
  
 

 

 

 

 

 

 

 
             

          

       

     

         

                                        

 

                                                                                                          

 

                                                                                                                          Twintigste jaargang nr. 3       

    April 2019 



                             aanser wiezer april 2019 

 

 

 

Van de redactie 

 

 

Nevels in januari opgestaan, brengt een natte lente 

aan. Is februari nat en koel dan wordt juli dikwijls heet 

en zwoel. Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil 

en in mei leggen alle vogeltjes een ei. Zo snel je dit  

leest vlogen ook de maanden voorbij en is het weer 

tijd voor het aprilnummer van de Aanser Wiezer. 

Kijken we hier  terug op de afgelopen maanden en 

natuurlijk vooruit wat we samen weer kunnen beleven. 

En natuurlijk ook deze keer weer veel leesplezier 

gewenst. 

 

 

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 september 2019. Kopij inleveren 
voor 1 september 

 

 

 

 

mailto:aanserwiezer@ansen.eu
mailto:aanserwiezer@ansen.eu
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WACHTEN 

 

Wachten duurt lang gaat het gezegde. 
Wachten op een antwoord of tot de 
wijzers van de klok eindelijk vaak genoeg 
zijn rond gedraaid. Wachten op beter 
weer of tot je weer beter bent. Wachten 
op de bus of wachten aan de telefoon tot 
je aan de beurt bent. En is het dan fijn om 
te weten hoeveel wachtenden voor je 
zijn? Zoiets als gedeelde smart is halve 
smart of zijn die andere wachtende 
mensen ook maar een lastig obstakel op 
dat moment. Grotendeels ligt het dan ook 
nog eens aan je eigen humeur en helpen 
dan die wachtmuziekjes als je aan de lijn 
moet blijven? Ik vind het knap hoeveel 
pingelmuziekjes er ontworpen zijn om je 
bezig te houden tijdens het niets doen. 
Onder het wachten en luisteren naar 
muziek of een bandje die eens in de tijd 
meldt dat ik in de wachtrij staat begin ik 
rond te lopen en dingen te zoeken om te 
doen terwijl de telefoon geklemd zit 
tussen schouder en oor . Was opvouwen 
en dan de volle mand naar boven willen 
brengen, vaat uit de vaatwasser, post 

open maken, planten water geven. Langs de theepot lopen en bedenken dat thee ook best een goed 
idee is. Och suikerpot leeg, even vullen. Suikerzak te zwaar of gat te groot of hand te kort maar 
resultaat is een flinke berg suiker in en naast de suikerpot. Ja hoor, handig weer. Bij thee hoort 
natuurlijk ook een lekker koekje, maar die deksel is ook zo makkelijk nog niet met 1 hand. Even prutsen 
en met geluk gaat hij open zonder dat er wat uitvalt of,en die kans is hier in huis groter, hij alweer leeg 
is. Alles 1 voor 1 naar de tafel brengen en met een diepe zucht eindelijk lekker zitten. Koekje erbij of 
twee of drie wat maakt het uit niemand die ziet hoe vol mijn mond is. En dan stopt de 
achtergrondpingel die ik al bijna niet meer hoor en klinkt het: "Goedemorgen met Mevrouw X van 
bedrijf Z waarmee kan ik u van dienst zijn?" Oh nee, vergeten dat ik aan het wachten was. Snel koekjes 
in de wangholte proppen en oh ja waar belde ik ook alweer voor. Diep ademhalen voor een intelligent 
antwoord en proberen niet te hard de kruimels uit de keel te hoesten als ik begint te praten met 
wangen rood van schaamte. Buiten adem en hopelijk een beetje wijzer hang ik dan op om vervolgens 
terwijl ik mijn nek en hoofd weer in een rechte positie probeer te krijgen nog een poosje druk te zijn 
met beide handen om datgene recht te zetten dat ik met 1 hand heb proberen te doen. 

 

Paula van den Bosch 
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Ansen genomineerd voor de ‘Dorpsvernieuwingsprijs’ van 2019! 
 

 

Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn kunnen een steun in 

de rug krijgen met de dorpsvernieuwingsprijs. De dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de 

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Burgerschap. Samen met 

Dorpsbelangen Ansen heeft de coöperatie energieKansen besloten mee te dingen om de 

dorpsvernieuwingsprijs 2019. En voorlopig met succes! 

In de finaleronde van 2019 zijn uit ruim 30 deelnemende dorpen 4 dorpen genomineerd: 

Wellerlooi (Limburg) Esbeek (Brabant) den Andel (Groningen) en Ansen. Op zaterdag 25 mei wordt 

de winnaar in het Drentse Witteveen (winnaar in 2017) bekend gemaakt.  

 

 

 
 

 

Er zijn vier prijzen beschikbaar van 2 x €1000, € 1500 en € 3000 voor de winnaar. De winnaar 

verplicht zich te presenteren in het Oostenrijkse Hinterstoder  en mee te dingen voor de Europese 

Dorpsvernieuwingsprijs 2020. Zo creëert de prijs een nationaal en internationaal platform waar 

initiatieven zichtbaar worden en kennis en ervaring worden gedeeld. 

Waarom is Ansen kansrijk als het gaat om de dorpsvernieuwingsprijs? 

Ansen bewijst al sinds 1 januari 1998, het tijdstip van de gemeentelijke herindeling, een   initiatiefrijk 

en vitaal dorp te zijn. Sedert die datum werden er tal van leefbaarheidsprojecten succesvol afgerond. 

Met als belangrijk wapenfeit: de opening op 7 Maart 2008 van een volledig op eigen kracht gebouwd 

dorpshuis‘ Bastogne’. In juni 2015 werd in Drenthe de tweede plaats  behaald tijdens de 

verkiezing‘Dorpshuis van het jaar’.  

Bij de toekenning  de dorpsvernieuwingsprijs 2019 staat het thema‘Duurzaamheid’centraal, en dat is 

gunstig voor Ansen. 

Ansen loopt immers voorop met betrekking tot de energietransitie. Sedert 2015 wordt met veel inzet 

gewerkt aan een 6 tal deelprojecten om de doelstelling‘Ansen energie neutraal in 2020’te bereiken. We 

hebben het dan over kleine en grote zonnecentrales zowel collectief als particulier, een zonneweide, 

hoge druk rioolvergisting, warmtepompen, energiezuinige straatverlichting. Daarbij worden 

innovatieve concepten toegepast. De betrokkenheid van de inwoners is groot. Circa 50 huishoudens zijn lid van de 

energiecoöperatie energieKansen. Er wordt met een groot aantal relevante partners samengewerkt.  Ansen kan als 

voorbeeld dienen van een succesvol lokaal kleinschalig energie- transitieproject. Op 25 mei weten we 

op welke prijs Ansen beslag legt! 
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Pinkenpop gaat alweer voor vierde editie!  
 

 

Na het grote succes van voorgaande jaren zal dit jaar alweer de vierde editie van het Pinkenpop 

festival plaatsvinden. Met een bomvol programma dat ook deze editie vermaak biedt voor jong en oud.  

Dit jaar vindt Pinkenpop voor het eerst in de maand juni plaats én zal er voor het eerst op twee podia 

gespeeld worden! Deze twee podia zullen bespeelt worden door maar liefst zes verschillende bands.  

Met 12AM, In MY Tree, Jack Bottleneck, Jick Munro & The Amazing Laserbeams, Van Deele en 5th 

Wheel heeft de organisatie weer een gevarieerde line-up weten vast te leggen. Van stevige Rock- en 

Folkmuziek, tot een lekker stukje Country en Americana en van soloartiest tot zevenkoppige band, 

Pinkenpop 2019 staat garant voor veel en goede muziek.  

Naast de muzikale omlijsting biedt het festival vermaak voor jong en oud. Zo is er voor de jonge 

festivalgangers een blagenparadijs met veel vertier en is er ook dit jaar voor de wat oudere 

festivalganger genoeg stof tot nadenken. Uiteraard wordt er ook deze editie aan de inwendige mens 

gedacht en zal de kermis zeker niet ontbreken. 

 

Dit jaar kunnen bezoekers gebruik maken van een speciale voorverkoopactie. Deze actie bestaat uit 

een entreebewijs (hoedje) voor Pinkenpop, 6 consumpties en een prachtige Pinkenpopshopper gevuld 

met zomerse Pinkenpop prullaria.  

Naast alle voorbereidingen voor editie 2019 heeft de organisatie ook nog tijd gevonden om de 

vernieuwde website te lanceren, deze website is zeker een bezoek waard!  

Natuurlijk is er tijdens het 

festival nog veel meer te zien 

en te beleven dan in dit 

nieuwsbericht beschreven is. 

Dit kunt u allemaal zelf 

ervaren zaterdag 1 juni vanaf 

15:00 uur tot 01:00 uur op het 

festivalterrein Ruinderdijk 21 

in Ansen. Kaarten zijn nog in 

de voorverkoop beschikbaar 

via de vernieuwde website: 

www.pinkenpop.nl  

Tot ziens op 1 juni , Pinkenpop 

2019! 

 

Organisatie Pinkenpop. 

 

 

 

 

 

http://www.pinkenpop.nl/
http://www.pinkenpop.nl/
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Het is al weer enige tijd geleden dat aan mij gevraagd werd een stukje voor de Aanser Wieser te 

schrijven in het kader van ik geef de pen door aan… Dan lijkt het nog ver weg. Je hebt de hele winter 

de tijd om wat te schrijven. Maar ja je bent ook met andere dingen bezig en dan raakt het op de 

achtergrond. Nu heb ik afgelopen jaren wel veel geschreven. Dat waren dan notulen voor een EHBO 

vereniging, het IVN, OSO (Samenwerkende Ouderenbonden) en een Vereniging van Eigenaren. 

Allemaal in de vorige eeuw in Alphen aan den Rijn. Maar een eigen verhaal is toch iets anders dan 

notulen maken. Hierbij kun je je fantasie laten gaan, wat bij notulen niet kan (mag). 

 

Als ik andere stukjes lees gaat het vaak over dieren in en om huis. Nu wij hebben  toen wij naar 

Ruinen verhuisden, er over gedacht om een hond aan te schaffen. Maar ja, wij gaan ook graag een 

weekend weg met de kano en dat is het lastig en niet leuk voor de hond, om die steeds ergens onder te 

brengen. Het werd dus geen hond. Toch hebben wij hier wel dieren. De mollen helpen ons om de 

grond luchtig te maken. Veldmuizen komen in de herfst naar binnen in de schuur en de zolder. Die 

geven wij dan maar te eten… In de wintermaanden bezoeken de reeën onze tuin. Als er sneeuw ligt 

kun je goed de prenten zien. Enkele jaren geleden hebben ze ook onze tuin bezocht. Dat was te zien in 

de moestuin. Van de mooie struiken boerenkool stonden alleen nog de stengels recht overeind. De rest 

was helemaal opgegeten. Verder hadden ze nog wat geproefd van de spruitkool, zo hier en daar een 

hapje. Maar dat smaakte kennelijk niet zo lekker. Verder was enkele jaren geleden de steenuilenkast, 

die in een boom in het weiland naast ons hangt, bezet door een paartje Steenuilen. Zij hebben gebroed 

en wij waren er bij toen ze geringd werden door de Vogelwerkgroep Uffelte. Een prachtig gezicht die 

kleine donsballetjes. Daar na is deze kast niet meer bewoond geweest door een paartje. Helaas.. Toch 

kwamen er weer andere vogels op ons pad. Na een luid getetter liep ik naar de voorkant van ons huis 

en daar zag ik een paartje kraanvogels. Zij stonden achter het maïsveld en waren goed te zien en te 

horen. Tenslotte vlogen zij in een mooie vlucht weg naar een volgend gebied om te foerageren. Soms 

kom je ook verrassingen tegen. Zoals achter het luik bij het raam. Denk je eens de luiken schoon te 

maken. Blijkt er een vleermuis achter te zitten. Het beestje strekt z’n klauwtjes uit en kan weer 

voorzichtig terug gezet worden op het ijzer achter het luik. Lieveheersbeestjes hebben ook een 

schuilplaats gevonden, achter een ander luik. 

Ook een egeltje heeft onze tuin bezocht. Maar helaas heeft deze de oversteek naar de overkant niet 

gehaald. Tenslotte wordt het weer voorjaar en worden we weer bezocht door een paartje zanglijsters. 

Zij zingen dat het een lieve lust is in de notenboom. Zo genieten we van allerlei dieren rondom ons 

heen. 

 

Volop leven dus bij ons (in) en om ons huis. Dat weerhoudt ons niet om regelmatig op stap te zijn. 

Wandelen langs Lange Afstand Wandelwegen of dichtbij in de Anserdennen of Dwingelder Veld. 

Genieten van de ruimte en de rust. Of we gaan kanovaren. Met de kano’s op het dak en ons heerlijk 

kleine Kip-caravannetje achter de auto gaan we naar een camping om vanaf het water te genieten van 

al het moois wat daar is te beleven. We hebben er al weer zin.in. 

 

Tineke en Jaap Stekelenburg 

 

Ik geef de pen door aan Jeroen en Miranda de Boorder 
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Bestuursmededelingen vanuit het Dorpshuis 
 

 

 

 

 

Vertrek Lutske 

Zoals inmiddels bij de meeste onder u bekend stopt Lutske met haar werkzaamheden als beheerder. 

Via een email/brief zullen alle vrijwilligers en betrokken personen/verenigingen geïnformeerd worden. 

Wij respecteren haar besluit en om onze waardering voor al haar (gedane) werk voor het Dorpshuis tot 

uiting brengen, wordt zij tijdens een paasbrunch in het zonnetje gezet. 

 

Bereikbaarheid Beheerder 

In verband met het komende vertrek van Lutske en de overname van haar werkzaamheden is er 

besloten om voor beheer een apart telefoonnummer aan te vragen. Vanaf heden is daarom de 

beheerder bereikbaar via: 06-21402398.  

 

Paasbrunch op 22 april 

Op maandag 22 april (2e paasdag) wordt een paasbrunch 

georganiseerd voor alle belangstellenden uit het dorp. 

Aanvang is om 12:00 uur. Kosten bedragen €7,50 voor de 

brunch inclusief koffie/thee (overige consumpties voor 

eigen rekening). 

Opgave uiterlijk 15 april via 

secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com 

 

Verzekering opslag. 

Via onze Univé-verzekering heeft de Bastogne alle 

spullen die door de diverse verenigingen zijn opgeslagen 

in het Dorpshuis verzekerd tot een totaalbedrag van 

€5000. Dit betreft schade bij storm, brand en diefstal). 

 

Vrijwilligersverzekering. 

Via de Gemeente De Wolden loopt een 

vrijwilligersverzekering die aangesproken kan worden bij 

persoonlijke ongelukjes tijdens 

vrijwilligerswerkzaamheden. Deze verzekering kan men aanspreken nadat de eigen verzekering is 

benaderd. 
 

NL Doet 

Tijdens NL doet is er weer veel onderhoud uitgevoerd. De luiken aan de parkeerzijde zijn vervangen, 

lampen vernieuwd, branddeur voorzaal aangepakt. Wij zijn blij met de inzet van een ieder. 

 

Wij hopen vele van u te kunnen begroeten tijdens de paasbrunch! 

 

Het bestuur. 
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Uut de olde deu;ze. 
 
Het schoeleplein ien de 30-er jaoren. Nog nie;t “verhard” zoa’j zie;t. 
 

Een schoft terugge ( tijd terug) hèf 
Arend Mekkes ien de A.W. an de 
wat oldere”autochto;ne” Aansers 
een oproe;p e’daone umme wat 
kopij an te dragen over heur 
schoe;letied en ien ‘t biezunder over 
’t speulen op ’t schoe;leplein. Wel, ’t 
kan wêen dat’e te weinig an –
e’dragen kreeg of dat’e het te drok 
hèf mit aandere dingen: ie kunt 
tenslotte nie;t pissen en 
blauwvarven tegelieke. Wij bint er 
ien ieders geval tot op de dag van 
vandage niks meer van an-e’lopen    
( hebben niets meer vernomen).  
Daorumme za’k Arend een bee;tien 
op gaank  helpen, opdat de “motor” 
weer anslat. 
 
Het maachie op de veurgrond:   Margje 
Luning??? 
 

Ien de 30-er jaoren van de veurige 
eeuw waar meister Weide het “hoofd 

der school”  ( 1923-1940). Ie;n maol ’s jaors organiseerde de oldercommissie ( veurlo;per 
van de tegenswoordige olderraod) een olderâomd. De olders wörden dan onthaald op koffie 
mit een plakke oldewie;m koe;ke en de meisters en juffers dreugen dan leuke annekdotes of 
verhaalties en gedichten veur.  
Meister Weide bracht doe het “schoolreisje” ter spraoke ( zuks kenden ze toen ien Aansen 
nog nie;t). Hij zee; dat dit mierakels kun bijdraogen an de algemie;ne ontwikkeling van heur 
jongen. De olden muzzen nog wel over de streep e’trökken worden. Umme ze toch zo wied 
te krie;gen stelde Weide veur dat de olden, as ze dat wollen en as de broene ’t trekken kun, 
zij zölf oo;k mit mucht gaon. Umdat de kosten veur ’t reizie waarschienlijk nie;t deur 
iederie;ne te verhapstukken waar, wörd besleuten dat de meer draagkrachtigen wat extra 
gungen bijdragen, opdat alle kiender mit kunt gaon en dat er nie;t elk jaor een schoelreize 

e’maakt zul worden, 
zodat iederie;ne wat 
meer tied haar umme te 
sparen. Aldus wörd 
besleuten. 
 
 ==De olden hold êem schoft 
tiedens het  schoelreizie. 
Meister Weide is de kerel 

ien ‘t grieze pak. 
 
  Harry.  
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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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OPROEP – NIEUWE ACTIVITEITEN DORPSHUIS BASTOGNE 
 

 

Dorpshuis Bastogne is er voor de inwoners van Ansen en wordt gerund door 

vrijwilligers uit Ansen. 

 

Momenteel zijn er al veel activiteiten in ons Dorpshuis, zoals kaarten, linedance, 

filmavonden, jeu de boules, biljart, vergaderingen, toneel, etc. 

 

Maar mogelijk zijn er in het dorp wel behoeften om nog andere activiteiten te gaan 

starten. Denk bijvoorbeeld aan een dartscompetitie, muzieklessen, een koffieclubje, 

jeugdactiviteiten of iets heel anders…..  

 

 

Activiteiten die georganiseerd worden door Dorpsbewoners en die geen bedrijfsmatige 

of die niet uit winst oogpunt worden georganiseerd, kunnen gratis in het Dorpshuis 

plaatsvinden.  

 

 

Dus vandaar deze oproep: 

 

Graag horen wij als bestuur van Dorpshuis Bastogne of er 

wensen zijn en hiermee kunnen we dan samen kijken of dit 

mogelijk is. 
 

Graag zien wij jullie ideeën of vragen via email tegemoet op 

secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com. 

 
 

mailto:dorpshuisbastogne@gmail.com
mailto:dorpshuisbastogne@gmail.com
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Hoi! 
 
Wij zijn Harmen (33 jaar), Janet (29 jaar) en Mees Beuving (16 maanden). Bijna drie jaar geleden verruilden wij 
het Zwolse uitzicht op bakstenen voor het uitzicht op de es in Ansen, aan de Dwingelerweg 5A. Je kent ons 
huis vast, tegenover het terrein van het Anserfeest.  
 
De to-do list voor het huis in Zwolle was leeg, alle klussen waren gedaan. Op naar een volgend huis! 
Harmen heeft gewoond aan de Honingvlaken in Dwingeloo, Janet is opgegroeid op een boerderij in Groningen. 
Dat beviel ons beide goed; dus op zoek naar een plek met natuur, uitzicht en mensen om ons heen. Tijdens de 
bezichtiging van dit huis stapten we op de oprit en wisten we het eigenlijk al; hier zien wij ons na een drukke 
werkdag thuiskomen. 
 
Harmen werkt als werkbegeleider voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de klussendienst van 
Cosis in Meppel. Thuis zet hij zijn werk graag voort: er wordt nogal wat geklust, zowel aan auto’s als aan het 
huis. Momenteel is het de carport en daarna de oprit. Vervolgens gaan we verder in huis, een derde 
slaapkamer maken want we verwachten ons tweede kindje.  
Janet werkt in de hulpverlening; ze begeleidt jongeren en gezinnen en bemiddelt tussen ouders bij ouderschap 
na scheiding. Het is heerlijk om door 
dit landschap naar huis te rijden en je 
gedachten over een hectische 
werkdag ergens onderweg achter te 
laten.  
Mees is een vrolijk jongetje, geboren 
in Ansen en gaat ook qua kapsel 
steeds meer op zijn vader lijken.  
 
We wonen hier heerlijk, nog genoeg te 
doen en ondertussen genieten we van 
deze mooie plek!  
 
Groeten,  
Harmen, Janet & Mees Beuving 

 

 

 

 

 
Workshop: Crowdfunding, meer dan geld alleen! 
 
Echten – Op dinsdag 23 april wordt in D’Olde Karke te Echten een workshop Crowdfunding georganiseerd 
door ViP De Wolden. Want wat is crowdfunding precies en wanneer kun je het gaan inzetten? Bij 
crowdfunding financier je een initiatief doordat een grote groep mensen een relatief klein bedrag inlegt. Zo 
vorm je een groep mensen die zich betrokken voelt bij je initiatief en wil meehelpen om er een succes van te 
maken. Vooral voor lokale initiatieven kan crowdfunding een echte “motor” zijn: het is meer dan geld alleen! 
Tijdens deze workshop leer je hoe crowdfunding werkt en op welke manier je mensen vanaf het begin betrekt 
bij je project. Natuurlijk met veel mooie voorbeelden uit de praktijk. Ook krijg je zicht op de actuele 
ontwikkelingen in Nederland. Iedereen met interesse in crowdfunding is welkom. Mensen met een eigen 
initiatief die willen verkennen of crowdfunding wat voor hen is, gaan zeker met een aantal concrete tips naar 
huis. De workshop wordt gegeven door Ineke van Zanten, eigenaar van Greenwis; een organisatie die zich 
inzet voor duurzame en maatschappelijke ideeën. 
Wil je graag bij deze workshop aanwezig zijn, meld je dan vóór 19 april aan bij ViP De Wolden via 
info@vipdwolden.nl of tel. 0528 – 378686.  

 

mailto:info@vipdwolden.nl
mailto:info@vipdwolden.nl
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Oud papier 
Het is wachten op de bijschrijvingen van gemeente De Wolden. Deze verwachten we zo medio mei. 
Dan zal er zo’n € 200,-- te verdelen zijn over de negen deelnemende verenigingen. En dat komt toch 
mooi uit zo voor het Anserfeest. Is onze bankrekening nog niet verrijkt dan gaan we het huidige saldo 
van ca. € 1.200,-- verdelen Willen de contactpersonen, indien van toepassing, zorgen dat de 
bedragen tegen die tijd op de juiste plaats terecht komen?  Op de website www.ansen.eu vind je 
onder het kopje “dorpsbelangen” alles wat je moet weten als je ingedeeld bent om de oud 
papierronde te doen. Ook wordt er nu in de dorpsagenda  aangegeven wanneer het oude papier 
wordt opgehaald. Is uw buurt of vereniging noodlijdend of is een financiële bijdrage af en toe best 
welkom? Je kunt je nog steeds aanmelden bij dorpsbelangen. 
 

Datum vereniging/buurt contaktpersoon tel nr 

20 apr 2019 Zwerfkei Arend Tissingh 0615-481886 

25 mei 2019 VVVo Jan Prikken 0621-812802 

22 juni 2019 Jordaan  Wim Nijland 0655-368866 

27 juli 2019 Dorpsbelangen Wim Nijland 0655-368866 

31 aug 2019 Voorlanden Bertjan Boom 0645-068403 

28 sept 2019 Keet achter Ansen Lars Tissingh 0651-754549 

26 okt 2019 Boemerang Gerda Tissingh 0522-472083 

23 nov 2019 Achter Ansen Roelof Tissingh 0522-472083 

28 dec 2019 Touwknuppers Lutske Mekkes 0522-472960 

 

 
Zwembad Ruinen  
Jaaaaa het is zover…Vanaf 2 april 2019 kunt u uw seizoenabonnement voor Zwembad Ruinen online 
aanvragen via www.zwembadruinen.nl. Hier kunt u snel en makkelijk uw gegevens invullen, een foto 
uploaden vanaf uw computer/mobiele telefoon of maken met de webcam, én veilig betalen via iDeal. 
Ook de activiteitenpas of zwemlessen die u toevoegt aan uw abonnement komen op dezelfde pas. 
Bewaar uw pas na afloop van het zwemseizoen goed, want deze kunt u volgend jaar weer eenvoudig 
online activeren! 
Eerste hulp bij aanvragen 
Hulp nodig bij het online aanvragen van uw 
abonnement? Dat kan! Op maandag 15 april staan 
we van 16.00 uur tot 20.00 uur voor u klaar in 
Bibliotheek Ruinen om samen met u de online 
aanvraag te doen. 
Afhalen abonnementen 
Op onderstaande data ligt uw online aangevraagde 
abonnement voor u klaar bij de kassa van het 
zwembad: 
Dinsdag 23 april van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Donderdag 25 april van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Ook tijdens de ophaalavonden in de kiosk helpen 
we u graag verder bij het aanvragen van uw 
abonnement. Tarieven abonnementen 2019 zijn te vinden op www.zwembadruinen.nl/tarieven 
Druppelactie 
Het is ook dit jaar weer mogelijk om te sparen voor korting op het zwembadabonnement door middel 
van de zogeheten ‘druppelactie’. Druppels kunnen gespaard worden bij de deelnemende 
ondernemers in Ruinen, en een of meerdere volle spaarkaarten geven recht op aantrekkelijke korting. 
Deelnemende winkeliers hebben allemaal hun eigen unieke actie bedacht. Spaarkaarten kunnen 
worden opgehaald bij Coop Wim van Dijk, die tevens de eerste vijf druppels aanbiedt. U hoeft dus 
nog maar 15 druppels te sparen voor een volle kaart. De druppelactie loopt van 20 maart t/m 26 april 
2019. Levert u tijdens de ophaalavonden een volle spaarkaart van de druppelactie 2019 in, dan krijgt 
u de gespaarde korting retour. Ook de korting voor onze Vrienden wordt bij het ophalen van het 
abonnement verrekend. 

http://www.zwembadruinen.nl/
http://www.zwembadruinen.nl/
http://www.zwembadruinen.nl/tarieven
http://www.zwembadruinen.nl/tarieven
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Nieuws van de VVVo 
Winterspektakel 

De melkbussen werden op 30 december uit de schuur gehaald om knallend 

het nieuwe jaar in te gaan. Ook de prachtige “Anne-Meter” werd weer 

opgepoetst en ingevet en vervoerd naar de Kleine Esweg. De combinatie van 
calciumcarbide met een vleugje water of spuug en een halve astronaut lieten 
de damwanden van de landbouwschuur weer goed trillen. Bij de jeugd was 
Nico Vogelzang die net als vorig jaar de beste carbiteur bleek te zijn. In de 
categorie volwassenen was Jari Broekman de gene waarvan de Anne-Meter 
het meest van slag raakte. Na het officiële gedeelte buiten, werd  in de gezellig 
aangeklede landbouwschuur met gezellige deuntjes van Weima en van der 
Werf het feest voortgezet. Het bleef nog lang gezellig.. 
Hersengym 
Op 15 februari was het geluid van krakende hersens vanaf de Dwingelerweg 
duidelijk te horen. Alice Luning en Arend Mekkes hadden weer uiteenlopende 
vragen bedacht voor een bomvolle Bastogne. In totaal waren er maar liefst 
twintig teams aan een vragenvuur onderhevig. Net als vorig jaar bleek de 
Jordaan het beste zijn huiswerk te hebben gedaan.  
Volleybal  
Omdat het ijs dit jaar niet dik genoeg bleek te zijn, werden er geen wedstrijden 

georganiseerd op de ijsbaan. Daarnaast moest door teruglopende belangstelling de volleybal ook worden 
geannuleerd. Wij hebben als VVVo besloten voorlopig geen volleybal meer te organiseren, omdat ook de 
voorgaande jaren de opgave minimaal was. Als er ideeën zijn voor een alternatieve activiteit, dan horen 
we die graag op onze jaarvergadering! 
Verrijdbare VVVo Voorziening 
Zoals jullie in de editie van september 2018 konden lezen, zijn wij bezig met de realisatie van een 
duurzame Verrijdbare VVVo Voorziening. In de heer Pater uit Pesse vonden we de juiste partner voor het 
maken van de  “basiskar”. Deze is inmiddels gereed en door vrijwilligers wordt het interieur ingebouwd en 
de buitenkant opgefleurd. Wanneer wij de kar aan jullie kunnen presenteren is nog niet geheel duidelijk.  
Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, maar we verwachten met het Anserfeest al een heel eind te zijn! 
Volgende activiteiten 

Zondag 21 april organiseren wij het Paasvuur (met hapje en drankje) aan de Kleine Esweg i.s.m. 
Dorpsbelangen. Zaterdag 20 april kunnen takken/snoeiafval of wellicht nog uw kerstboom (graag ontdoen van 
ballen en piek) gratis worden gebracht tussen 09.00 en 17.00. 
27 april doen we weer een drankje en spelletje op het Brinkie ter ere van de 52e verjaardag van onze Koning. 
Het Anserfeest wordt dit jaar georganiseerd op 7,8,9 en 10 juni (vier dagen i.v.m. Pinksteren). Op  10 juni 
hebben we een verrassing voor onze trouwe leden! 
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Proemenkreuze. 
Ik bin een “redelijk makkelijke” eter vien’k van mijzölf. Ik zee; ( zei) welie;ns: “As mij een katte op de 
raand van ’t bord schèt en ’t löp nie;t  hen binnen, dan vreet ik ’t bord nog lee;g ook”. Veurtied ( 
vroeger) prouselde1 ( prakte) ik alles deur menare hen en det pruttie zaag er nie;t altied eêm 
smakelijk uut.  Ze zegt zeins, dat ’t oog ook wat wil: nou, det zul mij an de konte roesten. Maor waor’k 
wel een gloepense hekel an haar, da’s an vleien (vellen) op de warme melk of op de pudding en an 
glærderige [ æ als in het Eng. where] =  (glibberige en doorzichtige) kloeten en tarren ( 
ronddrijvende klodders) ien de brei (pap). En soepenbrei    
( karnemelkse pap) heurt oo’k nie;t tot mien favorie;ten. Maor wieders ….mmm. 
Op zekere dag vreug ’t “olde mè;nze”( de oldste van de vrouwelijke 3 J’s ( Jantjes) van de fam. 
Brugging en kokkin van de familie ) wa’k merakels geernd lustte. Ik haar de keuze. 
Det vul nog nie;t mit, want ik muzze wel iets kie;zen, dat âans nooit op taofel kwaamp. Nou ate wij 
thuus oo;k gewo;ne, degelijke, “Hollaandse pot”, zunder al die overbo;dige, scharpe of “vremde” 
kruderieje en oo;k zunder al die smaakoverheersende en dikmakende sausies, waormit a’j een 
hondenkeutel nog lekker kunt laoten smaken. Doe scheut mij iets ien ‘t zin:   ”Tutti frutti”, zee;‘k. Dat 
kende Jantie nie;t. “Wat zit erien?”, vreug ze. “Proemedanten                ( gedroogde pruimen) en nog 
aandere gedreugde vruchten”, zee;‘k. “Oh, proemenkreuze”, zee; Jantie. Dat kende ik weer nie;t, 
maor zo te heuren zaten er ien ieders geval proemedanten en rozienen ien, dus ’t lee;k wel wat op 
tutti frutti, duchte mij. Nou, Jantie zul ’t klaormaken. Ze zette een drinkenspullegie bij de gro;te 
melkpullen an de straote umme een paar liter karnemelk ( ?? brr!!) van de ( melk)fabriek te laoten 
ko;men en een paar dagen later stund er een grote panne mit proemenkreuze op taofel. Och here 
mien tied, het zaag d’r hie;l âans uut as de “tutti frutti” bij mien moe;. En…., getver…: ik zage ze al 
drie;m:………………. glærderige kloeten!!                                                                                         

En er wörd mij toch een bord vol eschöpt!!!! 
Proemenkreuze maakt ze van: soepenbrij ( karnemelkse pap), proemedanten, rozienen, sjierp 
(stroop), bòtter, een snoevie keneel mit as biendmiddel maizena ( of eerpelmaal, of sago).  Det 
biendmiddel kan kloeten geven ( a’j van beguns of an nie;t goe;d reurt). Jantie haar ’t klaor e’maakt, 
maor ’t reuren haar beter e’kund; er dre;ven kloeten ien.  Ik hare wel zöls veur proemenkreuze 
e’keuzen, maor die kloeten en die soepenbrij……! 
Ik dachte bij mijzöls:” Oké…., ’t verstaand êem op nul,  snel deursloeken,  dan bi’j d’r rap vanof”. Dus 
ik haar mien bord zo lee;g. 
“Kiek toch ie;ns an, wat lust hum det ja geernd! Hij hef ‘t bord al le;ge. Hier mien jongen, hold 
nog maor ie;ns an”, zee; Jantie en ien wee;rwille van mien tegengesputter gunk de slie;ve (pollepel) 
ongenaodig die;pe de panne ien en haar’k weer een bord vol. Maor dizze keer deu’k kalm an. Ik haar 
mien lessie wel e’leerd. Ie weet ‘t wè: det van i-a en een stie;n! Krek zo is ‘t ( juist). 
Gelukkig stund proemenkreuze naotied nooit meer op de kaorte. 
Ie;ne keer waar mij ook zat genug! ’t Smeuk misschien wel lekker, maor die kloeten zaten ’t pruû;m 
ien de wege. 
A’j nou de;nkt: “Die Harry Slagter kan mij wat mit zien babbelegoezies. Ik wil ‘t zölm welie;ns pruû;m” 
en a’j de boek ( buik) vol hebt van al die nijmoo;dse (= nieuwerwetse [ klinkt as ’t Eng: good]) liflaffies  
mit een “zoetje” hier en een “zuurtje” daor, een “pepertje en een teentje knoflook” op een “bedje” 
van….. èn…. ie wilt wel ie;ns een “vergeten” streekgerecht pruû;m: nou, dan ku’j oe vernuveren ( 
je een plezier doen). ’t Recupt stiet hierunder:      
 Proemenkreuze veur 4 personen: 

75 gram proemedanten ( gedroogde pruimen) 
50 gram rozienen 
1 liter soepenbrij ( karnemelkse bloempap) 
1 eetlepel keneel 
1 eetlepel sjierp ( stroop) { veur “’t zoetje”.} 
1 eetlepel bòtter 
Een beetie maizena ( blie;m reuren: waart oe veur kloeten)    Harry 

                                                 
1 Ik hare de boe;l weer ie;ns deur menare e’prouseld en de olde Jaopik ( Jacob), die naost mij an de keukentaofel zaat, keek 

er mispriezend naor en zeer:”Dat oe die prutte lust, bah”. En mitie;ne leut hij een ienorme scheet. ’t Is dat’e een stevige 

wollekaoren ( ribfluwelen) broe;k an, aans waren d’r nog ongelukken van e’komen . De wiend kwaamp nie;t  allennig van 

achter,  nee; die kwaamp oo;k van veur:”Jaopik!!!” (van Jantie, zien vrouwe). Maor hij zee; lachend:”Beter ien de vrije 

ruumte, as ien dat nauwe gat”.   
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: Uneto Erkent Reparatie Bedrijf . 
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 Op 20 december vierden wij Kerstavond. De 

gezellige avond met een Italiaans tintje werd 

verzorgd door de groep 

Voorlanden/Armweide/Vledders. De van 

oorsprong Italiaanse Paola Giorgi kwam vertellen 

over hoe het Kerstfeest in Italië gevierd wordt.      

 

 

 

 

16 januari hadden we de jaarvergadering. 

Voor het officiële gedeelte sprak Mevrouw Smelik     

uit Assen over haar werk als ambassadeur van 

KNGF 

geleidehonden. Zij vertelde over hoe het leven 

voor haar met de komst van hulphond Minthe een stuk aangenamer werd en ook over haar werk als 

vrijwilliger voor de Stichting Vrienden Doppenactie Noord Nederland kregen wij boeiende informatie.  

       

 

 

Op 14 februari kwam Gerrie van der Veen vertellen over 

hannekemaaiers, kiepkerels en het ontstaan van woonwagenkampen 

in Nederland. Een interessante lezing.  

 

Op 6 maart vierden we Internationale Vrouwendag. 

We begonnen met soep en sandwiches. Een film over het leven van 

Aletta Jacobs houden we te goed omdat we de techniek ons in de 

steek liet…. 

En in plaats van Mirjam Pauwels die wegens ziekte moest afzeggen 

was gelukkig Ina Bulthuis  bereid om op zo’n korte termijn te komen 

vertellen over haar werk als trouwambtenaar in de gemeente de 

Wolden. Dit deed ze met veel enthousiasme. 

 

De grote schoonmaak van de Bastogne was op 12 maart. 

 

27 maart zijn we op bezoek geweest bij de kaasmakerij van Geke 

Schoonvelde. Na de gastvrije ontvangst gaf Geke een duidelijke 

presentatie over hoe ze kaas maakt. Ook werd het ‘Vershuus’ bezocht waar de nodige kaasjes en 

andere lekkernijen gekocht werden. 

 

De laatste ledenavond van het seizoen op 17 april wordt verzorgd door Leediedzjee met een 

muziekquiz.  
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Nadat de geplande avond (30 januari) afgelast werd in verband met slechte weersomstandigheden 

kwam Theo Spek op 7 maart naar Ansen om te vertellen over de geschiedenis van het Drentse 

landschap en die van Ansen in het bijzonder. Dat er veel mensen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp 

bleek wel uit de grote opkomst van toehoorders, de zaal was vol. 

Als hoogleraar landschapsgeschiedenis heeft hij natuurlijk veel kennis en die wist hij op een hele 

prettige manier over te brengen. De zaal luisterde geboeid en na afloop werd er nog gezellig nagepraat. 

Een hele geslaagde avond. 

                                                                         *** 

 

Als activiteitencommissie hopen wij u een plezier te hebben gedaan met datgene wat we het afgelopen 

seizoen hebben georganiseerd en binnenkort zullen we ons buigen over het programma voor het 

seizoen 2019/2020. 

Maar dit seizoen zit er nog niet helemaal op: 

Tijdens een paasbrunch zal er aandacht besteed worden aan het vertrek van Lutske als beheerder van 

de Bastogne, maar hierover meer elders in deze Aanser Wiezer. 

En we sluiten af met een 

 

 

Koffieconcert 

van 

muziekvereniging 

“Crescendo” 

Op zondag 19 mei, 

aanvang 10.30 uur. 
 
 

 

 

 

Graag tot dan!  
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• Inventarisatie ‘Wat doet Ansen zelf’ 
 

De energie- coöperatie  heeft  in december vorig jaar gevraagd om eigen initiatieven op het 
gebied van energie door te geven. Veertig mensen hebben het formulier ingevuld. Een groot deel 
heeft gebruik gemaakt van ons aanbod om een warmtescan te laten maken. Dit  scannen is inmiddels 
afgerond en de deelnemers hebben warmte- scans ontvangen, waarbij ze zelf kunnen nagaan waar 
de energielekken in hun woning zitten. 
 Dit zijn de resultaten van de ingevulde formulieren? 

- 20 % heeft dakisolatie 
- 80 % gevelisolatie 
- 62% vloerisolatie   

   

- 60% heeft zonnepanelen 
- 16 % een zonneboiler 
- 27 % een palletkachel. 
- 15 % heeft een warmtepomp 

 
Wat een activiteit en wat veel goede initiatieven!  Veel inwoners van Ansen zijn erg bewust met 

de energietransitie bezig. Er is al fors geïnvesteerd, met name in gevelisolatie, vloerisolatie en 
zonnepanelen. De gezamenlijke jaaropbrengst van de zonnepanelen van deze 40 deelnemers is maar 
liefst 115.000 kWh. 

Omdat dit natuurlijk geen volledig beeld geeft hebben we een ronde door het dorp gemaakt om 
nader te bezien waar er zonnepanelen liggen. Ongeveer 50 van de 250 woningen hebben 
zonnepanelen. Deze leveren in totaal  250.000 kWh. De 2 zonnecentrales op Rheebruggen leveren 
samen ook 250.000 kWh. De Postcoderoos geeft dit jaar een aandeel van 50.000 kWh. 

 Het huidige stroomverbruik in ‘Groot- Ansen’ bedraagt 1.650.000 kWh. Het aandeel van de 
woningen is 700.000kWh, het aandeel van bedrijven is 950.000 kWh. Dit betekent dat we nu voor 
ongeveer een derde deel zelf in onze stroombehoefte voorzien. Er moet dus nog een en ander 
gebeuren. Maar er wordt hard aan gewerkt. 
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• De postcoderoos Ansen  
 
Helaas, het ging allemaal niet zo snel als gedacht werd. Nu is alles rond en we kunnen aan de slag. Er 
zijn 18 deelnemers, er komen ruim 200 zonnepanelen. De postcoderoos- zonnepanelen komen op de 
schuur van Laarman in Ruinen. De verwachting is dat  op 1 mei dit jaar alles werkt. Een mooi 
resultaat en weer een  stapje verder……. 
 

• De proefinstallatie  bio- vergisting Om de Kamp 
 
Een prachtig initiatief van de firma Bareau, in samenwerking met o.a. Rendo, gemeente, waterschap, 
provincie en energieKansen. Je kunt groen gas maken uit rioolslib, dat was al  bekend. Het 
proefproject gaat in een periode van uiterlijk 4 jaar uitzoeken, hoe dit proces zo efficiënt mogelijk 
kan. Later volgt er productie op grotere schaal, en dat zal niet in Ansen zijn. Groen gas hebben we in 
de toekomst nodig, omdat de productie in Groningen t.z.t. gestopt wordt. Wij vinden het als energie- 
coöperatie super dat we daar een aandeel in kunnen leveren. En …… het geeft  geen overlast. De 
installatie komt achter de schuur van Rik Luning. Er komt een extra schuur met dezelfde hoogte als 
de stal. Niet in het zicht dus. Er is geen stankoverlast, want het is een gesloten systeem. 
Geluidshinder is minimaal. Verkeersbewegingen zullen nauwelijks toenemen. Bovendien is de 
installatie uitvoerig getest op gevaar en voldoet deze uiteraard aan de wettelijke eisen.  We zitten nu 
in de laatste fase van vergunningverlening. Er is een milieuvergunning en een tijdelijke 
bouwvergunning nodig. Wij hopen dat we snel aan de gang kunnen en we hopen daarna op goede 
wetenschappelijke vorderingen, zodat er in de toekomst op grote schaal groen gas uit ‘poep en pies’ 
gewonnen gaat worden. Ansen kan op deze manier een mooie bijdrage leveren.  
 

• Nieuwe ontwikkelingen 
 
EnergieKansen heeft al veel stappen gemaakt. We leveren ook onze bijdrage in bv. de discussie 
binnen de gemeente De Wolden. Op welke wijze dan ook willen we meedenken, en verder kijken om 
oplossingen te vinden voor de energietransitie. Voordat we verder gaan met nieuwe ontwikkelingen, 
werken we nu aan een plan, dat op 22 mei wordt voorgelegd aan onze leden tijdens de 
jaarvergadering. We willen met dit plan ook graag in gesprek met alle inwoners. Iedereen is trouwens 
welkom op die 22 mei.  
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Plan je wandeling in De Wolden op de site van Wandelnet  

Al meerdere jaren ligt er een netwerk van gemarkeerde wandelpaden van knooppunt naar knooppunt 

in de omgeving van de Wijk, Fort en Veeningen. En sinds afgelopen zomer ook in Zuidwolde en het 

zuidoostelijke deel van gemeente De Wolden. Stichting Reco heeft hier in samenwerking met de 

provincie, gemeente en het Recreatieschap een netwerk van wel 750 kilometer aan wandelpaden 

gemarkeerd.  

Wat is een wandelknooppuntennetwerk  

Het wandelnetwerk maakt gebruik van wandelknooppunten. Op de wandelkaart zijn 

knooppuntnummers aangegeven. Op de locatie zelf staat een knooppuntpaal. Hierop is een kaartje 

bevestigd van de directe omgeving met vermelding van de nabijgelegen knooppunten. De wandelaar 

kiest in welke richting hij wil wandelen. De wandeltracés tussen de knooppunten in, zijn 

bewegwijzerd met witte bordjes met bruine pijlen. Bij het volgende knooppunt maakt de wandelaar 

weer de keuze in welke richting hij de wandelroute wenst te vervolgen. Wandelnetwerk De Wolden 

Oost Een paar jaar geleden kwamen uit de verschillende dorpsvisies van de dorpen 

Alteveer/Kerkenveld, Drogteropslagen, Linde en Zuidwolde al plannen voort om hier een aantal 

dorps-ommetjes te realiseren. Deze plannen bereikten ook de vrijwilligers van de Stichting RECO uit 

Zuidwolde die hier graag hun medewerking aan wilden geven. Zo ontstond het idee de gewenste 

dorps-ommetjes van de vier dorpen met elkaar te verbinden met het uiteindelijke resultaat te komen tot 

een wandelnetwerk De Wolden Oost. Het wandelnetwerk De Wolden Oost is weer gekoppeld aan het 

al bestaande wandelnetwerk. Het wandelgebied is zeer gevarieerd. Het voert de wandelaar door de 

dorpen, langs de essen, door het bos, hei en rond de vennen. Soms over de openbare weg maar veelal 

over oude zandwegen en kronkelende bospaden die bijna niemand kent en waar men kan genieten van 

prachtige vergezichten.  

Informatiepanelen en kaartjes 

 Bij de lokale Toeristische informatiepunten in gemeente De Wolden, maar ook in Hoogeveen, zijn 

kaarten verkrijgbaar. Met behulp van deze kaarten kan de wandelaar een route bepalen. Op een aantal 

plaatsen staan informatiepanelen. Dit zijn de locaties waar vaak makkelijk een auto geparkeerd kan 

worden en gestart wordt met een wandeling.  

Routeplanner op internet  

Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de routeplanner op de site 

https://wandelnet.nl/knooppuntenplanner. Zo kan er nog makkelijker een route voorbereid worden. 

Nog meer wandelnetwerken  

Het wandelnetwerk in gemeente De Wolden sluit aan bij het netwerk in Overijssel. Zodat er ook over 

en weer de Reest kan worden gewandeld. Het Recreatieschap Drenthe ontwikkelt samen met diverse 

Drentse gemeentes wandelnetwerken. Op korte termijn wordt een wandelnetwerk in Westerveld 

gerealiseerd. Daarna in de gemeenten MiddenDrenthe, Coevorden en Borger-Odoorn. Het 

wandelnetwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en de betreffende 

gemeenten.  

In samenwerking met VTRB Ruinen, Ruinerwold en het ‘t Huus met de Belle komt in de loop van 

2020 ook in het laatste deel van gemeente De Wolden een wandelnetwerk. Zodat toeristen en 

bewoners in de omgeving Ruinen en Ruinerwold hier ook gebruik van kunnen maken.  



 


