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WOORD VAN DE REDACTIE
Als je ons dorp in rijdt in de avond krijg je nu helemaal
het "thuiskom gevoel". Het warme schijnsel van de
nieuwe straatverlichting door het verkleurend en
vallend blad. Licht van de lampen of televisie schermen
door de ramen en rook die opstijgt uit de
schoorstenen.
Ook al zie je je dorpsgenoten minder nu het weer
vroeger avond wordt, je weet iedereen wel om je heen
door zulke tekenen. En wat alle Aansers hebben en
gaan beleven lees je weer hier in onze Aanser Wiezer.

Inlichtingen:
W. Nijland
0655 368 866

bezorging:
Albertje Joosten
Arend Luning
Bob van Driel
Gerrit en Reina ter Wee
Veel leesplezier gewenst.

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 2019. Kopij inleveren voor 1
april

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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WINTERWARMTE

Tegenwoordig zit ik weer wat meer in de auto en hoor zo vaker het nieuws en al de reclame er
omheen. Voor een week terug hoorde ik een reclame die me erg verbaasde. Een van de
groenwarenhuizen had een kerstkoopavond. Het blad was nog lang niet verkleurd aan de bomen,
geen lampionnetje aan de deur gehad en zwarte piet was nog bijna niet in het nieuws geweest.

Nu het wat vroeger donker wordt , de mooie straatverlichting in Ansen zijn warme lamplicht verspreid
en er onderweg al huizen zijn met lichten in heggen en bomen merk ik dat ik langzaam in de
stemming kom voor een gezellig winterhuis. Dat, of alle reclamefolders en boodschappen hebben
langzaam mijn eigen mening verdreven. Ik krijg in ieder geval weer zin om naar de winkels te gaan
en kerstige dingen op te halen. Mijn eerste aanschaf was een flanellen dekbedhoes. Zo'n echte met
een gezellig ruitje. Samen met de opnieuw ingerichte slaapkamer, stylisch verantwoord kleed en
kussens en zeer warme echtgenoot is de winterwarmte wel gelukt. Sterker nog als de houtkachel in
de kamer naast onze slaapkamer ook aan is gaan we in een mum van tijd naar een tropisch
warmterecord. Toch maar eens in de winkel gaan zoeken naar een luchtig katoenen dekbedhoes
denk ik. Duurt vast niet lang of de zomerartikelen liggen weer in de winkels.
Paula van den Bosch
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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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TRAINEN VOOR JONG EN OUD? OOK DAT KAN IN ANSEN
Op de activiteitenkalender van het dorpshuis prijkt ook
steevast op donderdagmorgen de term ‘Pilates’. Wel eens
afgevraagd wat het nu precies inhoudt of nieuwsgierig om
een keer mee te doen? Lees dan zeker even verder.
Pilates heeft onterecht wel een beetje de naam iets
‘zweverigs’ te zijn. Mensen krijgen er al snel een Yoga idee
bij waarbij je in een onmogelijke houding op een matje ligt.
Pilates is echter iets heel anders en meer te vergelijken met
gymnastiek. Het is een trainingsmethode waarbij je aan je
houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus werkt.

Voor iedereen
Het hele lichaam is betrokken bij Pilates.
Maar je traint vooral je rompstabiliteit: een
korset van spieren rondom je rug, buik en
bekken. Bij het uitvoeren van allerlei
bewegingen heb je deze spieren nodig.
Een stabiele, sterke kern vermindert het
risico op blessures en daarom is het
verstandig om de stabiliteit van je kern te
trainen.
Pilates wordt ook therapeutisch gebruikt.
De therapie kan behulpzaam zijn bij
revalidatie en bij chronische aandoeningen.
Het helpt ook bij het herstel van blessures
en fysieke ongemakken. Wereldwijd
gebruiken fysiotherapeuten de
pilatesmethode als aanvulling op de reguliere behandeling.
Voordelen
Pilates heeft veel voordelen, zoals een beter lichaamsbewustzijn, balans, coördinatie, kracht en
lenigheid. Bij de oefeningen gaat het er niet zozeer om wat je doet, maar veel meer hoe je iets doet.
Iedere oefening heeft meerdere niveaus. Dit maakt pilates ook zo geschikt voor jong en oud, getraind
en ongetraind en zelf heb ik bijvoorbeeld tot vlak voor mijn bevalling meegedaan aan de lessen. Maar
gemakkelijk is het zeker niet want je voelt een dag later zeker dat je spieren hard aan het werk zijn
geweest.
Ook meedoen?
Op donderdagmorgen trainen we van 09.30 – 10.30 uur met een groep in de achterste zaal van het
dorpshuis. De lessen worden gegeven door Modana Rouw
(gediplomeerd instructeur). Lijkt het je ook wat om mee te
doen? Kom dan vrijblijvend naar een van de lessen. Het
enige wat je hoeft te doen is gemakkelijke kleding aan en
aan badhanddoek meenemen. Na de les kun je meteen
weggaan of je drinkt gezellig een kopje koffie/thee mee. Of
je nu 20 of 80 bent, we zijn nu al met een groep van alle
leeftijden dus probeer het eens!
Voor meer informatie of aanmelden voor een proefles kun
je contact opnemen met:
Gerlinda Muggen, telefoon: 06-55877399
Jolanda Muthert, e-mail: j@muthert.eu
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Op onze startmorgen op 29 augustus zijn we naar het zelfvoorzienende huis van de familie Brink in
Dwingeloo geweest. Een bijzonder huis met verrassende elementen.
Op 20 september trad Jos Thomasse op met de conference ”Vorst aan tafel.”
Veel koningen, keizers en bestuurders kwamen langs en veel jaartallen.
Er heeft zich wat afgespeeld in de geschiedenis. Jos vertelt het met veel humor!
“De Heeren van Oud Zuid” speelden op 14 oktober gevoelige pop en de soep erna smaakte erg
goed. In samenwerking met de Bastogne organiseerden we deze middag.
Het eendagsbestuur had op 17 oktober de familie Koopmans uitgenodigd om te vertellen over
orgaantransplantatie. Greet Koopmans gaf algemene informatie en Cor Koopmans vertelde zijn
persoonlijk verhaal.
Op 22 november informeerde Notaris Stotijn ons over het levenstestament. Veel belangstelling was
er voor deze informatieve avond.
De Kerstviering is op 20 december

Bij de jaarvergadering op 16 januari 2019 komt
een ambassadeur van de KNGF vertellen over
zijn/haar hulphond. Daarom nog even aandacht hiervoor:

DOPPEN SPAREN
voor de geleidehond
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrank flesjes of melkpakken. Gooi
ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast zo het milieu én u steunt KNGF Geleidehonden. De
opbrengst gaat naar de opleiding van onze honden.
WWW.GELEIDEHOND.NL/DOPPEN
HOE?
U kunt allerlei doppen voor ons sparen. Alle ronde doppen en deksels zijn welkom!
Bijvoorbeeld: doppen van frisdrank flessen, doseerdopjes van wasmiddel en deksels van
pindakaaspotten. Belangrijk is dat de dopjes schoon en droog ingeleverd worden.
EN DAN?
De gespaarde doppen kunt u inleveren bij een verzamelpunt bij u in de regio. Via dit inzamelpunt
gaan de doppen naar een recyclebedrijf dat een vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden.
De opbrengst gaat naar de opleiding van onze geleidehonden!
U kunt uw doppen inleveren bij De Bastogne!
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Reizen met de Moore’s, deel 3
Nadat het me een jaar voor de wind was gegaan moest er natuurlijk wel even een iets minder leuks
tussendoor komen. Na mijn super leuke 6 weken in Nederland vloog ik weer terug naar de familie die
op dat moment in Los Angeles waren. We bleven daar voor 5 dagen en vervolgens vloog ik met de
kinderen en Jotham (oudere broer) terug naar Sydney.
Toen ik een jaar daarvoor naar Sydney kwam, voor de eerste keer, kwam ik op een ‘working holiday
visum’. Dit visum kun je maar 1 keer in je leven krijgen en is geldig voor een jaar. Je kunt een ‘second
year’ krijgen maar dan moet je 3 maanden ‘farmwork’ doen in je eerste jaar. Dat heb ik toen helaas
niet gedaan en dus waren er geen andere opties voor mij dan een toeristenvisum.
Maar goed, op een toeristenvisum mag je natuurlijk niet werken;) Ik had, zo naïef als ik ben, het
gevoel dat dit helemaal geen probleem zou zijn en ik zou gewoon kunnen zeggen dat ik vrienden was
van de familie. Dat bleek helaas anders.
Ik liep met de kinderen en Jotham door de douane en daar werd ik eigenlijk gelijk al tegen gehouden.
Ze wilden me een paar vragen stellen. Tot op dat moment dacht ik nog dat alles wel goed zou
komen. Ik vertelde Jotham dat ze even een paar vragen hadden en dat ze maar moesten wachten bij
de bagage. Ik zou er toch zo aankomen. Vanaf het moment dat ze me meenamen dacht ik hier toch
wel even anders over. Ze waren echt totaal niet vriendelijk, ik kreeg 10 miljoen vragen over van alles
en nog wat. ‘ Waarom ben je alweer terug in Australië als je hier 6 weken geleden nog bent geweest’
, ‘ hoeveel geld heb je op je rekening’, ‘wat zijn die kinderen van je’, ‘heb je een relatie met die
jongen’ ‘heb je een ticket uit Australië’ , ‘ heb je een reisplan’ en nog veel meer vragen. Ik kon me hier
nog redelijk uitlullen maar op een gegeven moment moest ik mijn telefoon inleveren.
Hier had ik allerlei berichten in staan van de familie en dus had ik geen poot meer om op te staan.
Ik moest mijn koffer ophalen en ik werd meegenomen naar een verhoor kamer. De welbekende
verhoor kamers die je ook ziet in het programma ‘border security Sydney’. Gelukkig waren die er die
dag niet;) Hier werd ik nog eens 4 uur verhoord. En daar besloten ze dus ook dat mijn visum werd
gecanceld. Dit betekende dat ik met de eerste beste vlucht terug moest naar waar ik vandaan kwam.
Echter was er die dag geen vlucht beschikbaar en dus moest ik een nacht in detentie. Ze lieten
detentie klinken alsof het allemaal wel prima was. Het klonk een beetje als een huis waar je een
nachtje verbleef en ik dacht dus ook, ach dat is zo erg nog niet. Ik werd 8 uur na onze landing
opgehaald door het vervoerbedrijf dat me naar de detentie zouden brengen en ook zij lieten het bijna
klinken als een hotel. Dit bleek toch een beetje anders te zijn. We kwamen aanrijden en het was
gewoon letterlijk een gevangenis. Er waren van die hele hoge muren met krulprikkeldraad er
bovenop. We reden door een grote poort en toen we stopten bleven ze even zitten, dus ik vroeg of ik
uit moest stappen maar ze zeiden dat ze poort eerst weer dicht moest zijn. Ik was een echte
crimineel;) Binnen moest ik wachten en maakte ik ondertussen een praatje met twee mannen die net
uit de gevangenis kwamen. Zij hadden een gewapende overval gepleegd, na 4 jaar gevangenis
mochten ze als tweede stap naar de detentie. Ik moest ondertussen allerlei papieren invullen. Mijn
vingerafdrukken werden afgenomen en ik moest op de foto. Nog net zonder bordje met nummer:P.
Ik mocht een paar spullen uit mijn koffer halen en ik kreeg een vuilnis zak met een deken en een
kussen van de detentie. Met de zak over mijn schouder en mijn tasje in de andere hand werd ik door
zo’n 10 zwaarbeveiligde deuren geleid voordat we op mijn afdeling waren. Op deze afdeling
verbleven dus alleen mensen die het land
uit werden gezet vanwege hun visum. De
detentie was echt gigantisch trouwens. 1
nachtje valt nog te overzien maar als je als
vluchteling naar Australië komt word je
daar ook ingestopt en je mag er niet even
uit. Dit is in Nederland dus wel wat beter
geregeld. Eenmaal op de afdeling kreeg ik
een kamer toegewezen. Er was een kleine
gemeenschappelijke ruimte waar ik mocht
zitten. Hier was verder echter niks te doen.
Er stond alleen een tv. Er was een heel
klein stukje waar je naar buiten kunt maar
overal om het gebouw staan gigantische
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hekken. Dit geeft zo’n ontzettend akelig gevoel. Gewoon echt raar dat je opgesloten zit. Op dat
moment heb ik er maar gewoon het beste van proberen te maken. Mijn telefoon en laptop mocht ik
niet gebruiken helaas en de andere mensen die op de afdeling zaten waren Chinees en spraken
geen Engels. Gelukkig waren de bewakers de eerste dag wel aardig en met hun heb ik toen maar
wat kaartspelletjes gespeeld. Ik heb zelfs nog moeten opdrukken met 2 bewakers omdat wij verloren
hadden haha. Het lijkt wel ‘orange is the new black’ als ik het zo vertel. De volgende dag duurde erg
lang. De leuke bewakers waren weg en ik staarde maar wat voor me uit of las een boek. Om 18 uur
werd ik weer naar het vliegveld gebracht en daar moest ik nog een uur in een cel wachten. Een uur
voor mijn vlucht hoorde ik eindelijk waar ik heen
zou vliegen. Ik werd ook een uur eerder dan alle
andere passagiers in het vliegtuig gezet. Ik werd
helemaal achterin het vliegtuig gezet en ik had 3
stoelen voor mijzelf. Toen ik tijdens de vlucht
vroeg of ik wel een wijntje mocht fluisterde de
stewardess dat ze me geen alcohol mochten
geven. Kon ik nog mijn verdriet niet weg
drinken;). In Doha (Qatar) moest ik overstappen.
Ik moest wachten tot alle passagiers uit het
vliegtuig waren. Toen kwam er iemand van het
vliegveld mij ophalen. Ik moest met haar
wachten om vervolgens weer een uur eerder in
het andere vliegtuig gezet te worden. Ook hier
had ik weer 3 stoelen voor mezelf. Ik was een
echt gevaar namelijk. In Nederland aangekomen
kreeg ik eindelijk weer mijn paspoort terug en
was ik vrij om te gaan. Dat was absoluut geen
leuke ervaring en ik heb er ook echt wel even een dikke week last van
gehad. De Australische familie vond het verschrikkelijk wat er was
gebeurd. Ze wilden heel graag dat ik weer mee ging naar de volgende
trip, Amerika. Ik vond het enorm spannend maar na twee weken pakte
ik mijn koffers en vloog ik naar Hawaï. In Hawaï werd ik er natuurlijk ook
weer uitgepikt en kreeg ik weer een vragenuur. Ze kunnen waarschijnlijk
overal in de wereld zien dat mijn visum is gecanceld in Australië.
Gelukkig was ik nu voorbereid en wist ik precies wat ik moest zeggen. Ik
kwam door de douane en genoot van een maand in Amerika. Van
Hawaï gingen we naar Austin (Texas), daarna naar Sacramento en
uiteindelijk naar Los Angeles. Sinds het probleem in Australië vlieg ik
steeds terug naar Nederland als zij naar Australië gaan. Gelukkig is er
zoveel vraag naar leerkrachten en dus kan ik in Nederland steeds als
invaller aan de slag. Echt de perfecte combinatie. In februari was het tijd
voor de volgende trip, Brazilië. Hier had ik echt heel veel zin in en het
was ook echt fantastisch. We
verbleven eerst in Salvador voor een
week. Het was toevallig carnaval in
die week en door Taki kwam ik in contact Pablo en zijn vrienden
waarmee ik carnaval kon vieren. Dat was echt geweldig!! Wat een
sfeer, en zo leuk om met echte Brazilianen dit te doen. We
verzamelden eerst met een groep mensen en een grote kar met
muziek. Dan feest je een beetje op straat en vervolgens loop je in
een stoet naar de grote optocht toe. Deze optocht in Salvador
wordt (anders dan die in Rio) door de bewoners zelf gevormd. Er
zijn gigantische vrachtwagens vol met muziekboxen en boven op
de vrachtwagen staan de bekendste artiesten van Brazilië. De
stoet wordt gevormd door 2 miljoen mensen die allemaal dansen en feesten. En ze zijn zulke goede
dansers daar! Ik voelde mij zwaar underdanced;) De weken erna bleven we in een klein plekje
genaamd Isuel. Hier had Taki familie dit bij ons langs kwamen in ons grote Airbnb. Dit was echt heel
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gezellig. Zulke hartelijke mensen in Brazilië. Ze willen je ongeveer elke minuut knuffelen en ze willen
alles voor je doen. Elke morgen stonden we op om 5.30 en deden we een strandwandeling. Op 1 van
de ochtenden zagen we een schildpad op het strand
eieren leggen. Wauw, wat is dat speciaal om te zien. Na
een maandje Brazilië was het over en vloog ik weer
naar Nederland.
In april ben ik vervolgens weer vertrokken voor, de voor
mij laatste trip met de familie, naar Azië. Ik vloog naar
Sri Lanka, waar we 2 weken zijn
geweest uiteindelijk. Prachtig land,
heel veel verschillende dieren gezien.
We zijn op een safari geweest en
hebben zelfs een luipaard gezien! Erg
tof! De mensen in Sri Lanka vond ik
overigens niet heel erg vriendelijk. Ze
staren heel erg en zijn lang niet altijd
bereid om te helpen. Terwijl we dat helemaal niet gewend zijn van Aziaten. Van Sri Lanka vlogen we
naar de Filipijnen om het team weer te ontmoeten. Dit keer waren we in Cebu. De Filipijnen zijn niet
zo heel erg veilig op het moment vanwege de piraterij. Dus de luxe eilanden werden het even niet dit
keer;) Ondanks dit was het nog steeds prachtig. Ik zei al tegen Taki dat het eigenlijk belachelijk is dat
wanneer ik nu mooie vissen zie zwemmen in het helderblauwe water, ik helemaal niet zo heel erg
onder de indruk meer ben. Het is nog steeds heel bijzonder en mooi hoor;)
Vanaf de filipijnen gingen we naar Tokyo waar we 3 weken zijn geweest.
Tokyo is echt super! De veiligste plek op de wereld als je het mij vraagt.
Mensen zijn heeeeeel vriendelijk en oprecht. En de stad is gewoon weer zo
anders dan andere steden. Ze hebben hier bijvoorbeeld bijna nergens
prullenbakken op straat. Iedereen ruimt zijn eigen troep op. De wc’s hier
hebben allemaal vet luxe standen, je kunt de boel van onder schoonspuiten
en het vervolgens drogen hahaha. Je kunt zelf wat muziek opzetten zodat
de rest van het huis niet hoeft mee te genieten. Wat een top wc’s. Vanuit
Tokyo zijn we nog 2 weken naar Londen geweest. Londen is altijd leuk.
Leuke winkels, leuke mensen en een indrukwekkende stad!
Als afsluiter is de familie mee gekomen naar Nederland. We zijn eerst 4
dagen in Amsterdam geweest. Dit vonden ze erg leuk. Ze hebben zich
kapot gelachen om alle fietsers. Het was toch wel heel bijzonder dat
mensen bij elkaar achterop de fiets zitten. Na Amsterdam zijn ze
meegekomen naar Ansen. Het was echt hilarisch toen we kwamen aanrijden. In de auto zeiden ze al:
We’ve seen a lot, but this is really the
middle of nowhere’. Toch hebben ze het erg
leuk gehad. De kinderen vonden het
helemaal geweldig op de boerderij. Ze
hebben de geboorte van een kalfje gezien.
We hebben trekker gereden, drinken en
cupcakes verkocht bij ons kraampje en
paardgereden, wat helaas in het ziekenhuis
eindigde, haha. Het afscheid na 5 dagen
was niet zo leuk maar goed dat hoort er bij;)
Ik heb een super tijd gehad maar ik ben ook
wel heel blij dat ik nu weer al mijn familie en
vrienden lekker dicht bij heb, en ik heb
ontzettend veel zin om straks voor de klas
te gaan staan! Dan zal ik mijn groep 6 in
Groningen eens wat aardrijkskunde lesjes
bijbrengen;)
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Tijdens deze prachtige herfst had de activiteitencommissie van dorpshuis Bastogne een tweetal activiteiten
op het programma.
•

•

Op zondag 23 september hadden we een fietstocht met verrassingen georganiseerd in het kader van
Burendag. Jan had de hamburgers al klaar staan…….. en de controleposten stonden al op de plek…..
Maar helaas net op die dag was er regen en nog eens regen. Pech , het ging allemaal niet door.
September volgend jaar weer een poging voor deze mooie fietsactiviteit!
Een maandje later op zondag was er samen met de Vrouwen van Nu een Drentse muziekmiddag. Na
de wandeltocht o.a. door het weiland was er een optreden van De Heeren van Zuid . Ze maakten
mooie muziek, prachtig gezongen en begeleid, bv. van Drentse gedichten. Een keer wat anders, en de
meesten vonden het erg mooi. Nagenieten kon iedereen met een ‘best’ bord bonensoep. Een
geslaagde middag!

Woensdag 30 januari

20.00 uur

Dorpshuis Bastogne

Lezing van Theo Spek met als onderwerp:
Geschiedenis van het landschap in Ansen e.o.

Theo Spek is hoogleraar landschapsgeschiedenis. Hij promoveerde aan de universiteit van
Wageningen op het proefschrift ‘Het Drentse Esdorpenlandschap; een historischgeografische studie’. Het moet al een flinke poos geleden zijn, dat hij in ‘de Zwerfkei’
(voormalig café in Ansen) een lezing heeft gehouden over veldnamen in Ansen. Nu staat er
weer een machtig interessant onderwerp op het programma, waarover Theo Spek op
plezierige wijze kan vertellen. De zaal is open vanaf 19.30. De lezing kunnen wij als
activiteiten- commissie gratis aanbieden. Allemaal komen dus!
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Even Voorstellen

Op 17 juli was het voor ons dan eindelijk zo ver; wij konden verhuizen naar ons nieuwe
adres, Armweide 14-16 in Ruinen. Ruim 10 jaar geleden besloten wij naar Drenthe te
verhuizen, omdat wij weg wilden uit de steeds maar drukker wordende Randstad. Destijds
gingen onze 3 jongens nog naar de lagere school en besloten wij in de Bergierslanden in
Meppel te gaan wonen. Terwijl de bouw van ons huis nog moest beginnen, konden wij echter
ons huis al verkopen, waardoor wij eerder dan verwacht naar Drenthe konden verhuizen.
Gelukkig was het mogelijk om via-via snel in Kerkenveld een oud half vervallen boerderijtje te
huren. Ondanks de ontberingen die wij ‘stadsmensen’ daar moesten doorstaan, is ons dat zo
goed bevallen dat wij besloten om ooit weer een vergelijkbaar plekje te zoeken om weer in
het buitengebied te gaan
wonen.
Aangezien wij in de
omgeving van Meppel
wilden blijven wonen,
hebben wij lang gezocht
naar het voor ons ideale
plekje. Na tientallen opties
te hebben bekeken,
kwamen wij eind 2017 op
de Armweide, en waren
vrijwel direct verkocht. Van
het een kwam het ander,
en nu wonen wij dus al
enkele maanden met zeer
veel plezier in Ruinen.
Maar wie zijn wij dan? Wij
zijn Anneke van Brug en
Marc Dubbeldam en de ouders van Hidde (21), Jelle (20) die beide in Groningen studeren,
en Harmen (18) die nog thuis woont en op en neer naar Zwolle pendelt. Anneke werkt als
Customer Service Officer bij FrieslandCampina in Meppel en Marc is Customer Service
Manager bij Brink Towing Systems in Staphorst. In onze vrije tijd gaan we graag er op uit om
met onze 2 honden Briggus en Ziva te wandelen of wordt er nog fanatiek gehockeyd bij de
Veteranen van de Meppeler Hockey Vereniging. Momenteel zijn wij erg druk met het
ontdekken en herinrichten van onze tuin, maar nu zijn we vooral het gevallen blad aan het
opruimen! In elk geval hebben we het gevoel dat we al veel langer op Armweide wonen dan
wat nu het geval is, mede door de gastvrije ontvangst van alle naaste buren. Wij kijken dan
ook uit naar de komende maanden en jaren en hopen nog lang te kunnen genieten van het
Drentse leven.

Dankzij hoogwaardig toneelspel en wel een heel bijzonder decor
hadden wij een fijne avond, diike pluim voor de boemerang
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuw jaar.
Klaas en Albertje Joosten
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VIVA ESPAÑA!
Net als vele andere Aansers pakte ik na de middelbare school mijn biezen, op naar
Grunning´. Naar Groningen ga je om te feesten, je afwas drie weken te laten staan en de
leukste tijd te beleven. Oh ja, en uiteindelijk omdat je dat felbegeerde papiertje binnen wil
slepen. Ik koos voor International Business and Languages aan de Hanzehogeschool,
waarbij een ervaring in het buitenland één van de vereisten is om af te studeren. Hoewel ik
net zo goed naar Friesland had kunnen gaan, heb ik toch voor het zonnige Zuid-Spanje
gekozen. Voor deze bestemming kon ik de jopper thuis laten en de zonnefokke vast
opzetten, want wat is het hier hiete!
Althans, was. Mijn eerste maanden
heb ik hier doorgebracht op standje
Oelek, maar toen de familie langs
kwam eind oktober was het gedaan
met de zon. De regen kwam met
bakken uit de lucht: Toeristen
verdrietig, maar de boeren blij.
Over boeren gesproken: de
Spaanse koeien houden hun siësta
ook zonder zorgen op het strand,
zie foto.
Ik woon hier met twee Spaanse
meisjes, Zara en Esteffi, in Puerto
Banús (Andalusië). Puerto Banús is
de jachthaven van Marbella waar
de elite van Europa maar wat
graag hun geld spendeert, en dat is
te zien. Het is fantastisch om door de haven te lopen en de bijna schofterige jachten van ca.
80 miljoen te aanschouwen (spelletjes spelen wie de exacte waarde kan gokken, thank you
Google).
Op 12 oktober viert Spanje de dag dat Columbus naar Amerika vertrok, voor mij was dit de
dag dat ik weer even aan Ansen moest denken. Na een terras-sessie in het centrum kwamen
we langs een pleintje ergens achteraf waar een Anserfeest gaande was. Of nou ja, daar leek
het op: zo´n 200 Spanjaarden dansten in het rond, oudere mensen zaten op tuinstoelen
langs de kant en door de speakers klonk een volkszanger. Het bier vloeide rijkelijk en de
sfeer was fantastisch. Toen het feest ten einde kwam werden er kadetjes met warme chorizo
worst uitgedeeld. Geen gebakken eier, maar het idee is hetzelfde. Resultaat: een zaakie
ongeregeld vergeleken met de rest van de omgeving, maar DONDERS gezellig!!
Natuurlijk ben ik hier niet gekomen om de hele dag onder het zonnetje te grillen, tapas te
eten en sangria te drinken. Ik loop voor vijf maanden stage bij Engel & Völkers, een vastgoed
bedrijf waarvoor ik verschillende marketing onderzoekjes uitvoer. Een Duits bedrijf met
Engelse voertaal, dus Spaans spijker ik bij door vrijwilligerswerk te doen bij een Charity
Shop. Hier verkopen ze tweedehands kleding en speelgoed om geld in te zamelen voor
kinderen met Vlinderziekte. Zo oefen ik mijn Spaans, scoor ik punten op m´n CV en het is
ook nog eens gezellig: win, win, WIN. Ik vermaak me nog wel even hier, Adiós!
Saludos,
Janiek Nijland
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Vereniging Dorpsbelangen
Nieuwsbrief – december 2018

Straatverlichting!
Eindelijk staan ze er.. de nieuwe lantarenpalen. Wie nu tijdens de donkere uren door de bebouwde
kom van Ansen rijdt, wordt goed bijgelicht door de nieuwe, zwarte lantarens. Alhoewel er her en der
nog wel wat moet gebeuren (snoeiwerk..) is Ansen toch weer een beetje mooier geworden, en beter
verlicht! Op bijna alle plaatsen waar een oude lantarenpaal stond, is een nieuwe geplaatst. Op
sommige plekken zijn clusters van oude palen vervangen door één of enkele nieuwe palen en ook
zijn op ongeveer tien nieuwe plekken nieuwe palen geplaatst. Al met al een project dat enkele jaren
in beslag heeft genomen, van begin tot eind. We danken de gemeente die praktisch en financieel
heeft willen meedenken, we danken Stichting Ruinen 1865 die financieel heeft bijgedragen en we
danken de vele vrijwilligers en Aansers die de afgelopen jaren hebben meegedacht, meegesproken
en meegeholpen met dit project en met de realisatie van het verkeersplan ‘Ansen Veilig, das Mooi!’.
We willen ergens de komende tijd nog een keer op feestelijke wijze bij deze afronding stilstaan. U
wordt daarvan weer op de hoogte gehouden.
Onderhoud wegen
De gemeente heeft laten weten dat op een aantal plekken in Ansen de wegen en/of bermen worden
aangepakt. Dat zal in 2018 en begin 2019 gebeuren. Elk jaar geeft Dorpsbelangen aan de gemeente
de probleempunten aan weg en bermen door. De meest urgente gevallen worden door de gemeente
direct opgepakt. De andere gevallen worden in een onderhoudsschema opgepakt. Soms kan dat
onderhoud dan wat langer duren maar in ieder geval is de gemeente op de hoogte en werken ze
eraan. Ook zelf kunt u probleempunten doorgeven aan de gemeente via de gemeentewinkel van de
gemeente De Wolden (gemeente@dewolden.nl of tel: 140 528). De ervaring leert dat bij
spoeseisende en gevaarlijke situatie de gemeente ook direct actie onderneemt. Doorgeven loont dus!
Asbestkaart Drenthe
Via de website
http://drenthe.asbestdakenkaart.nl/
kunt u zelf zien of de overheid
meent dat uw dak asbesthoudende
dakbedekking kent. De provincie
Drenthe heeft via een geavanceerd
systeem alle daken in Drenthe
laten beoordelen. Het betreft geen
definitieve of foutenvrije
beoordeling!
U weet misschien dat vanaf 2024
asbestdaken in Nederland
verboden zijn. Uiteindelijk is het de
vraag of het haalbaar is om per die
datum alle asbestdaken in Nederland verwijderd te hebben, maar in beginsel is het een verplichting.
U kunt op de genoemde website zelf zien wat de resultaten van de beoordeling zijn voor uw adres.
De kans bestaat dat uw daken als asbesthoudend beoordeeld zijn terwijl dat niet zo is. Via een
reactieformulier, in te vullen via de genoemde website, kunt u dat dan aangeven. Ook andersom geldt
hetzelfde: als uw daken als niet asbesthoudend te boek staan maar u weet zeker dat dat onjuist is,
kunt u dat ook doorgeven.
Bloembollen
Het bestuur en andere vrijwilligers hebben enige weken terug bij alle bebouwde komborden van
Ansen tulpenbollen en pioenrozen in de grond gewerkt. Hopelijk komen ze op.
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Appel- en perensap
Na het treurige fruitjaar 2017, was 2018 gelukkig wel een geweldig appel- en perenjaar. De pers die
via Landschapsbeheer Drenthe op 13 oktober 2018 bij de familie Luning aan de Kerkdijk stond, heeft
van vele Aansers en anderen honderden kilo s appels en peren tot sap verwerkt. Een groot succes!
Het fruit wordt verwerkt tot sap in verpakkingen van 5 liter en is ongeopend lang houdbaar. Hopelijk
kan de fruitpers in 2019 weer worden geregeld. U hoort daar dan
weer van!
30-km stickers
Er zijn nog 30-km stickers voorradig. Als u er daar één of enkele van
zou willen hebben – bijvoorbeeld om op een afvalcontainer te
plakken - dan kunt u zich melden bij Wim Nijland, secretaris, via
bestuurdorpsbelangen@ansen.eu. We zorgen er dan voor dat de
stickers uw kant opkomen.

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen

Bluswatervoorzieningen in Ansen.
Tijdens een informatieve bijeenkomst in het dorpshuis kwam er een vraag over de brandweerputten,
Jan Rozeboom van de veiligheidsregio Drenthe legt een en ander uit

Voor 2015 maakte de brandweer gebruik van brandkranen aangesloten op het waterleidingnet. Vaak
bleek dat er te weinig water uit de brandkraan kwam en omdat het oude leidingen zijn vanuit de 50 er
jaren. Ook sprongen leidingen spontaan als wij daarop moesten aansluiten bij een brand. Niet overal
waren brandkranen aanwezig zoals in de natuurgebieden en afgelegen boerderijen (landelijk gebied)
Daarom is door de brandweer besloten geen gebruik meer te maken van brandkranen maar over te
gaan op tankwagens. In Drenthe zijn nu 29 tankwagens met een inhoud van 15000 liter gestald bij de
brandweerposten. Ook bij de posten in Dwingeloo, Ruinen en Ruinerwold. Om deze tankwagens te
kunnen vullen maken we gebruik van vulpunten. Dit kan een geboorde put zijn of open water. Bij 95%
van alle branden kunnen we deze blussen met de inhoud van één tankwagen. Indien er meer water
nodig is worden meer tankwagens ingezet en vaak ook meer blusvoertuigen.
Bij een brand in Ansen zal als eerst de brandweerpost van Ruinen worden gealarmeerd. Deze rukken
dan standaard uit met een blusvoertuig en een
tankwagen. Wordt de brand groter dan zal ook al
snel bijstand gevraag worden aan Ruinerwold en
Dwingeloo. Moet een tankwagen weer gevuld
worden dan zijn er in Ansen twee geboorde putten
aanwezig.
Eén put zit aan de Kerkdijk bij de restaurant de
Huiskamer en de tweede put zit aan de Oude
Dwingelderdijk bij camping D’olde Kamp.
Wij hopen dat wij nooit geen gebruik hoeven te
maken van deze geboorde putten. Mocht het nodig
zijn dan is de brandweer in staat om met deze
bluswatervoorzieningen een brand snel te blussen.
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Goed gaon ien 2019. Ie bent er vaste wel van an’elopen: het Nedersaksisch (dus oo;k ‘t
Dre;nths/Aansers) is cultureel arfgoe;d!! Dus: schie;ven maor. Schamen is nie;t meer neudig. Kom
op zu’k zo zeggen. Wat let oe! Zet oen verhaal ien ‘t Dre;nths op papier( ien de A.W. bijv.).
Scheuvelen. ( op de
iesbane: kold, maor gezellig)
Kwaamp de wienter weer ien ’t laand, dan
begunde ‘t bij oe;ns
[ eng: whole] te
jokken. Zul er genug ies komen umme te
scheuvelen? Gelukkig waar det ien oe;nze jeugd
mie;stens wel ’t geval. As ‘t er genug ies op de
iesbane laag, muzze wij de meisters nog zo wied
kriegen da’w een middag iesvrij kregen. Ien die
tied waren de meisters nogal strabaant ( net as
de wienters) en daorumme moe’j de juuste
maniere weten hoe’j det mut vraogen, aans ha’j
kaans da’j een flær [tEng.:where] umme de oren
kregen.
Uut de kraante van 1952/53
Er waren enkele drieste kiender ien de klasse, die
schreven dan stiekem ien de pauze de volgende
tekst op
’t schoe;lebord:
☚

Meester, meester, beste man
nu het ijs weer HOUDEN kan,
mogen wij vanmiddag vrij
dan zijn wij oh zo blij.

Mie;stens toch wel ie;ne keer per jaor haar det
succes.
Op de iesbane deu’w verschil-lende spellegies.
Tikkertie : lekker tussen de bentepollen
deurscheuren en dan ien volle vaort over de
bentepollen hen klunen.
Ieshockey op de middenbane: wij sneden een
stok ien de bos en hockeyen maor. Iederie;ne
kun mitdoe;n.
Stompe schere (
kettingtikkertje): as een ongeleid projectiel deu;k
de “ketting” amit ien de besneide bentepollen.
Er zaten vake grote gasblaozen ( gasbellen) under ’t ies. Mit een mes wörd er een gattie ien ’t ies
e’maakt en het ontsnappende gas wörd an’esteuken.
As ’t nog nie;t hard e’nug e’vreuren haar en er stund flink wat wiend, dan laag ien de linkerbane t.h.v.
de middenbane nog vake een wak. Menigie;ne is daor vol enthousiasme ien’escheuten en mit een
nat pak weer op huus
an’egaone. Bij heldere maone
he’w ’s aomds ook welie;ns op
de iesbane e’scheuveld. Ook
op Drostenvene he’w
e’scheuveld.
←Mien breur Han test eem de
starkte van ’t ies op
Drostenve;ne.
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A’k zei;ns van de iesbane op huus an vaarde, haa’k de haanden en de voe;ten gloepens deur’ekield.
. Amit haa’k de haanden zo kold, da’k de scheuvels nie;t under mien leerzen vut kunne kriegen en
da’k mit de scheuvels nog an op de fietse hen huus knaorde. Op de dam bij huus leu’k dan de
waterlaanders de vrije loop. Een beetie zielig
doe;n!
As iederie;ne zee;, dat ’t ies stark genug waar
wörden er wedstrieden e’hölden. De veurzitter
van de iescommissie ( mien va) testte het ies en
zakte er ie;nmoal tot an de knieën deur en doe
gungen de wedstrieden jammer genug nie;t deur.
Er waren oo;k gunnend ( sommigen), die deuren
mit an korte-bane wedstrieden ien aandere
plaotsen, zoas ien De Balk ( Balkbrug) of ien ’t
Oo;stende ( Oosteinde/Ruinerwold/
Sultansmeer).Ze völlen geregeld ien de priezen.
De “olderen” en sommige stellegies gungen
“zwieren” ( bùchies drijen) op de middenbane. Ze
haren daorveur speciale scheuvels: zog. zwierders.
Wij bunden de “holties” miestens under de leerzen ( dan hè’j oo’k gien last van natte voe;ten), maor
oe;nze kastelein “Tjibbe Veldhuis” scheuvelde op zwarte, gebreide, wollen sokken ienplaotse van op
schoe;nen of leerzen.
As ‘t er wedstrieden waren, bouwde Henduk Coele ( Coeling) van ’t ”Theehuus” veuran de bane een
koek en zopie tente en hij haar vanzöls oo;k slikkerij ( snoep) te koop.
Harry.

Ik zat te lezen in de aanzerwiezer over het volksfeest, en heb daar nog de volgende foto van
uit 1935. Op de foto Marry van Dijk haar moeder, mijn moeder, Dina Luning
(Arend Bijker)
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•

Proefinstallatie biovergisting en zonneweide Om de Kamp.

De energie coöperatie energieKansen ontwikkelt samen met provincie, gemeente,
Rendo, Enexis, waterschap en firma Bareau plannen om een proefinstallatie voor
biovergisting van rioolslib te realiseren in Ansen. Er is op 10 oktober een bijeenkomst
geweest voor direct omwonenden. Het is mogelijk om voor maximaal 3 jaar een
proefinstallatie voor biovergisting op te richten in Ansen. Deze plaats aan Om de Kamp is
hiervoor geschikt, omdat daar de rioolpersleiding langs loopt. Bovendien is het riool in Ansen
geschikt, omdat het regenwater is afgekoppeld van het riool. De fa. Bareau doet proeven om
de opbrengst van groen gas uit rioolslib, in combinatie met waterstof en koolstofdioxide, te
verhogen. Het is een stankvrij en nagenoeg geluidsvrij proces. Op den duur kan dit proces –
groen gas uit poep en pies- zorgen voor een grote productie van gas. Zo’n productieeenheid voor de toekomst komt niet naar Ansen. Logischer is een plaats bij de rioolzuivering
in Echten. In de toekomst kan deze werkwijze veel groen gas leveren. Het tijdelijk gebouw
heeft een afmeting van 10 x 12 m. en heeft een hoogte van 13 m.
Naast het tijdelijk plaatsen van deze installatie ziet de coöperatie eKa mogelijkheden voor het
inrichten van een zonneweide van ongeveer een halve hectare aan Om de Kamp. Dit in
combinatie met een andere locatie in de buurt.
Op 10 oktober is het eerste plan op tafel gekomen. (De proefinstallatie en de zonneweide op
hetzelfde perceel achter Om de Kamp 11). Naar aanleiding van opmerkingen van de
omwonenden is een alternatief plan gemaakt. De zonneweide op dezelfde plaats en de
proefinstallatie direct achter de stal van Rik Luning. Zie tekening voorstel A.
Op 25 oktober was er een goed
bezochte voorlichtingsbijeenkomst
voor alle inwoners van Ansen.
Opnieuw is het totale proces
uitgelegd samen met de nieuwe
locatie van de proefinstallatie. Deze
plannen, en ook de optie voor de
alternatieve locatie is, door het
overgrote deel van de aanwezigen
positief ontvangen. Er was
waardering voor de opzet en de
ambitie van de energie coöperatie.
Wel werden in de discussie diverse
aandachtspunten naar voren
gebracht. Het bestuur van eKa en de
overige betrokken partners zullen hier in het vervolgproces met zorg mee omgaan. De
gewijzigde plannen worden nu nader bekeken door de betrokken partijen.
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•

Mail van ons ontvangen?

Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven en uitnodigingen naar de dorpsbewoners. We
hebben een lijst met 150 mailadressen. Als je mailadres nog niet bekend is bij de energie
coöperatie, geef deze dan door aan info@energiekansen.nu, en je ontvangt onze mails. Wil
je deze niet meer ontvangen, dan kun je dat ook doorgeven.
•

Wat heb je zelf al gedaan?

De energie coöperatie energieKansen streeft naar een energieneutraal Ansen in
2020. Heel belangrijk daarbij is het om te weten welke maatregelen de inwoners van Ansen
reeds hebben genomen. Velen maken al gebruik van zonnepanelen. Vaak is er iets gedaan
met woningisolatie. Iedereen is Ansen e.o. doet wel iets op het gebied van energie.
Supergoed natuurlijk. Wij als energie coöperatie willen graag weten wat iedereen zoal
gedaan heeft. Vandaar een korte enquête, met de vraag
om het voor 1 januari 2019 in te vullen. Als iedereen
meedoet weten we exact hoe ver we al zijn! Voor de
invullers van deze enquête is er de mogelijkheid om gratis
een warmtescan van je woning te laten maken. Met zo’n
warmtescan kun je goed zien waar warmteverlies is in je
woning, en op welke plekken je het beste kunt isoleren.
Waar vind je de vragenlijst? Ga naar onze website :
www.energiekansen.nu. Rechtsboven staat een grote rode
rechthoek. Als je daarop drukt verschijnt de vragenlijst. Je kunt de vragenlijst dan ook
automatisch terugsturen. Al vast bedankt!
•

Postcoderoos

Het dak van fa. Laarman is beschikbaar voor het plaatsen van 210 zonnepanelen. Er
hebben zich 17 personen aangemeld om mee te doen. Het bestuur van de Stichting
Postcoderoos Ansen bestaat uit : Joris van der Wardt, Albert Smand en Jaap Stekelenburg.
Vraag : Zijn er nog meer belangstellenden om mee te doen? Geef het door aan
info@energiekansen.nu

Geachte bewoners(s)
Onze gezamenlijke collecte is in 2019, net als de
andere jaren, in de week na Pasen.
Dus van 23 t/m 26 april.
In de week voor Pasen ontvangt u van ons een brief met uitleg en een enveloppe om uw
bijdrage in te doen.
Afgelopen jaar was een topjaar. Wij hopen, voor de goede doelen, weer op een gulle gift.
De commissie.
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En dan……
op een avond aan het eind van augustus belt Veronique Broos. Na
even te hebben bijgepraat over vakantie, de kinderen, enzovoort
komt de vraag of ze de pen mag doorgeven aan mij. En dan… dan
zeg je is goed.
Het decembernummer duurt nog tijden dus tijd genoeg om te
bedenken wat ik ga schrijven. En dan…. dan is het begin november en krijg je een berichtje over de
deadline voor de copy.
Het is dus nu tijd om werkelijk iets op papier te gaan zetten.
En dan…. wat ga ik schrijven en vindt een ander ook nog interessant om te lezen?
En dan….?
dat is een vraag die sinds een jaar of 3 met enige regelmaat bij ons in huis gesteld is en wordt.
Na vele jaren in de bancaire sector te hebben gewerkt ben je bij de ..tigste reorganisatie ook aan de
beurt om te vertrekken. En dan…?
Komen vragen langs over wil ik een begeleidingstraject van baan naar baan?, Wil ik totaal het roer
om gooien of in dezelfde soort sector werkzaam blijven?, Solliciteren, netwerken,
LinkedIn, UWV hoe werkt het tegenwoordig allemaal?
Nee ik heb het roer niet omgegooid en werk tegenwoordig bij een verzekeraar in
gewasschadeverzekeringen.
Stoppen met het boerenbedrijf, omdat het fysiek te zwaar wordt en de regelgeving het allemaal ook
niet leuker maakt? Voor die vraag zag Arend zich gesteld, maar en dan……
Per welke datum?, Hoe ga je afbouwen?, Wat willen we met opstallen en grond?, Wat wil je daarna
doen?, Afrekenen met de fiscus hoe gaat dat en waar moet ik rekening mee houden?
En dan…. dan zijn de koeien weg, is een deel van de grond verkocht en heb je een burger-bestaan.
We waren hier snel aangewend en Arend heeft geen last gehad van een zwart gat.
En dan… dan verbaas je je er over wat je allemaal verder nog moet regelen om het stoppen van het
bedrijf administratief af te handelen, zoals Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Kamer van
Koophandel, verzekeringen, bank, opzeggen van abonnementen, gezondheidsdienst voor dieren,
gemeente, waterschap, enzovoort.
Ook de kinderen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs hebben de vraag en dan….
Gerthia doet komend voorjaar examen en dan…… Wanneer aanmelden voor de gewenste studie?,
Op kamers of reizen?, Studiefinanciering hoe werkt dat?, Meeloop dag geregeld?
Machiel moest afgelopen jaar profielkeuze doen en dan….. Weet je al welke richting je wil?, Ben je
goed genoeg in de vakken die bij het gewenste profiel horen?,
Wanneer wil je starten met het bezoeken van open dagen voor een vervolgopleiding?
En dan…… dan ga ik de pen doorgeven aan Tineke en Jaap Stekelenburg
Alice Luning

ijsbaan toch nog gemaaid, weinig water, geen (zwaar) gewonden
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Nieuws van de VVVo
Jaarvergadering en tuinkeuring
De laatste vrijdag van de maand oktober is de VVVo verplicht zich te veranderwoorden tegenover
hun leden. Alien ter Bork en Lars Tissingh deden dit helaas voor de laatste keer. Nienke Hakkert en
Gert-Jan van den Bosch zijn als nieuwe bestuursleden verwelkomt. Tijdens de jaarvergadering wordt
traditiegetrouw de uitslag van de tuinkeuring bekend gemaakt. De tuinen van de familie J. Niezing,
H.A. Broos (boerderijtuinen, gedeelde eerste plaats) en mevr. L. Brink-Koning (burgertuin) vielen bij
de jury het meeste in de smaak. Ook waren er tuinen die wat minder in de smaak vielen… Ter
aanmoediging hebben we persoonlijk een zakje potgrond gebracht. Na het officiële gedeelte van de
vergadering toonde Anne Koster net als vorig jaar weer een prachtige film van het afgelopen
Anserfeest, waarin onder andere het ringsteken prachtig in beeld werd gebracht.
Het (niet) IJsbaanmaaien
De dag na de jaarvergadering is het altijd
tijd voor het ijsbaanmaaien. Afgelopen
winter bleek dit niet voor niets te zijn
geweest, Koning Winter had zijn werk
goed gedaan. In de zomer was het echter
de beurt aan El Niño die vrijwel de
gehele ijsbaan liet verdampen. Daarom
hebben wij besloten de ijsbaan te maaien
als er weer enigszins wat water in de
ijsbaan zit, zodat wij ook weten wat we
moeten maaien. Dit gaat binnenkort gebeuren. Hopelijk laat Koning Winter het ook dit jaar niet
afweten.
Spooktocht
De spooktocht werd dit jaar weer vanaf het Dorpshuis georganiseerd. Met circa 240 deelnemers was
er een goede opkomst. De spooktocht ging dit jaar voor een groot deel over de Plantage en door een
aantal schuren in het dorp. Dit jaar was er geen sprake van volle maan, dus helaas geen
weerwolven. De nieuwe maan zorgde er wel voor dat het extra donker was en spoken daardoor
minder snel werden ontdekt. De ongeveer 40 vrijwillige
spoken hadden er weer prachtig werk van gemaakt! Zij
hebben met de hologrammen, angstaanjagende
geluidseffecten en schuren die werden omgebouwd tot
spookhuizen ervoor gezorgd dat iedereen met trillende
handjes naar huis ging.
Kraamvisites
De afgelopen tijd zijn we op kraambezoek geweest bij
Rens en Mieneke voor hun dochtertje Josefien en bij
Marco en Gerlinda voor hun dochtertje Lauren. Ook zijn
we op bezoek geweest bij de Hans en Alien, voor hun
zoontje Mattijs. Dit hebben we maar even gecombineerd
met een vergadering (wel zo makkelijk). Het waren
allemaal ontzettend lieve kinderen en we hebben drie
zeer gezellige avonden gehad!
Agenda
30 december
15 februari
23 maart
21 april
27 april
7 t/m 10 juni

Winterspektakel
Hersengym
Buurtenvolleybal
Paasvuur
Koningsdag
Anserfeest

aanser wiezer december 2018
Hallo Allemaal,
We blikken terug op een fijne tijd. Het 5 jarig bestaan is gevierd waar we veel plezier aan hebben
beleefd. Jullie hebben vast de vlaggen en het spandoek zien hangen.
Graag stel ik jullie nog
even voor aan het
volledig team vanuit de
Woonzorg de Berkenhof
Ansen. Er zijn wat
wisselingen geweest
maar nu is dit het team:
Verzorgenden: Sjoukje,
Tara, Michelle,
Dominique, Daniëlle,
Gerda, Roelinka en
Janneke. Marieke is
onze zorgcoördinator en
Eline is van de
dagbesteding.

Mocht u een keer zin
hebben kom gerust een
keertje binnen wandelen
u bent van harte
welkom. We drinken
rond 10.15 uur koffie en
schuif een keer bij ons
aan.
Er is hier ook een
tentoonstelling te zien
van de van Schilderijen
van Tineke Hutten.
Dit hangt bij ons in de
hal zowel boven als
beneden. Kaartjes en
informatie hierover vind
u bij binnenkomst.

Nu heb ik nog een oproep. Er zijn hier nog mooie schilderijtjes die de kinderen van de “oude school”
hebben gemaakt. Deze liggen hier nog. En zijn pas vorige maand weggehaald.
Na 5 jaar wilden we toch graag wat anders.
Mocht u/jij dit schilderijtje nog willen ophalen kan dat tot
31 januari 2019. Hierna gaat het weg.

Voor nu zover.
Met vriendelijke Groet,
Eline, namens Team Ansen Woonzorg de Berkenhof
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’t Was begun meert dit jaor dat ik mit buurman Henk Kuijer an de
keukentaofel zate. Henk had, zoas hij wel vaker döt, eempies een
klussie veur mij ien de tuun edaone en dan drinke wij as’t daon is
netuurlijk eempies koffie. Wij praot dan wat over alledaagse dingen en
umdat wij allebeide liefhebbers bint komp ook de natuur vake ter
sprake. Zo ook die middag.
Wij hadden allebeide het boek “Landschapspijn” elezen. Buurvrouw Betty had oons det boek an de
haand edaone. Now mut ik eerlijk zeggen dat ik het hier en daor wel een tooi boek vunne, mar toch
wel de meujte weerd um te lezen. Ien det boek
beschref de schriefster hoe ze ien het veurjaor
de stilte van het plattelaand as ‘pijn’ ervaart
umdat ze het geluud van weideveugels mist.
Henk en ikke kregen het dus over det boek en
de weideveugels en dat het inderdaod zo
jammer is da’j ze hier haoste niet meer ziet of
heurt ien’t veurjaor.
“Ik zul niet weten wanneer ik veur’t leste een
grutto heurt of ezene hebbe” zee Henk “ik zul
daor wel ies hen kieken willen”. “Waorhen?”
vreug ik.
“Now daor ien Frieslaand naor die biologische
boer” was het antwoord.
Ien det boek wordt namelijk beschreven hoe een groep boeren de haanden ien mekaar eslaone hebt
en mit mekaar probeert um de grutto terogge te kregen.
Ze meejt late, bemest mit stalmest en holt het waterpeil hoge. En mit succes, het aantal broedparen
is daor de leste jaoren beheurlijk egruit. En één van die boeren die daor heel actief mit is wordt mit
naam en toenaam eneumt ien det boek. En dáor wol Henk dus hen.
“En dan neme wij Betty ook mit” zee hij nog.
Wij… mit aandere woorden, ik mus ook mit…
Het plan was klaor!
Dus buurman mit buurvrouw en buurvrouw op
een mooie veurjaorsdag op Frieslaand an! We
mussen argens ien de gemeente
Wymbritseradeel wezen. Now, det kenne wij
allemaole dus daor toerden wij zo op an!
Wij worden allerhartelijkst ontvangen deur die
boer en hebt eempies heel plezierig epraot. Hij
wees naor de aandere kaante van de straote,
daor lag zien laand en daor mugge wij wel ien gaon.
Dus wij mit zien dreeën ’t laand ien…
En now deenk ie misschien ‘now komp het!’… now heure wij wat ze daor allemaole beleefd hebt!
Helaas, ik mut oe teleurstellen want het enige wat
wij die dag edaone hebt is gewoon mit ’t gat ien’t
lange grös zitten en hier en daor gewoon een
poossie tegen een hekke anhangen.
Gewoon kieken en luustern naor de grutto’s,
kievieten en een enkele tureluur ien het geel, rood
en wit van botterbloemen, zuring en fluitekruid.
’t Was dan misschien wel een hele gewone dag,
mar wel ééntie um heel bliede van te worden!
Kobie.
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Concept oud papier:
Geachte ophalers, bij deze het voorlopig rooster van 2019, bij het ter perse gaan van de Aanser
Wiezer heb ik nog geen definitief schema mogen ontvangen. Dus Koningsdag bijvoorbeeld zal wel
weekje eerder of later worden. De opbrengsten van de laatste drie kwartalen zijn vorige week
overgemaakt. We hebben een bedrag van € 210,00 bij laten schrijven op de bankrekeningnummers
van de deelnemende verenigingen. Willen de contactpersonen, indien van toepassing, zorgen dat de
bedragen op de juiste plaats terecht komen?

Datum
26 jan 2019
23 feb 2019
23 mrt 2019
27 apr 2019
25 mei 2019
22 juni 2019
27 juli 2019
24 aug 2019
28 sept 2019
26 okt 2019
23 nov 2019
28 dec 2019

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

Groene harten gezocht voor Nationaal Park Dwingelderveld

Heel het jaar komen gezinnen met kinderen, natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers naar
bezoekerscentrum Dwingelderveld voor informatie over het Nationaal Park of een leuke
natuuractiviteit. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de ontvangst van deze bezoekers en
de talloze activiteiten die Natuurmonumenten vanuit het bezoekerscentrum organiseert.
Ruim 65 vrijwilligers ontvangen bezoekers gastvrij. Ze geven tips over hoe je de natuur en het
Nationaal Park op z’n best kunt beleven. Ze nemen je mee op excursie, organiseren evenementen,
kinderactiviteiten en onderhouden de buitenruimte van het centrum, waaronder de vlindertuin en de
speelnatuur.
Sinds kort is ook de informatieruimte bij Schaapskooi Achter ’t Zaand in Lhee geopend. Deze ruimte
wordt op zondagen bemenst door enthousiaste vrijwilligers die alles kunnen vertellen over de
schapen, potstal en wolverwerking.
Op dit moment zijn er verschillende vrijwilligersvacatures, zowel bij het bezoekerscentrum als bij de
beheereenheid Zuid Drenthe. Daarom organiseert Natuurmonumenten een speciale informatieavond
op dinsdag 15 januari aanstaande om 19.30 uur. Heb jij dat groene hart wat wij zoeken? Kom dan
naar deze bijeenkomst en laat je verrassen door de vele facetten van het vrijwilligerswerk voor en in
de natuur. De informatieavond is in bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen.
Tijdens deze avond geven de huidige vrijwilligers uitleg over het vrijwilligerswerk, hoeveel tijd het
vraagt en wat de werkzaamheden precies inhouden.
Op de informatieavond komen niet alleen de vrijwilligersvacatures in het Dwingelderveld aan bod,
maar ook de vacatures in andere gebieden van de beheereenheid Zuid Drenthe, zoals Landgoed de
Klencke en het Mantingerveld. Wil je meer informatie over de verschillende vacatures kijk dan op
www.nm.nl/vrijwilliger/vacatures of stuur een mailtje naar de vrijwilligerscoördinatoren Tineke
Bouwmeester t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl of Gina Fieten g.fieten@natuurmonumenten.nl
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Zaterdag 24 november hield toneel vereniging de Boemerang haar jaarlijkse uitvoering. We kijken
terug op een zeer geslaagde avond met een volle zaal, enthousiast publiek, een leuke verloting en
een gezellige afterparty onder muzikale begeleiding van Bart Kiers.
We hebben dit jaar Opa Ziedspan opgevoerd. Opa Geert (Jan Vriend) en de lieve en verwarde Oma
Lena (Roelie Boverhof) wonen op de boerderij naast zoon Jans (Jan Middelbrink) en zijn gierige
afgunstige vrouw Martha (Janet Wormgoor). Opa wil Martha een lesje leren. Nadat er een ongeluk
met zijn zijspan motor is gebeurd denk iedereen dat Opa in het ziekenhuis ligt. Het blijkt echter heel
anders te zitten en Opa woont stiekem in de schuur. De “stadse” Henk (Bart Mutherd ) en zijn
eveneens gierige vrouw Truida (Gerda Tissingh) raken ook betrokken bij het ongeluk, als dan ook
nog de ganzen op hol slaan is Martha in alle staten. Verzekeringsadviseur en stofzuigerverkoper Ben
(Jan Steenbergen) wordt letterlijk en figuurlijk helemaal dol van Oma Lena. Als dochter Mieke (Nina
Scholing) zwanger blijkt te
zijn van de “Italiaan”
Thomas (Gert-Jan van den
Bosch) en Martha een
levenslange gevangenis
straf boven het hoofd hangt
blijkt de sluwe Opa Geert
de genius achter alles te
zijn. Martha heeft
uiteindelijk haar lesje wel
geleerd maar blijft
onverbeterlijk als ze op het
eind de koektrommel met
het zwarte… euhhhh zwaar
verdiende geld toch zelf wil
houden.

Nieuws uit Dorpshuis Bastogne
Wist u dat:
-

Het bestuur van Dorpshuis Bastogne een nieuwe voorzitter
heeft. Frans Westenbrink is afgetreden en sinds half november
heeft Joris van der Wardt dit stokje overgenomen,
De oude afwasmachine na 10 jaar trouwe dienst vervangen is. Nu is de vaat weer beter
schoon en nog sneller droog. Dat wordt gewaardeerd,
De achterzaal sinds kort een nieuwe naam heeft: Toneelzaal. Deze is eind november al goed
ingewijd met de toneelvoorstelling van de Boemerang,
De vrijwilligersavond vindt op 25 januari plaats. Nader bericht volgt hierover.
Op 30 november een BHV-toolbox
is gegeven door Acrium voor de
barvrijwilligers. Wat te doen bij
onverwachte omstandigheden: zoals
een ongeval of brand.
Ook zijn we een rondje door het hele
gebouw geweest om te zien hoe de
veiligheid geregeld is en waar
hulpmiddelen zijn. Na afloop kregen we
de complimenten omdat het al zo goed
op orde is. Kleine verbeterpunten zijn er
altijd, dus hiermee gaan we zeker de
komende periode aan de slag!
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