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Woord van de redactie 

Als naar de lange warme zomer de zwaluwen zich beginnen 

te verzamelen. Als er op de harde wind regenbuien 

meegevoerd worden. Als het 's avonds eerder donker is dan 

je verwacht en het ritme van school-en werkweken weer 

beginnen. Kortom als de zomer verdwijnt in de herfst, is er 

weer een cadeautje in de vorm van de Aanser Wiezer in je 

brievenbus te vinden. Met een agenda wat er weer te doen 

is in de Bastogne, terugkijken naar het Feest, lezen over 

dorpsgenoten en dit alles omlijst en mede mogelijk gemaakt 

door onze adverteerders. Hartelijk dank weer hiervoor. 

Albertje Joosten heeft aangegeven met heel veel plezier de 

Aanser Wiezer te hebben rondgebracht maar tot haar spijt 

het stokje moet overdragen. Wij bedanken Albertje, en 

Klaas natuurlijk, voor hun jarenlange inzet en doen dan ook 

bij deze een oproep voor wie deze wijk wil overnemen 

 

 

 

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: 
Arend Luning 
Bob van Driel 
Gerrit en Reina ter Wee 

 
Mededelingen: 
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de 
Bastogne € 1.= 
 
Particulieren en verenigingen kunnen 
adverteren onder de rubriek  
“Wiezerties”  
Graag schriftelijk a contant kosten € 
3,00 bij maximaal 4 regels (Wijzigingen 
voorbehouden). Grotere 
advertenties/verhuisberichten e.d. in 
overleg met de redactie 
 
Voor plaatsing zakelijke advertenties 
contact opnemen met de redactie 
 
De redactie behoudt zich het recht om 
ingezonden stukken welke o.i. niet 
geschikt zijn voor plaatsing te weigeren 
 
De volgende Aanser Wiezer verschijnt 
in december 2019. Kopij inleveren voor 
1 december 

 

 

 

 

mailto:aanserwiezer@ansen.eu
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Hollandse luchten 

 

Oudhollandse schilders zijn onder meer bekend geworden door het schilderen van de prachtige 
wolkpartijen boven ons vlakke land. Als je buiten ons dorp fietst kan je ze ook vaak bewonderen. Met 
de warmte van de zon op je blote armen. De wind die ruist door de bomen, patronen tekent in het 
graan op het land en je af en toe een duw in de goede richting geeft is het heerlijk buiten te zijn. 
Boven je hoofd een blauwe lucht met daarin grote pluizige wolken die eigenlijk altijd veel meer kleur 
laten zien dan het wit dat je zou verwachten. Hun schaduwen glijden naar je toe en laten dan de kleur 
uit het land vloeien. Daar waar de zon wel schijnt licht een bosrand ineens op als een prachtig 
schilderij in heldere kleuren. Als er aan de horizon dan ook nog buien verschijnen vind ik het plaatje 
echt compleet. Blauw hier, grijs daar, helder licht elders. En dan een grens van een bui naar je toe 
zien gijden. In de verte donkere strepen naar beneden. De wind die aantrekt,  haast grijze rook en 
een ruisend geluid dat dichterbij komt, gehuld in een heerlijke geur. 

 

Afgelopen 
zomervakantie heb ik 
voor een in Spanje 
vakantie vierende Mats 
zijn krantenwijk 
gedaan. Heerlijk 
weertje dus in plaats 
van die grote 
fietstassen op mijn 
fiets te knutselen heb 
ik de kranten in mijn 
mand voorop gestopt. 
Blote armen en benen, 
zonnetje en niet te veel 
wind. Ach kranten 
rondbrengen valt 
redelijk mee dan. 
Buiten het dorp was de 
wind wel een stuk 
sterker maar de lucht 
boven mij was 
prachtig.  In de verte 
links van mij een hele 
donkere grijze lucht en 
de strepen die daar uitvielen waren vanuit de verte wel erg goed te zien. Daar kon het wel eens flink 
regenen. De wind wilde me geen vriendelijk duwtje in de rug meer geven maar werd steeds sterker 
van links opzij. Met een hand aan mijn stuur en met de andere hand voorkomen dat de kranten uit de 
mand waaien probeer ik in te schatten hoe snel de bui dichterbij zou komen. Nog een paar adressen 
dus dat moet lukken toch? Toch niet dus. En in plaats van een paar warme druppels die al 
verdampen voor ze de grond raken viel er een koude douche over me heen. Gelukkig houden de 
meeste mensen in Ansen van lang buiten zitten en ook als het wat kouder is willen ze comfortabel 
genieten. Ik ben dus een erf op gereden en heb mezelf met fiets en al geparkeerd onder een mooie 
overkapping. En die kranten, die heb ik uiteindelijk toch maar mooi droog rond gekregen.  
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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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Nieuwsbrief        Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen  
 
 
Nu de vakantieperiode zoetjesaan weer voorbij is, gaan we weer met frisse moed verder. We hopen 
dat iedereen een goede vakantie heeft gehad! 
Hierbij enkele mededelingen en ontwikkelingen van Dorpsbelangen Schoolkring Ansen. 
 
Wandelpaden / wandelroutes 
De werkgroep Wandelknooppuntennetwerk De Wolden heeft ons gevraagd mee te denken over 
uitzetting van enkele wandelroutes in en rondom Ansen. Nu hebben we al enige routes die al 
jarenlang onderhouden worden en waar ook goed gebruik van wordt gemaakt zodat die routes 
ingezet kunnen worden om het Wandelknooppuntennetwerk te vervolmaken. Dat netwerk is het 
sluitstuk (‘fase 3’) van een in de hele gemeente De Wolden uitgezet netwerk. Routes zullen met 
nieuwe palen worden gemerkt en er zal een ergens in Ansen (waarschijnlijk bij de Bastogne) een 
bord worden geplaatst met meer informatie. We houden u hiervan weer op de hoogte. 
 
Fruitpersdag 
Vanwege de verwachte lage opbrengst van fruit gaat de fruitpersdag van .. september a.s. niet door! 
Door Landschapsbeheer Drenthe wordt – mede ook met het oog op de kosten van het een en ander 
– van de opbrengst een inschatting gemaakt. Die valt voor dit jaar niet goed uit, reden waarom deze 
beslissing is genomen.  
 
Boermarkepad 
Het Boermarkepad is door het bestuur weer helemaal netjes gemaakt. Het pad ligt er weer strak bij. 
Laten we met z’n allen proberen om het hondenpoep vrij te houden.. Ook paardrijden over het pad 
zelf, is niet handig nu de verharding daar niet tegen kan!  
 
Enquête / dorpsvisie 
Op heel korte termijn wordt bij iedereen in Ansen een enquête in de brievenbus gedeponeerd met het 
verzoek om die in te vullen. De enquête wordt later ook weer persoonlijk opgehaald. We gebruiken de 
gegevens ervan om de dorpsvisie te actualiseren.  
 
Kledingactie 
De kledingactie was een groot succes. Er is in totaal ruim 700 kilo kleding in de schoolkring Ansen 
opgehaald. Dank, iedereen, voor het verzamelen en klaarzetten ervan.  
 
Bermenbeheer 
In samenspraak met de gemeente 
en met Landschapsbeheer Drenthe 
is het bestuur bezig om te bekijken 
of in het voorjaar en in de zomer 
van 2020 een begin kan worden 
gemaakt met duurzaam 
bermenbeheer. In eerste instantie 
is de gedachte om te proberen dat 
bij de bermen van de Grote Esweg 
te realiseren.  
 
Vereniging Dorpsbelangen 
Schoolkring Ansen 
September 2019 
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Activiteiten die georganiseerd worden in dorpshuis Bastogne seizoen 2019-2020 
  
Aan het begin van het seizoen geven we in onderstaand overzicht aan welke activiteiten met 
regelmaat worden georganiseerd in dorpshuis Bastogne.  

 
 

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze activiteiten. Sommige vereisen een 
lidmaatschap, anderen kennen een kleine bijdrage per deelname en enkele zijn gratis. 
Consumpties zijn in alle gevallen voor eigen rekening. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met de vermelde contactpersonen.  

 
Biljarten  
Woensdagmiddag vanaf 13.30 uur tot ± 18.00 uur  
Van september t/m mei.   
Inl.:  Deet Hoogveld, tel.: 0522-473387, mail: 
deethoogveld@gmail.com    
 
Donderdagmiddag van 13.00 tot ± 17.00 uur  
Deze groep gaat ook in de zomerperiode door.  
Inl. : Pieter Buiten, tel.: 0522-471567  
 
Bij voldoende belangstelling kan er nog een extra morgen/middag bij komen.  
  
Boemerang  
De toneelclub oefent van september tot eind november voor het nieuwe toneelstuk dat   
wordt opgevoerd op de laatste zaterdag van november.  
Inl.: Gert Jan van den Bosch,  mail:  g-j-pvandenbosch@hotmail.com  
 
Bridge  
Van september t/m april.  
Elke 2e en 4e maandag van de maand vanaf 19.30 tot 22.30 uur.    
Inl.: Geesje Smit, tel: 06-49027079, mail: geesjesmit104@gmail.com 
 
Filmavonden  
Van september t/m mei.  
Elke 3e vrijdag van de maand wordt er een film 
getoond. Dit  zijn steeds bijzondere films. 
Aanvang 20.00 uur.    
Voor het filmaanbod en inlichtingen:  Deet 
Hoogveld, tel. : 0522-473387 
E-mail: filmhuis.dorpshuisbastogne@gmail.com  
  
 
 

mailto:geesjesmit104@gmail.com
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Jeu de Boules  
Om de 14 dagen, van april tot november, wordt er jeu de boules gespeeld op de 2 banen 
achter/naast het dorpshuis.  
Ieder speelt steeds met een andere partner. Je kunt dus prima alleen komen.  
Aanvang 19.30 uur. Wanneer het in de herfst donker wordt, gaat de verlichting aan en kan er 
goed doorgespeeld worden.  
Inl.: Arend Mekkes, tel.: 0522-472960, mail: arendmekkes@hotmail.com  
 
Klaverjassen en Jokeren  
Van september t/m mei.  
Elke 1e en 3e maandag van de maand wordt er door jong en ouder geklaverjast en gejokerd. 
De speelpartner en tegenstanders worden elke ronde opnieuw door loting bepaald. Iedereen 
doet natuurlijk zijn uiterste best, maar we spelen vooral voor de gezelligheid .  
Inl. Arend Tissingh, mail: arendtissingh@hotmail.com of Henk en Hansfried Broos, mail:  
hansfried.broos@gmail.com  
   
Klootschieten  
Elke 2e zondag van de maand is er vanaf 9.30 uur klootschieten. Het is een buitenactiviteit 
voor deelnemers vanaf 12 jaar. 
De teams zijn steeds wisselend en afhankelijk van het aantal 
deelnemers.  
De route die gelopen wordt is; Kerkdijk, Huttenweg, Ruinerdijk, Om de 
Kamp, Voorlanden. Onderweg is er een verversingspost.  
Inl.: Jantje Kuijer, tel.: 0522-472369, mail: henkkuijer@hotmail.com  
  
Line Dance  ‘the Outlaws’      
Van september t/m juni.  
Elke donderdagavond (start 12 sept. ) vanaf 20.00 uur worden countrydansen aangeleerd.   
Inl.:  Rieks van Dalen, tel.: 06-41028667, mail: the_outlaws_1@hotmail.com of 
h.vandalen@ziggo.nl      
  
Literatuurgroep   
In de wintermaanden komt de groep ongeveer 4 à 5 keer bij elkaar. Onderling wordt bepaald 
welke boeken worden gelezen. Mannen en vrouwen zijn welkom. Op een ontspannen manier 
worden de boeken besproken.  
Inl.: Jantien Tissingh, tel.: 0522-475922, mail: harmenjantien@live.nl  
Website:  www.literatuurclubsdrenthe.nl 
 
Volksdansen  
Van september t/m april.  
Elke 14 dagen, start 4 september,  worden er internationale dansen aangeleerd door Albertje 
Dedden. Het is een zeer afwisselend programma en een goede opbouw van langzamere 
dansen naar de snellere en moeilijker dansen.  
Inl.: Jantien Tissingh, tel.: 0522-475922,  mail: harmenjantien@live.nl of Niesje Tissingh, 
mail: nbartelds@hotmail.com 
  
Vrouwen van Nu  
Van september tot mei. Een keer in de maand, meestal op een donderdag of woensdag is er 
een thema-avond. Het is elk jaar een zeer gevarieerd programma. 
Bij voldoende deelname worden er ook workshops aangeboden. Voor het volledige 
programmaoverzicht: https://vrouwenvannu.nl/ansen  
Voor overige informatie: Greta Westenbrink tel: 0522-471070 mail: gretaluning@hotmail.com 

mailto:arendmekkes@hotmail.com
mailto:the_outlaws_1@hotmail.com
mailto:h.vandalen@ziggo.nl
http://www.literatuurclubsdrenthe.nl/
https://vrouwenvannu.nl/ansen
mailto:gretaluning@hotmail.com
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VVVo  
De Vereniging voor Volksvermaken organiseert 
meerdere evenementen voor de inwoners van 
Ansen, zoals Anserfeest, ijswedstrijden en 
spooktocht.  De Hersengymnastiek is meestal in het 
voorjaar en wordt gehouden in Bastogne. Dit is een 
‘strijd’ tussen de buurtschappen van Ansen.   Voor 
het jaaroverzicht en informatie: Secr. Arne Kijk in de 
Vegte  mail: secretarisvvoansen@gmail.com  
 
 
 
 
Het is ook mogelijk om een verjaardag of een andere feestelijke bijeenkomst in Bastogne af 
te spreken. De groep mag niet groter zijn dan 30 personen ouder dan 18 jaar. De groep kan 
zelf evt. voor gebak en hapjes zorgen. De consumpties moeten van het dorpshuis genomen 
worden. Wij kunnen zorgen voor een barvrijwilliger(s). Voor beschikbare datums en verdere 
afspraken kun je contact opnemen met Marja.   
 
Als je gebruik kunt maken van internet dan is informatie over het dorpshuis te vinden op: 
www.ansen.eu. Onder de kop Bastogne staat de kalender met het hele overzicht van de 
maand. Wanneer je nieuwe ideeën hebt, gebruik wilt maken van het dorpshuis of meer 
informatie wilt, geef dit dan door of vraag inlichtingen bij: Marja Mendel (tel 06-21402398 of 
mail: dorpshuisbastogne@gmail.com)  
 
 
Het bestuur, Dorpshuis Bastogne. 
 
 

 

 
 

 
Gooi je zorgvuldig opgeveegde eikels niet klakkeloos in de kliko!  
 
Raap ze op bied ze aan aan Bertus Klomp, € 0.10 per kilo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lieve mensen, 

Heel hartelijk dank voor de vele prachtige kaarten met lieve woorden, de mooie bloemstukken en 

andere attenties. Hartverwarmend. 

Lieve groeten Albertje Joosten 



                           aanser wiezer september 2019 

 

 
 
Nieuws van De Boemerang! 
 
Begin september start De Boemerang weer met de 
repetities voor de voorstelling op 30 november. 
Ditmaal in een andere bezetting want helaas 
hebben Bart Muthert en Nina Scholing afscheid 
genomen van onze gezellige clubje. Tja dan is 
nieuwe verjonging uiteraard hard nodig en gelukkig 
durft Hugo Joosten de stap van het jeugdtoneel 
naar De Boemerang aan. Wij zijn ontzettend blij met 
ons nieuwe lid! 
Anneke Luning neemt ook dit jaar de regie voor haar 
rekening. Marja Mendel zal ons weer zeer regelmatig 
souffleren, Jeannet Joosten is de decorcommissie en 
Anne Koster zal weer regelmatig bij de repetities 
aanschuiven voor de geluidseffecten.  
Het stuk dat we gaan spelen heet “De geweldige dokter Paul”. Een dolkomische klucht, geschreven 
door Henk Roede. Vol enthousiasme begint Dokter Paul aan zijn eerste werkdag als dierenarts in zijn 
eigen praktijk. Echter komt hij er al snel achter dat zijn voorganger, Dokter van Meulen, er wat bij 
kluste en het daarbij niet al te nauw nam met de ethiek. De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk is 
namelijk een enorm stuk verderop... 
Noteer in je agenda: zaterdag 30 november, 20:00 uur in de Bastogne. Een voorstelling vol met 
misverstanden en dubbelzinnigheden, die garant staan voor een hilarische avond.   
 
 
 
 
 
 

Oud papier 
 
Afgelopen juni hebben we de deelnemende 
verenigingen een bedrag van € 200,-- 
overgemaakt.  Begin volgend jaar verwachten we 
de volgende bijschrijving te kunnen doen.  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 in de dorpsagenda  aangegeven 
wanneer het oude papier wordt opgehaald. Is 
jouw buurt of vereniging noodlijdend of is een 
financiële bijdrage af en toe best welkom? Je 

kunt je nog steeds aanmelden bij dorpsbelangen. Heeft u meer papier dan in uw container past dan 
kunt u dit papier gewoon netjes verpakt naast uw oud papier container plaatsen. Geeft dit voor u 
problemen neem dan even contact op met dorpsbelangen of met Wim Nijland. We willen geen kilo’s 
verloren laten gaan……. 
. 

 

28 sept 2019 Keet achter Ansen Lars Tissingh  

26 okt 2019 Boemerang Gerda Tissingh  

23 nov 2019 Achter Ansen Roelof Tissingh  

28 dec 2019 Touwknuppers Lutske Mekkes  
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Nieuws van de VVVo 
 
Paasvuur 
Op de eerste paasdag zou het vreugdevuur weer gaan branden aan de Kleine Esweg. Echter op 
aanraden van de gemeente is het paasvuur niet doorgegaan i.v.m. de extreme droogde en daarmee 
gevaar voor (natuur)brand. Voor het bericht van de gemeente was al behoorlijk wat snoeiafval 
gebracht dat eigenlijk weer afgevoerd zou moeten worden. Bij een inspectie op de tweede paasdag 
bleek het snoeiafval toch in vlammen op te zijn gegaan. Dit scheelde de VVVo (gelukkig) wel 
afvoerwerkzaamhden. De VVVo heeft de tweede paasdag een besloten en kleinschaligere paasvuur 
gehouden in de vuurton van vicevoorzitter Jan Prikken.  
 

 

                    
 
 
 
Koningsdag 
Het weer zat niet erg mee op de 
verjaardag van onze Koning, 
maar  gelukkig was er genoeg 
Oranjebitter om warm te blijven in 
de versierde tent. Het koude 
weer weerhield niemand om deel 
te nemen aan de traditie op 
Koningsdag, namelijk 
eier(en)gooien. Jong en oud 
deden een poging om een ei zo 
ver mogelijk over te gooien 
zonder het ei te breken. Jan 
Prikken en Roelof Dijkman wisten 
titelverdedigers Arne Kijk in de 
Vegte en Koen Joosten te 
verslaan. 

 
Anserfeest 
Een oneven jaar, dus een feest met zeskamp, die dit jaar in het teken stond van het 85 jarig bestaan 
van de VVVo. Gelukkig hadden we dit jaar ook weer een zweef (en een boksbal), waardoor de kermis 
weer compleet was. Op de vrijdagavond moest natuurlijk eerst gedart en gekaart worden, voordat op 
zaterdag gestart kon worden met de zeskamp.  Er zat weer een mooie tent vol met jong en oud, waar 
we heel blij mee zijn. De deuntjes van DJ Djoek zorgden dat het lang gezellig bleef in de feesttent. 
 
 

Uitslag kaarten en darten 
Klaverjassen Jokeren Darten 
1: Koop Hester 1: Gretha Westenbrink 1: Mart en Jurjen 
2: Werner Schutte 2: Marrie van Dijk 2: Almar en Hans 
3: Jacquelien Bouwens 3: Albertje Dedden 3: Cor en Thomas 
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Na het hijsen van de Anservlag  kon de zeskamp beginnen. 
Dit jaar waren er twee debutanten voor de zeskamp, 
namelijk de jongerengroepen ’t Veurlaand en Keet AC. 
Traditiegetrouw werd er gestart met een quiz, om een 
beetje rustig op te starten. De intensiteit werd bij het tweede 
onderdeel van de zeskamp wat opgeschroefd met allerlei 
kleine behendigheidspelletjes, die bij het 
kauwgomschudden bij een aantal deelnemers spierpijn 
opgeleverd moet hebben. Maar bij het verzamelspel 
“hemmeltied”, ging het helemaal los. Hierin kwam het 
fanatisme van het Anservolk helemaal naar boven. Huilende kinderen (omdat hun zakje chips werd 
afgepakt), stelende buurten en complete grondgevechten (voor een doosje roerstaafjes)  waren van 
de partij.   Gelukkig kwamen de meeste mensen er zonder al te veel kleerscheuren van af. Als laatste 
onderdeel van de zaterdag werd een playbackshow opgevoerd, waarbij de nieuwe jongerengroep 
Keet AC met een prachtige medley de eerste prijs verdiende. De band Finally zorgde dat het 
Anserfeest swingend de zondag te gemoed ging.  

 
De zondagmiddag begon met de stormbaan, waarbij 
de alcohol van de zaterdagnacht er meteen goed 
uitgezweet kon worden. De zeskamp werd 
zondagmiddag afgesloten met het waterfietsspel, 
waarbij een nat pak gegarandeerd was. Tijdens de 
soundcheck van de band Super Sundays was er nog 
even tijd voor de traditionele stoelendans, waarbij er 
dit jaar slechts drie stoelen sneuvelden. Super 
Sundays  sloot de zondag knallend af! 
 
 
 

Uitslag zeskamp, bogen en straatversiering 
Zeskamp Bogen Straatversiering 

1: Jordaan 6: Touwknuppers 1: Achter Ansen 1: Touwknuppers 
2: Overschotje 7: Armweide 2: Touwknuppers 2: Jordaan 
3 Anser Chicks 8: ‘t Veurlaand 3: Jordaan 3: Achter Ansen 
4: FC Tippie 9: Keet AC   
5: Achter Ansen 10: Voorlanden   

 
Normaal gesproken is het feest op de zondag ten einde, maar in verband met het Pinksterweekend 
konden we nog een dagje door. Voor de trouwe leden was een brunch georganiseerd, die werd 
verzorgd door de catering van de familie Busscher. Meer dan 100 man waren aan het genieten van 
soep, eieren en broodjes kroket.  Luuks Nijsingh had de eer om het feest af te sluiten met zijn 
‘varsies’ en ‘vertellegies’. Met onder andere ‘Geesie van Jan Slagter’ en ‘Het Mestlied’ bracht hij de 
feesttent voor de laatste keer in extase!  
 
Wij kijken terug op een fantastisch 
dorpsfeest en willen iedereen 
bedanken die dit mogelijk heeft 
gemaakt! Wij zien jullie graag weer 
op onze jaarvergadering op vrijdag 
25 oktober in het dorpshuis.  
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Hoe is het de afgelopen maanden gegaan in Woonzorg de Berkenhof.  
 
Vanaf april tot september is een hele periode, ik moet wel even nadenken wat er allemaal gebeurd is 
en leuk  voor u om te lezen.   
We hebben cliënten erbij gekregen die de dagbesteding bezoekt van buitenaf. Dit was een periode 
rustig maar nu hebben we weer een aantal cliënten hiervoor wat erg leuk is. Dit geeft een andere 
groepsdynamiek. Twee cliënten uit Ruinen en één uit Uffelte.  
We hebben verschillende uitjes gedaan de afgelopen periode:  

- We hebben de Tulpenroute gereden van Drenthe erg mooi.  

- Er is een groepje wezen koffie drinken in de Groene Hof.  

- We zijn naar het trommeltjestheater van Hennie Kuijer geweest 

- Een dagje naar de Camping geweest.  

Ditmaal stond de 
caravan In Fluitenberg. 
Een kleine 
boerderijcamping waar 
ze een speeltuin hebben 
voor de kinderen waar je 
ook een dagje heen 
kunt.  
 

Ze maken onder andere zelf boerenijs, heerlijk. De camping bevind zich aan de kant van Echten dus 
best dichtbij en zeker aanrader een keer langs te gaan.  
 
 

Verder hebben we genoten van het mooie zomerweer er is 
veel gewandeld en de duo scootmobiel is goed gebruikt. 
Ook in de periode voor de zomervakantie was het 
regelmatig mooi weer. Met heel heet weer hebben we 

lekker gekozen voor een koud voetenbad                                                  

  
 
Wat voor soort activiteiten bieden we:  

Geheugentraining/spelletjes/sjoelen/ballenspellen/ballontennis/bingo/knikkerbak/creatief op 
verschillende manieren en bloemschikken/zingen. Elke week bewegen met Suzan Schreuder 
(fysiotherapeut). Ochtend met de peuters van de peuterspeelzaal uit Uffelte eens in de twee 
maanden. Eigenlijk teveel om op te noemen.  
 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers:  
Met name Chauffeurs  voor het ophalen en wegbrengen van de cliënten extern (dinsdag en 
donderdag) en vrijwilligers die willen helpen bij activiteiten en koffie/thee rondes.  
En bent u heel creatief, bijvoorbeeld schilderen of iets anders wat de senioren nog kunnen doen. En 
zou u één keer hier een soort workshop willen geven? dat lijkt ons erg leuk! Neem dan even contact 
met mij op.  
Mocht u geïnteresseerd zijn of nieuwsgierig? ook als u geen vrijwilliger wilt worden, kom gerust een 
keertje langs, dat vinden we erg leuk. Een ander praatje en even kennismaken. Voor u een hele fijne 
periode gewenst 
 
Lieve groet, namens alle cliënten en mij Eline Mans, activiteitenbegeleidster locatie Ansen. 
Voor informatie belt u: 0522-471806 of ansen@woonzorgdeberkenhof.nl  
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Programma 2019-2020: 

 
 
Op 28 augustus zijn we van 
start gegaan met een gezellige 
avond in en rond de Bastogne. 
Onder de bezielende leiding van 
Jantje Kuijer hebben we Jeu de 
Boules gespeeld en bijgekletst. 
 
 
 
 
 
 
Verder staan nog op het 
programma: 
 
 
23 september: gaan we naar Snoeken waar ons o.a. verteld wordt over trends, relaxstoelen en 
zonwering. 
 
17 oktober:   laten we ons verrassen door het eendagsbestuur. 
 
9 november:   komen Harm en Roelof! Deze avond organiseren we in samenwerking met de 
Bastogne. 
 
18 december:  vieren we Kerstavond. 
  
4 januari:  vieren we dat onze afdeling 70 jaar bestaat. 
 
16 januari: houden we de Jaarvergadering en vertelt Pim van de Wardt over zijn reis door Afrika 
op een   skateboard. 
 
13 februari:  geeft Dr. Marloes van der Wielen  een lezing over hart- en vaatziekten bij vrouwen . 
 
7 maart:  vieren we Internationale Vrouwendag. De afdelingen van de Vrouwen van Nu van de 
   Gemeente de Wolden organiseren gezamenlijk dit evenement. Verdere 
informatie volgt nog. 
 
26 maart: hebben we een koffieochtend. We gaan naar d’Oldekamp waar Bert van Santen ons 
   rondleidt. 
 
22 april: sluiten we het seizoen af met koken en bakken en een quizje. 
 
 

 Denkt u er aan om lid te worden? 
 Wij nodigen u van harte uit om vrijblijvend een ledenavond bij te wonen.  

Informatie: Greta Westenbrink 0522 471070 
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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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Laat het zonnetje haar werk doen 
 
Tijdens deze warme zomer 
heeft het zonnetje haar werk 
uitstekend gedaan. De 
zonne-energie centrale in 
Rheebruggen werkt volop na 
een broodnodige reparatie. 
Zo’n goed lopende 
zonnecentrale geeft in alle 
opzichten veel energie!  
Het elektriciteitsnet in Drenthe kan nieuwe aanvragen voor 
redelijk grootschalige energieopwekking niet aan. Een treurige 
zaak, want zonder deze  medewerking van Enexis kan ook onze 
energie- coöperatie niet vooruit. De plannen voor een 
zonneweide van 0,7 mWp in Ansen moeten in de ijskast. En wij 
hebben liever koude biertjes in deze kast dan plannen die niet 
verwezenlijkt kunnen worden….. De eKa doet er alles aan om dit 
bij diverse partijen onder de aandacht te brengen. 
 
 

 
 

Proefinstallatie gesloten systeem voor 
biovergisting Om de Kamp. 
 
Hierover hebben we minder goed nieuws. De subsidie is door 
de ROV in juni afgewezen. Een flinke streep door de rekening 
wat betreft deze mooie plannen! 
Er is ook goed nieuws!   We gaan wel door met alle betrokken 
partijen om het plan in enigszins aangepaste vorm  te 
realiseren. Er wordt een nieuw plan van aanpak gemaakt in 
samenwerking met Rendo/NTRA en Bareau. Het is de 
bedoeling om subsidie aan te vragen bij het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Wij schatten dit zeker 
kansrijk in. Het past ook uitstekend bij gemeentelijke plannen 
voor de productie van groen gas. eKa werkt hierbij graag samen 
met de gemeente De Wolden.  En er zit veel ‘energie’ in de 
riolen van Nederland. Aan de slag ermee! 
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Creatief 
 
Ruim een half jaar geleden ging de deurbel. 
We waren nog een beetje wakker aan het worden. Het regende flink en er stond iemand aan de deur 
in regenpak. Drijfnat. Het was Tineke. We kennen elkaar niet zo, maar ze fietst hier regelmatig langs. 
Ze kwam even binnen staan. Ze vroeg: willen jullie een stukje schrijven in de Aanser wiezer? Ja, zei 
ze want het raamfolie met jullie namen erin dat vind ik intrigerend.  Ze bracht het dus met een mooi 
intro. En ja, ik vond het eigenlijk wel leuk.  Een half jaar de tijd...dat zal lukken.  
Het raamfolie met onze namen erin is ontstaan, omdat wij niet van vitrage houden en toch aan de 
deurkant niet te veel inkijk wilden hebben. Ook wilden we een naambord, zodat men zou weten dat 
Jeroen en Miranda hier wonen. 
 Dit gingen we zelf maken. Lettertype op internet gezocht. Het moest ook uit te snijden zijn. En zo 
geschiedde. Jeroen printte de letters uit in juiste formaat en ik heb ze uitgeknipt. 
 Raam opgemeten en de folie in de juiste breedte gesneden, op een plank met schragen gelegd en 
de afstand gemeten die nodig was tussen de letters. Letters erop getekend en uitgesneden. Raam 
nat gespoten en de folie er voorzichtig op gedaan. En zo is ons naambord/vitrage ontstaan.  
 
Zo zijn wij in het huis wel meer creatief. We sliepen in de woonkamer en nu wonen we in de 
slaapkamer. Creativiteit alom want als je in een huis woont wat ook verbouwd wordt, dan is het goed 
om wat stappen vooruit te denken. 
 
Creatief in de tuin. Henny en Bertus hadden 2 Tamworth varkens in de tuin lopen. Ze woelden de 
hele voortuin om. Catharina (overbuurvrouw)vierde haar verjaardag in “de Huiskamer”. En we hadden 
het met de buurtjes zo over de varkens. Er werd geopperd dat het misschien ook wat voor onze tuin 
zou kunnen zijn. Leek ons wel wat. In plaats van machines. Een natuurlijke oplossing. 
De varkens kwamen bij ons logeren om de tuin om te woelen. Die eerste 2 deden flink hun best 
(beertjes)en de andere 2 waren  relaxter.  
Had te maken met het weer, veel te warm, er zat niet veel voeding in de grond en Billie was drachtig, 
(heeft op 11 augustus 4 biggetjes gekregen) last van hormoontjes en Pippie in de pubertijd. Dat zegt 
misschien ook wel iets...Dus de tuin is half omgewoeld en moeten we zelf aan de bak. 
De varkens zijn weer naar de overkant en lopen bij de buurtjes achter. Daar wroeten ze de grond wel 
weer om en eten ze het onkruid lekker op. Ze zijn te huur om je tuin door te woelen. Echt leuk, je 
haalt elke week een zak wortelen en voer bij Hofman, geeft ze water en met warm weer spoel je ze 
lekker af en creëer je een modderbad. Genieten. 
 
 Op Pinterest zag ik het fenomeen “minibieb”. Leuk, zo kunnen meer mensen van de boeken 
genieten in plaats van dat ze bij het oud papier belanden. Dus een stelling met wielen er onder 
gekocht op Marktplaats. Wat boeken uitgezocht en boeken gekregen. Die neergelegd op de stelling 
en op elk boek maar een steentje gelegd, anders waaien ze weg.  
Er staat dus sinds de zomer, zo nu en dan een minibieb bij ons voor aan de weg. Het is een open 
stelling, dus het moet wel mooi weer zijn. Je kunt een boek lenen of ruilen. Heb je boeken over die 
leuk zijn voor een ander om te lezen, dan mag je ze gerust bij ons brengen. 
Het mogen ook kinderboeken zijn. 
 
Heerlijk om creatief te leven, het brengt je op vele ideeën en mogelijkheden. 
  
Jeroen & Miranda de Boorder 
 
Wij geven de pen door aan Rik Luning en Melanie Keizer 
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De slag bij de lanteernpaol ien Aansen.   
Een vrèmd opschrift? A’j ie;ns wat ien geschiedenisboe;ken rond-e’struund hebt, dan bi’j misschien 
welie;ns van de slag bij Waterloo, bij Nieuwpoort of die bij Heiligerlee an-e’lopen. En ik mag toch 
annemen da’j as echte Drenth wee;t ( of heurt te weten) wat de slag bij Ane veurstelt  ( ’t is wel een 
hie;le zet terugge, maor toch...): ie wee;t wè, die blödderige knok-partij ien 
1227 tussen de Drenthen en de bisschop van Utrecht, die toendertied 
meende dat’e de baos over de Drenthen kun speulen en die mit zien leger 
bij Ane    ( ien de buurte van Coe;verden)  ’t moeras ien e’lokt wörd en die 
doe deur de Drenthen op gruwelijke wieze mit menare bint of-e’slacht. 
Maor de slag bij de lanteernpaol ien Aansen? 
Daor bi’j vaste nog nooit van an-e’lopen. Maor daanke an dizze “Aanser 
Wiezer”: noe wò’j toch echt wat wie;zer. A’j vrogger ( ±1955) ien Aansen nao de le;gere schoele 
wieder gungen/muzzen leren dan haa’j drei keuzes: jongen hen de legere landbouwschoe;le ien 
Dwingel, machies hen de spinazieacademie (huishoudschool)  ien Rune. Wo’j dan nòg wat aans 
leren ( det kan toch?), dan gung ie toendertied hen Möppeld; hen de ambachtschoe;le ( technische 
school), hen de u.l.o of h.b.s.         ( ulo= uitgebreid lager onderwijs en hbs= hogere burgerschool).  
Die Möppelgangers ( ikke oo;k) verzamelden zich ‘s morgens vanof een ure of 7 bij de lanteernpaol, 
die op ’t tuppie( grasdriehoekje) bij de ofslag “Om de Kamp/ Ruinerdijk’ stun. 
Er vaarde (reed) mangs ( soms) een kerel uut Uffelt op een Solex langs, die altied êem stroef veur 
hum uut keek en azze wij, naor goe;d Aanster gebruuk, “moi” tegen hum reupen, dan trök’e de bek 
nie;t lös. Wij vreugen oe;ns of wat veur gaorenklöpper ( vreemd figuur) det toch wel wêen mug. Op 
zekere dag kwaamp er ie;ne mit de name Cxx andragen. Dus wij reupen, doe’e weer ie;ns langs 
vaarde: ”Moi, Cxx !” Maor oo;k daorop sleug’e nie;t an. Hij höld hum Oostindisch doo;f. Maor…,de 
volgende mor’ng: grote reuring ien de tente. Cxx waar wat vrogger as âans langs komen varen. Er 
stund doe nog maor ie;ne te wachten bij de paol en die kreeg van hum zomaor een beste flær [ as ’t 
Engelse: where] an de bek (draai om de oren). Wat mekee;rde die keerl! Kwaamp mit zien 
grammieterige kop oe;ns Aanster territorium binnen en hum dan zo misdragen?  Daor ware wij 
allemaole donders gallisch over ( de pest in hebben). Det ku’w zo nie;t laoten gaon. Wij zullen die 
padjakker ( scheldwoord) ie;ns laoten marken da’w nog nie;t zo richtig waren.    [ i= als in dit] ( niet 
met ons lieten sollen) Wij spraken of oe;nze messen1 te sliepen en umme oe;ns de volgende mor’ng 
wat vrogger as âans bij de paol te verzamelen  ( nee;, nee; : de tied van ’t bekken-snieden2 waar toen 
al veurbij). Wij zullen lange takken uut de wal snieden ( daor hè’j oo;k een scharp mes veur neudig, 
toch?) umme hum doarmit ie;ns een flink pak op de pè;nze te geêm. 
De volgende mor’ng. Het waar nevelig en kold. De takken waren e’sneden en iederie;ne stund op 
scharp. De spanning waar dudelijk tast- en heurbaor. Alle ogen waren e’richt op de Uffelter kaante: 
zul’e ko;men? Ienie;ns wörd iederie;ne stille, want jaowè, daor doemde hij uut de nevels op, gehuld 
ien zien lange leren “harnas” { lange leren jazze (jas) en leren muzze (muts)}. Hij zaag oe;ns staon, 
haar zo zie;n vermoedens en prebeerde, deur flink bij te trappen, oe;ns rap veurbij te varen; maor 
vergeefs: de lange takken zwiepten ongenaodig op zien hoed ( lichaam). Hij plè;rde ( wierp) zien 
Solex ien de barm, legde er nog een flinke knuppe op (vloekte) en prebeerde oe;ns te griepen. Totaal 
kaansloos, want ien zien leren harnas en op klompen waar’e lang zo smeu; (behendig) [ eu klinkt als 
in treurig] nie;t azze wij. Hij kreeg ofgemieterd op zien pè;nze ( hij kreeg er flink van langs) en de 
stee; waar hum al rap zachte (hij had er snel genoeg van). Hij ropte zien Solex uut de barm en onder 
een regen van stokslagen dreup’e of. Wij stunden naotied, nog trillend en stief van de adrenaline, 

 
1 Toendertied haren de jongen haoste allemaole een zakmes ien de bûuze. 
2 Bekkensnieden: ien vrogger tied stunden de Runers er ien hie;l Drenthe umme bekend, dat ze een onie;nigheid vake 

beslechtten mit een mes. Ze sneden mekare dan nogal ie;ns mit een knipmes over de bek en hölden daor vake een gro;te 

liekstee; ( litteken) ien ‘t gezicht an over. Dizze liekstee; wörd het “Runer Waopen” e’nuumd. Het knipmes hètte: “De 

Kloe;ze”, vernuumd naor een smid Kloe;ze uut Koekange, die zukke messen maakte. (althans, zo gie;t ’t verhaal) 

Varkensko;per Vogelzang haar zo’n grote, rooie liekstee over de wange en hij zee; op de vraoge “of ;t oo;k zeer e’daon 

haar”:”De proeme ( tabakspruim) kwaamp mij deur de snee hen buten en hef de boe;l wat ontsmet, mao r det jokte  ( 

jeukte) wel ofgemieterd”. 2 Bij café Hofman an de Möppelerweg wachtten wij op de köppel(=de groep scholieren die op de 

fietse uut Rune kwamen) en sleuten oe;ns bij hen an. Onderweg hen Möppeld sleuten zich steeds meer kiender an. Op ’t 

leste bestönd de köppel wel uut meer as 100 scholieren. 
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hevig te daampen ien de mistige morgen. Underwegens hen café Hofman3, an de 
Runerdiek/Möppelerweg, waar ’t ie;ne verhaal nog nie;t starker as ’t aandere. 
Cxx  zölm waar oo;k kats ien de biester ( verward/overstuur). Hij wol de peliezie bellen, maor de i-pad 
waar nog nie;t uut-e’vunden en haoste gie;nie;ne haar toendertied nog telefoon. Wel bij Henduk 
Brink, de smid. Daor waren ze al op. Cxx strompelde hen binnen, reup dat Henduk de peliezie mös 
bellen, maor die zee;  dat’e eerst maor ie;ns mus gaon zitten umme te vertellen, wat er zoal gaangs 
(aan de hand) waar. Cxx kreeg een komme koffie en vertelde dat zien familie veurtied oo;k ien 
Aansen e’woond haar en dat ze dan vake deur de jeugd uut-e’schölden wörden. Ze reupen dan: 
“Cxx, Mxx, mieg (urineer) ien de ketel” en hij waar bange, dat det noe weer zul gebeuren. Bij Henduk 
Brink kwaamp’e weer een beetie tot rust en hij hèf er nie;t wieder achteran e’zeten. Wij hebt hum 
nooit meer langs zie;n varen. Ik de;nke, dat’e naotied over de Maoweg (Madeweg) van Uffelt via 

Oostende en de Runerdiek hen Rune gunk.       Harry Slagter                                                                                                                                           
             
 
 
ingezonden mededeling:        

 

Jan Smit  
 

do 25 
apr. 

12:00 

 
 
 

aan aanserwiezer@ansen.eu 

 
 

Het is altijd genieten als we de stukjes van Harrie lezen. Margje Luning was mijn moeder en 
inderdaad vertelde ze vaak over meester Weide en de kwajongens in de klas. Op de andere foto staat 
ws mijn grootvader links vooraan naast de meester. Mijn opa was Jan Luning Azn. De proemenkreuze 
is een topstuk. Volledig herkenbaar want wij waren de naaste buren van de familie B. en daar kwam 
ik als kind heel veel en met heel goede herinneringen. 
 
jan smit 
Fochteloo 
 

 

 

 

 

 Henduk (Hendrik) 
Brugging ( 85 jaor) ien de 
bos van Rhobruggen.( 
omstreeks 1960) 
De boomstammen wörden 
hen de zagerije van Pries 
ien Rune e’bracht: het 
muzzen gebientes worden 
veur een nij te bouwen 
schure (Dwingelerweg 31).           

Harry 
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Afscheid beheerder Dorpshuis 
Bastogne tijdens Paasbrunch 
 
Ansen, 22 april 2019  
 
Op 2e paasdag werd in Dorpshuis 
Bastogne tijdens een gezellig 
bezochte paasbrunch de 
afscheidnemende beheerder bedankt. 
Lutske Mekkes is vanaf de oprichting 
van het Dorpshuis in 2008 hierbij 
betrokken geweest en heeft al die 
jaren voor het dagelijks reilen en 
zeilen in het Dorpshuis gezorgd als 
beheerder. 
Tijdens de paasbrunch werd een, door 
het Dorpshuis ontvangen, brief door 
de voorzitter voorgelezen, waaruit 
bleek dat De Bastogne heel blij was 
met de goede zorgen door Lutske de 
afgelopen jaren. 
 
Namens bestuur, vrijwilligers en 
andere belanghebbenden werd Lutske 
in het zonnetje gezet met een bos 
bloemen en een kadobon. 
Per 1 mei is zij gestopt met de functie van beheerder. Inmiddels zijn haar opvolgers bekend en heeft 
de overdracht plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 

De activiteitencommissie is een 
‘werkgroepje’ dat in het leven is geroepen 
door het bestuur van Dorpshuis Bastogne 
om naast de vaste activiteiten in het 
dorpshuis af en toe wat extra’s te 
organiseren.  
Voor de ‘binding’ met het bestuur maken 
twee bestuursleden deel uit van deze 
commissie en daarnaast worden twee 
‘mensen uit het dorp’ gevraagd. Samen 
wordt er geprobeerd een afwisselend 
programma samen te stellen.  
Een vast gegeven is dat er jaarlijks een 

avond of middag georganiseerd wordt in samenwerking met het bestuur van de Vrouwen van Nu. 
En natuurlijk horen we graag uw ideeën voor een leuke avond of middag in de Bastogne! 
 
De huidige activiteitencommissie bestaat uit: Theresia Sloots, Peter Persoon,  
                                                                          Joris van der Wardt en Kobie Kijk in de Vegte. 
 
 
Op de volgende bladzijde staan de activiteiten die binnenkort op het programma staan 
 

 

Lutske bedankt eenieder tijdens de paasbrunch. 
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Zondagmiddag 29 september 2019:   Fietstocht 

Door slechte weersomstandigheden kon deze tocht vorig jaar niet doorgaan dus we 

hopen dat de weergoden ons dit jaar gunstiger gestemd zijn. 

Deze fietstocht voor jong en oud wordt georganiseerd in het kader van de 

landelijke  Burendag en wordt ondersteund door 

het Oranjefonds. 

 

We hebben een leuke tocht (± 22 km) door onze omgeving  

 uitgestippeld. Deelname is gratis.  

        Onderweg bieden wij u een ijsje van Jannie aan en na      

        afloop een hamburger van Jan!. 

Start tussen 13.30 uur en 14.30 uur vanaf de Bastogne    
                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zaterdagavond 9 november 2019:   “Harm en Roelof”    
 

Harm Dijkstra en Roelof 
Klinkhamer (beiden van 
1961) uit Sleen vormen 
sinds 1987 het 
Drentstalige cabaretduo 
“Harm en Roelof”. Al van 
hun vroegste herinnering 
zijn ze samen als 
boezemvrienden. Ze 
doorliepen samen de 
kleuterschool en de lagere 
school in Sleen, gingen 
samen naar het voorgezet 
onderwijs, totdat Roelof 
naar de landbouwschool 
ging om boer te worden, 
en Harm naar de P.A. om 
voor onderwijzer te leren. 

Harm en Roelof beleefden hun jeugd als echte plattelandskwajongens en het plezier van toen stralen 
ze nog steeds uit. De teksten en de muziek worden zelf geschreven en gecomponeerd. Ieder jaar 
wordt het programma voor een groot deel vernieuwd, want Harm en Roelof hebben een drukke 
agenda en staan elk jaar ook in de grote theaters in Drenthe. In 2012 vierden ze hun 25 jarig 
jubileum. Dat was ook het jaar dat ze voor het laatst in Ansen optraden. Ze hebben nog altijd veel 
plezier samen op het podium en zijn zeer gemotiveerd om de tweede 25 jaar vol te maken. Hun 
nieuwe programma heet ”Berichten oet ‘n aandere wereld.”  Ze spelen en zingen dit nieuwe 
programma ook in Ansen! Een avond met Harm en Roelof is een heerlijke mengeling van zeer 
herkenbare, actuele zaken die op muzikale wijze de revue passeren. Er wordt veel gelachen tijdens 
de voorstelling, maar er is ook veel ontroering. En alles in het Drents zoals dat gesproken wordt in het 
zandgedeelte van Zuid-Oost Drenthe.  

“Harm en Roelof” zaterdag 9 november, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. 

Voorverkoop kaarten: woensdag 30 oktober in Dorpshuis Bastogne van 19.00 tot 21.00 

uur.  Kaarten in de voorverkoop kosten 10 euro inclusief een kop koffie. Op 9 

november betaalt u aan de zaal 12,50 euro.  


