 30 personen ouder dan 18 jaar. 
De groep kan zelf evt. voor gebak en hapjes zorgen. De consumpties moeten van het dorpshuis 
genomen worden. Wij kunnen zorgen voor een barvrijwilliger(s). Voor beschikbare datums en 
verdere afspraken kun je contact opnemen met Lutske.  
 
Als je gebruik kunt maken van internet dan is daar informatie over het dorpshuis te vinden op  
www.ansen.eu. Onder de kop Bastogne staat de kalender met het hele overzicht van de maand. 
Wanneer je nieuwe ideeën hebt, gebruik wilt maken van het dorpshuis of meer informatie wilt, geef 
dit dan door of vraag inlichtingen bij: 
Lutske Mekkes Tel 0522-472960 mail: dorpshuisbastogne@gmail.com 
 
Het bestuur, dorpshuis Bastogne. 

mailto:harmenjantien@live.nl
mailto:nbartelds@hotmail.com
mailto:gretaluning@hotmail.com
mailto:secretarisvvoansen@gmail.com
mailto:dorpshuisbastogne@gmail.com
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Jaargang 1 nummer 1 
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Dit jaar speelt De Boemerang het hilarische stuk:  
 

Opa Ziedspan een blijspel in drei bedrieven 
van Bernd Gombold, bewarkt en vertaald 
deur Ben ten Velde.  
Dit komische stuk speult zich af op een 
boerderij waarbij een motor met ziedspan 
centraol stiet, wat de neudige creativiteit 
van de toneelbouwers zal vroagen. 
Met als resultaat een dolkomische klucht 
van begun tot einde.  
 
zaterdag 24 november Bastogne Ansen, 
aanvang 20:00 u, v.a. 19:30 u. zaal open, 
entree € 7,50 
 

 

 

 

Vrijwilligersfestival voor alle vrijwilligers in De Wolden!  
 
De Wolden - Bent u actief als vrijwilliger in De Wolden? Kom dan op vrijdagavond 19 oktober naar het 
Vrijwilligersfestival van De Wolden in Buitencentrum De Poort te Ruinen! 

 
Gemeente De Wolden is een gemeenschap waar heel veel vrijwilligers actief zijn. Zonder deze 
vrijwilligers staat alles stil. Om de vrijwilligers eens flink in 
het zonnetje te zetten is er een Vrijwilligersfestival, voor 
jong en oud, georganiseerd.  
 
Het festival begint om 19.30 uur en er valt heel wat te 
beleven! Zo kan er o.a. een muzikale quiz worden gespeeld 
samen met de Pauwergirls, is er een workshop graffiti 
spuiten, is er speciaal voor de mannen een barbier aanwezig, 
zal Magic John de nodige goocheltrucs verzorgen, kan men 
zich onderdompelen in Caribische sferen bij de smoothiebar, 
zijn er de nodige versnapering tussendoor en veel meer!  
 
I.v.m. de catering dient u zich vóór 1 oktober aan te melden 
voor het festival via de website van ViP De Wolden 
www.vipdewolden.nl  per mail info@vipdewolden.nl of 

telefonisch 0528 – 378686. Er zijn geen kosten aan deze 
avond verbonden. 
 
Wil je graag wat meer informatie over het 
Vrijwilligersfestival? Neem dan contact op Aïsha of 
Leonoor van ViP De Wolden via info@vipdewolden.nl of 
tel. 0528 -378686. 
 

 

 
 

Meest gefotografeerde verkeersbord, 

in dit geval met een bewoonster van 

de Berkenhof en door een fotograaf 

van dagblad van het noorden 

http://www.vipdewolden.nl/
mailto:info@vipdewolden.nl
mailto:info@vipdewolden.nl
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We zijn sinds november 2017 de trotse bewoners van Om de kamp 24. 

Na ruim 9 jaar in Ruinerwold te hebben gewoond kwam dit project op ons pad en hoefden we niet lang 

na te denken om weer in Ansen te komen wonen. 

Wij ,Bert en Heleen, Evelien, Jessica en Niels wonen met veel plezier in dit nieuwe huis. 

Mandy is de deur al uit en woont samen met Jasper. Evelien woont sinds kort in Leeuwarden en 

studeert aan de Hogere hotel school. Jessica doet de opleiding voor chauffeur en is net als haar vader 

graag op de weg. Niels gaat elke dag naar Meppel op de fiets en heeft een gezellige groep jongens en 

meisjes om zich heen gevonden. 

Heleen werkt bij koffievoordeel maar heeft thuis ook nog het eea te doen. Dus al met al een druk gezin 

die hier weer volledig  gelukkig woont en gaat  genieten van de mooie omgeving en de fijne mensen 

die hier wonen. 

 

 

Van Assen naar Ansen 

 

Afgelopen november 2017 zijn wij 

verhuisd van Pesse naar Erve Wink in 

Ansen. Pesse was voor ons een 

tussenstation nadat wij een jaar eerder 

ons huis in Assen hadden verkocht. Wij 

hebben 24 jaar in Assen gewoond en 

onze vier kinderen hebben daar een groot 

deel van hun jeugd doorgebracht. Nadat 

we jarenlang in de stad  hebben 

gewoond, de kinderen de deur uit zijn, 

wilden we graag naar buiten met meer 

ruimte en natuur om ons heen. Fietsend 

door de prachtige omgeving rond het 

Dwingelderveld stuitten we op het 

project; ‘Erve Wink’, destijds stond nog 

de oude boerderij  (‘de Kameel’) op de kavel maar de aankondiging op het bord ernaast was 

veelbelovend! Zo’n prachtige plek om te wonen met het Dwingelderveld bijna in je achtertuin, daar 

wilden we graag voor gaan. We zijn blij dat we deze stap hebben gezet, tot nu toe genieten we erg van 

onze nieuwe plek en nieuwe buren in Ansen. We zijn beiden nog werkzaam, Sigrid is directeur van 

een basisschool in Hoogeveen en Robert werkt als zelfstandige voor verschillende opdrachtgevers. We 

hopen de komende tijd ook een bijdrage te kunnen leveren aan de open,  gastvrije Anser gemeenschap. 

Wees welkom op het erf! 

 

Om de Kamp 38 

Robert Hoogendorp 

Sigrid Hartman 

 

Even voorstellen verteld deze keer over de inwoners van Erve Wink 

https://maps.google.com/?q=Om+de+kamp+24&entry=gmail&source=g
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Hallo allemaal, 

 

Wij zijn Simone Bouwens en Stefan Bremer. We zijn 

beiden 32 jaar. Vanaf November 2017 mogen wij onze 

hoekwoning van de drie onder een kap op erve Wink 

ons thuis noemen. Hiervoor hebben wij ongeveer 5 jaar 

gewoond op de voormalige plek van Jans Prikken 

tegenover de Huiskamer. Gelijk een van de redenen 

waarom wij hier in Ansen wonen aangezien Stefan daar 

9 jaar werkzaam is als chef-kok. Simone komt 

oorspronkelijk uit Ansen en is nog naar de basisschool 

geweest waar nu de berkenhof vestigt. Afgelopen Juni 

zijn wij getrouwd en samen met onze honden zijn wij nu 

begonnen aan een nieuw hoofdstuk in het mooie 

Ansen.   

 

Groetjes, Stefan en Simone 

 

 

 

Wij zijn Jan en Margaret Feenstra. 

 

Jan werkt als service/elektro/ allround monteur voor IJsseltechnologie in Zwolle en is hierdoor bij veel 

verschillende bedrijven aan het werk. 

Margaret werkt als financieel administratief medewerker bij Folux BV in Hoogeveen (en nu nog een 

maand in Enschede bij een ICT bedrijf) en is mede eigenaar van Impaqed Products BV in Twello. 

Importeur en distributeur van het grootste assortiment in bandenspanning monitor systemen (TPMS). 

Tien jaar geleden kwamen wij voor het eerst in Ansen. Toen al dachten wij, als je hier toch mag 

wonen, wat ben je dan een gelukkig mens. 

Sinds 30 november vorig jaar wonen wij aan de Om de Kamp 36, in één van de twee-onder-een kap 

woningen, en voelen ons helemaal op onze plek.  

Dit jaar is een jaar van allemaal eerste keren, Buurtvisite, hersengym, toneel avond, dorpsfeest. We 

hebben overal van genoten en hopen dat nog vele jaren te kunnen doen. 

 

 

Hallo Ansen, wij zijn Dennis Mulder en Jolanda van Nuil.  

 

Wij wonen samen in de middelste woning van het rijtje.  

anderhalf jaar geleden zijn wij gaan samenwonen in een huis wat te koop stond, maar 

toen deze woning in november verkocht werd moesten wij opzoek naar iets anders.  

Omdat wij allebei voor het samenwonen in Ruinen woonde, waren we toch weer opzoek naar een  

leuk dorpje waar rust en gezelligheid heerst en wat is er dan mooier dan Ansen? 

 

Via via kwamen wij bij de net gebouwde woning van Alice en Arend terecht. Een prachtig huis en 

gelegen in een rustig dorp, maar dat wist u natuurlijk al.  

 

Dennis werkt momenteel in het sorteercentrum van postNL en Jolanda werkt tijdens de zomer in het 

zwembad van Ruinen en daarbuiten op de basisschool in Havelte. 

 

Wij hopen de komende jaren met veel geluk en plezier te mogen wonen op deze prachtige plek. 
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Evm G Bruinenberg 

Lindenlaan 93 

7975 AG Uffelte 

0521-351242 

 

: Koop met Service 

: Bezoek onze Winkel Webshop 

: Bruinenberg uffelte.nl 

: Reparatie Afdeling voor 

Witgoed Inbouw en Vrijstaand 

Bruingoed . 

: Reparatie Kan ook aangemeld worden 

op email gmj@xs4all.nl 

  of tel : 0521-351242 

: Uneto Erkent Reparatie Bedrijf . 
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VVVo 

 
Volleybal Zaterdag 7 april stond de sportiefste activiteit van 

de VVVo weer op het programma. Met zeven teams viel de 

opgave wat tegen, maar het fanatisme werd er daardoor niet 

minder om. Voetfouten, netfouten, lang contact, 

opstellingsfouten, servicefouten en gestolen ballen waren 

weer in groten getale aanwezig. De aanwezige scheidsrechters 

gingen hier gelukkig soepel mee om. Keet AA2 wist met 

Aces, blocks, floaters en smashes uiteindelijk de meeste punten te behalen. Wij willen alle deelnemers 

en zeker ook de scheidsrechters bedanken voor hun 

sportiviteit! Na de laatste wedstrijd werd de zaal 

gezamenlijk opgeruimd, waardoor wij als VVVo ook snel 

een drankje konden nuttigen in de gezellig aangeklede 

kantine van De Marse. Bedankt daarvoor! 

Koningsdag Traditiegetrouw werd er weer ’s ochtends 

geproost op de verjaardag van onze Koning op het Brinkie. 

Onze burgemeester was ook weer van de partij en snoepte 

zoals altijd ook weer een heerlijk oranjebittertje mee. Het 

eierengooien was weer een garantie voor veel plezier en 

eigeel in kleding en de haren. Arne Kijk in de Vegte en 

Koen Joosten wisten net als het voorgaande jaar de grootste 

afstand te bereiken.  Iedereen bedankt voor de gezellig 

ochtend en middag! 

 

 

Anserfeest  

Een even jaar, dus was het weer tijd voor versierde wagens. Maar eerst moest er op de vrijdagavond 

natuurlijk afgetrapt worden met kaarten, darten en pokeren. Er zat weer een mooie tent vol met jong en 

oud, waar we heel blij mee waren. De deuntjes van DJ Djoek zorgden dat het lang gezellig bleef in de 

feesttent.  

Nadat er vrijdag tot in de late uurtjes werd doorgefeest, 

was het een aantal uren later al weer tijd voor de 

optocht. Met in totaal negen wagens was er een goede 

opkomst! De wagens in Ansen zijn misschien niet altijd 

even spectaculair, maar creativiteit en humor is er des te 

meer. Dat is wat de optocht in Ansen altijd zo mooi 

maakt! 

Na de uitslag van de wagens was er muziek van DJ 

Jeremy met tussendoor de kinderplaybackshow. Onder 

het motto: “gewoon omdat het kan” werd spontaan een 

playbackshow voor volwassenen gehouden, waarbij succesnummers uit voorgaande playbackedities 

aan het publiek gepresenteerd werden. Tegen de avond nog even eten bij de eetkraam van de familie 

Busscher om weer fris en fruitig aanwezig te zijn bij de band jeWelste, die de avond afsloot met een 

spetterend optreden! 

Na een aantal jaren van afwezigheid werden zondagmiddag de ringen en de kar van Boverhof weer uit 

de schuur getrokken, om weer “lekker ouderwets” te gaan ringsteken. Een spel voor jong en oud en 

altijd zorgt voor de nodige hilariteit. Na het ringsteken was er een spectaculair optreden van Zwarte 

Jannes die de sfeer er goed in kreeg. Straight on stage mocht de avond en het Anserfeest tot een 

geslaagd einde brengen en dat is meer dan goed gelukt. We willen iedereen bedanken voor een super 

gezellig en geslaagd feest!  
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Uitslagen 
Klaverjassen Jokeren Darten Bogen Straatversiering 
1. Niesje Tissingh 1. Lucas Hester 1. Mart en Martijn 1. Voorlanden 1. Jordaan 
2. Arent Tissingh 2. Jantje Tissingh 2. Jan en Anne 2. Zwerfkei 2. Zwerfkei 
3. Fien Strijker 3. Hillie Hester 3. Jan en Quido 3. Touwknuppers 3. Achter Ansen 
   4. Jordaan 4. Touwknuppers 

Versierde wagens 
1. Zwembad Ansen Zeemeerminplus 2. Leegstand in bijenwas 3. Het is hier geen hotel, Hotel mama 4. Het is 
toch geen Anserfeest geweest als de kermis niet is geweest 5. Amerika Fuck Yeah 6. Vanuit Groningen geen 
gas, wij isoleren met gras 7. Grenzeloos 8. Best pittig feesten in je eendje 9. Noord Korea-USA 

 

Verrijdbare VVVo VOorziening 

Voor onze vereniging zijn wij bezig met een zogenaamde Verrijdbare VVVo VOorziening. Bij veel 

activiteiten op locatie is de aanwezigheid van een “soort van koek en zopie” tentje erg gewenst. De 

huidige “koek en zopie” bestaat uit een zware inklapbare marktkraam, aangevuld met enkele statafels. 

Andere benodigdheden, zoals koffieketels, gasstel, verlichting etc. zijn aanwezig. Al deze materialen 

worden opgeslagen op de zolderverdieping van de Bastogne. Bij iedere activiteit worden alle 

materialen (via een smalle en wiebelige trap) van de zolder getild en met karren naar de locatie 

gebracht, in elkaar gezet, opgesteld en na afloop weer afgebroken en naar de zolder getild. Dit is altijd 

een behoorlijk karwei en onpraktisch. Wij zijn daarom momenteel opzoek naar een wagen die als 

kraam kan dienen en waar alle benodigde materialen in opgeslagen kunnen worden, waarmee snel en 

makkelijk een “koek en zopie” locatie kan worden ingericht.  We gaan deze wagen zelf ombouwen 

naar onze behoeftes. Deze kar moet vele VVVO-besturen mee kunnen gaan zodat zij en de leden er 

lang plezier van hebben. Via Initiatiefrijk De Wolden hebben we een prachtig bedrag van  30.000 euro  

weten te ontvangen. Stichting Ruinen 1865 steunt het initiatief ook met een mooi bedrag van 2.500 

euro. Hier kunnen wel al iets heel moois van maken. We houden u op de hoogte van de vorderingen! 

Wij zien u graag weer bij de eerstvolgende activiteit, namelijk de spooktocht op 3 november! 
 

 

 

 
 

Anser energie wijzer 
De energie- coöperatie ‘energieKansen ‘  heeft 

op 1 augustus  het kunstwerk de ‘Anser energie 

wijzer’ geopend op het Brinkje. Het was een 

gezellig samenzijn, waar Hugo Galama, de 

maker van het kunstwerk, samen met Pieter 

Buiten, het oudste lid van de energie- 

coöperatie het fraaie kunstwerk onthulde. De 

houten wijzer, het blad  aan de plant, geeft aan 

hoe ver Ansen is om energie neutraal te worden.  

We zitten nu over de helft, we zijn goed op 

weg, maar er is nog genoeg te doen. Zoals een 

mooie begroeiing bij het beeld……… 
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Rheebruggen tweede zonne- installatie in werking. 

Dat was natuurlijk prachtig. Mooi voor deze super zonnige zomer werkt het tweede zonnedak op de 

beheerboerderij op Rheebruggen. Een mooi stap vooruit!  

Er is dus elektriciteit beschikbaar die via Vandebron (www.vandebron.nl)  verkocht wordt. Ansers die 

overstappen naar Vandebron (voor hun elektriciteit en/of gas tegen zeer voordelige tarieven) krijgen 

een korting bij de overstap. Dus overweeg die stap en steun jezelf en onze coöperatie.  

 

 

Ledenvergadering EnergieKansen op woensdag 19 september. 

Op onze ledenvergaderingen zijn behalve de leden alle inwoners van harte welkom. 

Naast het algemene gedeelte word je bijgepraat over de stand van zaken bij onze lopende en 

toekomstige projecten. Erg interessant, want er staat een en ander aan te komen in ons dorp. Wat komt 

er allemaal aan de orde? 

- Rheebruggen zonnecentrale 2015 en 2018  
- Postcoderoos  
- Zonnepanelen op land ( ook binnenkort te realiseren in Ansen) 
- Proefproject bio- vergisting ( een Drentse keuze voor Ansen; wat betekent dat voor ons?  
- Ansen energie eiland ( een landelijke primeur; uitleg hierover deze avond) 
- Warmtepompen ( hoe nu verder?) 
- Elektriciteit door waterkracht  
- Kunstwerk energietransitie op het Brinkje 

 
Sta je positief tegenover onze energie- coöperatie? Word dan lid, praat mee, denk mee en steun 
ons. Info op de website. We hebben nu 40 leden.  
Op naar de 100, samen staan we sterker voor nu en in de toekomst. 

• Zie ook onze website: www.energiekansen.nu 

• Contact via ons mailadres: info@energiekansen.nu 

 

 

 

http://www.vandebron.nl/
http://www.energiekansen.nu/


 

   
                                                                    

                                                                     

 

  

 

 

Zondagmiddag 23 september 2018:  
In het kader van ‘Burendag’ een fietstocht voor jong en oud.   

Afwisselende tocht door onze omgeving met hier en daar een ‘stop’ voor  

een spelletje of wat lekkers. 

 (Burendag wordt ondersteund door het Oranjefonds). 

Start tussen 13.30 uur en 14.30 uur. 

Na afloop een hamburger van Jan. 

 

Zondagmiddag 14 oktober 2018: 

Drentse middag in samenwerking met de ‘Vrouwen van Nu” (vergeet niet om u op te geven). 

Prachtige Drentse liedjes/teksten door 

 

                        HEEREN OUD-ZUID 

                                                                   

 
 
 
 

         

 

Voor de liefhebbers starten we om 13.00 uur met een wandeling door onze prachtige omgeving. 

Heeren Oud-Zuid begint om 15.00 uur (graag tijdig aanwezig). 

Na afloop kunt u genieten van een Drentse maaltijd. 

Entree € 10,= zonder maaltijd / € 12,50 met maaltijd.  

Opgave voor 1 oktober a.s. bij  Cilia Tromp telefoonnummer 0644587345 of cilia@rubi.nl. U kunt 

aangeven bij aanmelding of dit met of zonder Drentse Maaltijdsoep is. 

                                                                                                                                                  (Vol = vol!). 

 

Woensdagavond 30 januari 2019: 

Nadat hij jaren geleden een succesvolle lezing gaf over de veldnamen in Ansen komt 

Hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek graag terug.  

Hij maakt ons deze avond wegwijs in de “Geschiedenis van het landschap van Ansen en 

omgeving”.  

Theo Spek verstaat de kunst van het vertellen zodat het ongetwijfeld een boeiende avond zal worden. 

Aanvang 20.00 uur. 

Heeren Oud Zuid bestaot uut Luc Oostra 

(zang/gitaar), Cor Többen (electrische 

gitaar) en Jan Kuipers (piano/accordeon).  

Heur muziek is een mengeling van pop en 

chanson mit klassieke invloeden. Veur een 

deel schref Luc Oostra de teksten, maar zij 

bezingt ok de poëzie van van Drentse 

schrievers zoas Gerard Nijenhuis, Erik 

Harteveld, Suze Sanders, Ab Drijver, Marga 

Kool, Ria Westerhuis, maar ok van Rutger 

Kopland, Vasalis en Jean Pierre Rawie. 

mailto:cilia@rubi.nl

