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Van de redactie 

Grasmaaiers, kettingzagen en bladblazers. 

Bloembollen, bladharken, bezems en kruiwagens, 

Vogelvoer, kerstbomen en lichtjes. Buitenklusjes 

die de herfst langzaam laten verglijden naar de 

winter. En zo aan het eind van het jaar kunnen we 

dankbaar terugzien op een paar mooie aanser 

wiezers, fijne adverteerders en trouwe bezorgers. 

Het is mooi om te merken dat de Aanser Wiezer 

een warm hart toegedragen wordt en de vacature 

voor bezorger na het stoppen van de familie 

Joosten heel snel vervuld werd door Jan en 

Margaret Feenstra. Wij van de redactie willen jullie 

allen heel fijne feestdagen wensen en veel plezier 

met dit decembernummer. 

 

 

 

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: 
Bob van Driel  
Arend Luning 
Jan en Margaret Feenstra 
Gerrit en Reina ter Wee 

 
Mededelingen: 
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de 
Bastogne € 1.= 
 
Particulieren en verenigingen kunnen 
adverteren onder de rubriek  
“Wiezerties”  
Graag schriftelijk a contant kosten € 
3,00 bij maximaal 4 regels (Wijzigingen 
voorbehouden). Grotere 
advertenties/verhuisberichten e.d. in 
overleg met de redactie 
 
Voor plaatsing zakelijke advertenties 
contact opnemen met de redactie 
 
De redactie behoudt zich het recht om 
ingezonden stukken welke o.i. niet 
geschikt zijn voor plaatsing te weigeren 
 
De volgende Aanser Wiezer verschijnt 
in april 2020. Kopij inleveren voor 1 april 
 

 
 

 
 

mailto:aanserwiezer@ansen.eu
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Sterallures 

In onze tuin staat een kippenhok. Ook wel 

een mini-wereldje op zich. Naast de 

verwachtte bewoonsters hebben we een 

hele zwerm mussen die er een bed en 

breakfast van gemaakt hebben. Ze rusten 

samen met de kippen op de stok, eten mee 

uit de bak en als je de deur van het hok 

opent moet je meteen achterwaarts 

stappen of duiken omdat ze in paniek 

wegvliegen. Ze mogen dan klein zijn als ze 

recht op je afkomen zijn ze toch 

indrukwekkend. Verder verschijnen er zo 

een paar keer per jaar gaten naast de 

voerbak. Als je die dichtdrukt of er een 

steen oplegt verschijnen er gewoon nieuwe gaten. De voerbak is dan ook ineens in rap tempo leeg 

en wordt het tijd om in deze gaten wat ander soort voer te strooien. Bij voorkeur van een mooie 

roze kleur. Na een tijdje blijft het niveau van de voerbak op peil en vinden we heel soms een dikke 

vette rat die het gelukkig niet meer doet. Op dit moment wonen er 3 kippen in het hok. Het waren er 

meer maar soms overlijden ze door een sterfgeval en loopt de teller langzaam terug. Degene die 

overblijven zijn dan wel heel bijzondere. Naast een echte P. Buitenkip wonen er ook twee 

krielkipjes. Wereldberoemd in Ansen om hun toneeldebuut in de Bastogne vorig jaar. En zoals 

beroemdheden betaamd hebben de 

dames sterallures. Ze claimen namelijk 

zowel de eigen gelegde als de eieren 

van de andere kippen. Op het moment 

dat ze broeds worden zitten ze samen 

op een enorme hoop veel te grote 

eieren. Dat is meer komisch om te zien 

als een probleem. Het wordt wel lastig 

als je bedenkt dat je eitjes nodig bent 

voor omelet of pannenkoek. Deze 

twee dames zijn erg standvastig en 

kunnen nogal fel worden bij het 

verdedigen van het nest. Ik ben 

ondertussen al zover dat ik met de 

mouwen over de handen en de 

achterkant van een hark ze er 

uitschuif. Ondertussen krijg ik flinke 

beledigingen naar me toe getokt en 

gekakeld. Of, en dat is de snelste 

oplossing Gert-Jan gaat de eieren uit 

halen. In een mum van tijd en zonder 

herrie uit het hok is hij terug met de 

eitjes. Ach ja, acteurs onder elkaar. 

Blijft toch een bijzonder soort. 

Paula van den Bosch 
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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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1950-2020 
Op 4 januari 2020 bestaat onze afdeling  

70 jaar! 

 
en 

op 7 maart 2020 organiseren de gezamenlijke afdelingen van de Vrouwen van Nu  

van  de Gemeente de Wolden 

de  

Vrouwendag 
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Ofscheid van Keet AA 

Het is alweer negen jaor elene dat ik een 

stukkie over de Keet AA (Achter Aansen) ien 

de Aanser Wiezer ezet hebbe. De keet 

dreeide toen al veer jaor as een tierelier. Ien 

det stukkie hoopte ik de mèensen die zich 

amit nogal negatief uutleuten over jeugdketen, 

de ogen wat te openen en ze d’r van te 

overtugen dat keten niet allennig mar 

zoepplekken bint, mar dat ze ook een hele 

sociale functie hebt.  

Ik schreve destieds ook dat wij as olders 

netuurlijk niet altied bliede waren mit het 

draankgebruuk van oonze zeuns, mar dat wij 

wel bezunder bliede muggen wezen mit het 

saamheurigheidsgeveul tussen dizze knapen. 

 

En nou, nao roem dartien jaor!, is er een ende 

ekomen an Keet AA. Wat nou de exacte reden 

daorvan is, is mij niet hielemaol dudelijk eworden, 

mar feit is wel dat de gemeente vund dat dizze keet 

niet meer onder het gedoogbeleid mug vallen, men 

vund de bezeukers namelijk te old. Mar misschien 

vunden de bezeukers zölf ook wel dat ze de Keet zo 

langzamerhand wat ontgreuid waren…drokte mit 

heur wark en hun eigen ‘keet’ enzo.  

 

Wat de warkelijke reden ook was, op zaoterdagoavend 5 oktober 

hebt ze mit het geven van een geweldig mooi feest ofscheid 

eneumen van hun ‘keetleven’. Mit live-muziek en 120 mèensen ien 

een feesttente was het gewoonweg een memorabele aovend. De 

keet zölf was ummetoverd tot een soort 

museum en ien een tiedlijn van foto’s uut het 

‘keetleven’ zag ie de ‘mannegies’ van toen 

veraanderen ien de mannen van vandage.  

D’r waren wel trouwens wel foto’s bij waorvan 

ik bliede binne dat ik niet ‘live’ aanwezig ware 

toen die foto’s eneumen worden, mar ’t was  

toch (veurnamelijk veur de olders) geweldig mooi um te zien. 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 In de beginjaren 
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“Jonges, bedankt veur die mooie aovend!”.  

En één ding was en is wel dudelijk: 

De Keet is weg, mar het 

saamheurigheidsgeveul is ebleven! 

“Wees er zunig op!” 

 

Kobie. 

 

 
 

Voor alle doppenspaarders  
Van de Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland kregen we het volgende bericht: 
 
Vorig jaar haalden we 93000 kg plastic doppen op en konden we na aftrek van de gemaakte kosten 
dankzij jullie een cheque van €15.000,= doneren aan KNGF Geleidehonden. 
 
Er is echter een groot probleem ontstaan! 
Onlangs is er een lading doppen gedeeltelijk afgekeurd omdat er teveel afwijkende doppen in zaten 
zoals: goud- en zilverkleurige doppen (de machine ziet dit als metaal), metalen doppen/deksels, 
potjes en pompjes en doppen waar nog karton in zat of stickers op zaten. 
Op het grote depot worden de doppen niet meer nagekeken. Daarom de noodkreet aan alle 
doppenspaarders om zelf alert te zijn. Als de selectie gebeurt bij de spaarder is het een karweitje van 
niets! 
 
Voor de duidelijkheid: 
1 Is het een ronde dop?  
2 Is de dop van plastic? 
3 Is de dop moeilijk 
buigzaam? 
4 Is de dop schoon? 
  Geen deksels 

 
  
Dit werd in Ansen ingeleverd 
maar hoort er niet in. 
 
Bij twijfel niet in de 
doppenbak doen! 
 
Bij voorbaat dank! 
De Vrouwen van Nu Ansen 
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Boemerang Aanser wiezer december 2019 
 
Zaterdag 30 november hield toneel vereniging de Boemerang haar jaarlijkse uitvoering in de 
Bastogne.  
 
We hebben dit jaar De geweldige dokter Paul opgevoerd. De jonge Dokter Paul (Gert-Jan 
van den Bosch) begint enthousiast aan zijn nieuwe baan als dierenarts. De oude dokter van 
Meulen (Jan Steenbergen) blijkt naast dieren ook nog wat bij te klussen in een dorp waar 
geen huisarts is. De arme Paul krijgt de eerste weken naast Wilhelmina (Alie Broekman), die 
met een papagaai met de verkeerde kleur op het spreekuur komt, alleen maar mensen die 
voor zichzelf komen te behandelen. 
 
In de spreekkamer ontmoet dokter Paul, Rebecca (Roelie Boverhof) met een jeukende poes, 
Berend (Jan Vriend) met maagpijn en Arie (Arend van Dijk) heeft problemen met de 
"fokkerij”. Tussendoor komt telkens de Postbode (Hugo Joosten) ongevraagd “extra service” 
verlenen. Als Pauls stalkende ex Rita (Jeanet Wormgoor) zwanger blijkt te zijn en na een 
ongeluk medisch onderzocht moet worden door de oude dokter van Meulen, is voor Paul de 
maat vol. Ook blijken zijn medische adviezen niet zo goed uit te pakken. De bijwerkingen van 
het aan Berend voorgeschreven paardemiddel maken bepaalde gevoelens los bij Corrie 
(Inge Wiekema). Pauls assistente Liesbeth (Gerda Tissingh) gaat er uiteindelijk vandoor met 
de Italiaanse oplichter Luigi (Henk Jan Wormgoor). Zoals gebruikelijk loopt het toch nog goed 
af en vind iedereen zijn of haar geluk, en dat geldt zeker voor Wilhelmina als de 
langverwachte Struisvogel bezorgt wordt. 
 
We kijken terug op een zeer geslaagde avond met een volle zaal, enthousiast publiek, een 
leuke verloting en een gezellige afterparty die als vanouds weer prachtig muzikale omlijst 
werd door Bart Kiers.  

 



                            aanser wiezer december 2019 

 

Bestuursmededelingen vanuit het Dorpshuis 
 
 
Nieuwe tarieven consumpties 
Per 1 januari 2019 heeft de belastingdienst het lage BTW 
tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit tarief geldt voor de 
alcoholvrije dranken. In eerste instantie hebben wij besloten 
om deze extra kosten niet door te voeren op de prijzen van de 
consumpties.  
Achteraf blijkt dit toch behoorlijk wat extra kosten met zich mee te brengen, daarom wordt per 
1 januari 2020 de prijs voor een kopje koffie, thee of warme chocomel verhoogd van € 1,50 naar 
€1,75. We verwachten hiermee de extra kosten op de overige alcoholvrije dranken te kunnen 
compenseren zodat die prijs voorlopig niet verhoogd hoeft te worden. 
 
Bereikbaarheid Beheerder 
Helaas had het oude nummer van de beheerders (Frans en Marja) via de provider zeer slecht bereik. 
Daarom is overgestapt naar een andere provider met helaas ook weer een ander nummer:  

06-219 88 881. 
 
Laadpaal elektrische auto’s 
De gemeente stelt een laadpaal voor elektrische auto’s beschikbaar voor de kleine dorpen. In Ansen 
komt er ook een, en wel op de parkeerplaats van de Bastogne. De komende periode zal deze 
geplaatst gaan worden. 
 
Vrijwilligers 
Het Dorpshuis is in Ansen een mooie ontmoetingsplaats waar veel gebruik van gemaakt wordt. Dit is 
mogelijk door en dankzij de inzet van veel vrijwilligers.  
Wil je graag iets bijdragen voor ons Dorpshuis op welke manier dan ook, laat het ons weten. Vele 
handen maken licht werk! 
De inzet van dorpsgenoten is van groot belang, denk hierbij aan hulp bij grote evenementen, 
bardienst, tuinploeg, onderhoud, etc. 
Heb je interesse, laat het ons weten. Ook voor vragen kan uiteraard contact opgenomen worden via: 
secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com. 
 
Het bestuur. 
 

De ambulant kapster in de buurt 
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Iedereen is het vast niet ontgaan.. Boeren uit Ansen e.o die met de trekkers richting Den Haag 
gingen of kozen toch voor dichterbij om naar Assen te gaan. 
Mooie optocht met alle trekkers. Is een keer wat anders dan de optocht van het  ''Aanserfeest'' 
Mochten jullie iets plaatsen op sociaal media, vergeet dan vooral deze hashtag niet: 
#trotsopdeboeren #nofarmernofood hiermee kunnen jullie de boeren steunen. 
Mensen uit de stad kijken hun ogen ook altijd uit als ze koeien van dichtbij zien. Eigenlijk weten ze 
niet hoe alles gaat op de boerderij. Daarom vinden wij het super leuk als campinggasten die bij ons 
komen kamperen, graag willen helpen.  Uitleg geven over onze melkrobot, kalfjes voeren en het 
leukste wat ze dan vinden is.......koekalverij! 
of een ritje mee op de trekker. Een en al gezelligheid, vooral dus in de zomerperiode als de camping 
vol staat. In de winter periode is de camping gesloten en dan hebben we het weer rustig op het erf. 
Ook wel weer lekker, rond februari/maart beginnen we dan weer met alles weer seizoen klaar te 
maken. Om eind maart weer open te gaan. Daarvoor staan we nog een paar keer op de SVR 
Camping beurs. 
Bent u nieuwsgierig en/of wilt u een keer een kijkje nemen? Dan zien wij u graag @ Om de kamp 7 
Boerderij + Mini Camping 'T Neuvertje. 
 
Graag tot ziens.. 
 
Groetjes Rik, Melanie & Nieke 

 
 
Wij geven de pen door aan onze overburen: Maarten Schultjens & Alma Hessels  

 
 
 
 

 
Even voorstellen….. 
 
Kees en ik (Anneke) zijn op 1 maart van dit jaar in Ansen komen wonen.  
Een droom werd werkelijkheid. 
De afgelopen 34 jaar hebben we in Midden-Limburg gewoond in een klein dorp Roggel. Daar zijn 
onze drie kinderen, Koen, Ludo en Stephanie opgegroeid. 
Inmiddels zijn ze volwassen (37, 36 en 33 jaar) en wonen verspreid over het land. Het was voor onze 
kinderen geen verrassing toen ze hoorden dat we naar Drenthe gingen verhuizen. Al vele jaren 
hebben we met de kinderen vakanties doorgebracht in Drenthe, de liefde voor deze omgeving is dan 
ook niet nieuw. Ondanks dat was het voor onze kinderen een emotioneel afscheid van het ouderlijk 
huis in Roggel. 
We hebben er een mooie tijd gehad, maar het Noorden lonkte ons. 
Na de pensionering van Kees werd het voor ons een stuk gemakkelijker om te veranderen van 
woonomgeving. We genieten nu dagelijks van de natuur en de mooie ondergaande zon in Ansen. 
Kees en ik zijn inmiddels 40 jaar getrouwd. Kees is geboren in Rijswijk en komt uit een gezin van 5 
jongens. Ik ben in Apeldoorn geboren en heb 2 zussen en 2 broers. Kees en ik hebben elkaar leren 
kennen in Arnhem. Hij werkte daar net 2 dagen bij de importeur van John Deere tractoren en ik 
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werkte als verpleegkundige in het ziekenhuis. 
We zijn na ons trouwen in Dronten gaan wonen. Kees had toen een baan bij een landbouw 
toeleveringsbedrijf in de Flevopolder en ik kon in het Sophiaziekenhuis in Zwolle gaan werken. In 
maart 1982 werd onze oudste zoon Koen geboren en in 1983 volgde onze tweede zoon Ludo. Een 
heerlijke drukke tijd! 
De volgende uitdaging diende zich aan. Kees kreeg een baan in Roermond bij Grodan, de 
tuinbouwdivisie van Rockwool. Daar heeft hij tot zijn pensionering verschillende uitdagende functies 
vervuld. Hij heeft voor zijn werk veel mogen reizen naar de Mediterrane landen. 
Het was best even wennen met 2 kleine peuters in 
een nieuwe leefomgeving. Ik ben in de beginjaren 
actief geweest als vrijwilliger en later in het 
schoolbestuur van de basisschool. En dan leer je al 
vrij snel mensen kennen. Stephanie werd in Juni 
1986 in Roggel geboren. Wat waren haar broers 
trots en blij met haar. En wat denk je van de 
ouders…?  
Toen de kinderen wat ouder werden ben ik in de 
jaren 90 mijn werk als verpleegkundige weer gaan 
oppakken. Ik heb 10 jaar in de ouderenzorg gewerkt. 
Eerst als verpleegkundige en later als teamleider. 
Daarna nog 8 jaar als praktijkondersteuner bij een 
huisartsenpraktijk.  
Tijdens mijn werk bij de huisarts ben ik in 2012 
psychologie gaan studeren.  
Na mijn afstuderen ben ik met mijn eigen praktijk 
voor Coaching en Gezondheid begonnen en heb ik 
afscheid genomen van de huisartspraktijk.  
Ik begeleid nu mensen met psychosociale 
problemen, ondersteun bij voedingsadviezen en 
help mensen met levensvragen. Wie weet geef ik 
nog eens een lezing in Ansen als daar voldoende 
belangstelling voor is. Mocht je wat meer informatie 
willen hebben, kijk dan op annekestruijk.nl. 
 
Kees en ik hebben naast ons werk ook altijd hobby’s gehad. Onze gezamenlijke hobby’s zijn 
wandelen in de natuur, fietsen, musea bezoeken, in de tuin werken (daar is werk genoeg) en niet te 
vergeten Netflix - films kijken! 
Onze kinderen en kleinkind (binnenkort komt ons 2de kleinkind) vragen ook de nodige aandacht, wat 
wij ervaren als een enorme rijkdom. We klussen graag bij de kinderen en dat vinden ze helemaal niet 
erg! 
Natuurlijk hebben we ook onze eigen hobby’s. 
Kees werkt graag aan klassieke auto’s. Hij heeft samen met onze oudste zoon Koen 2 MGA’s 
gerestaureerd. Daar gaat hij graag een rondje in rijden als het weer het toelaat. Verder sport hij graag 
en heeft zich direct bij de loopgroep Ruinen aangesloten. En niet te vergeten met Ludo naar Ajax.  
Ik heb als hobby pianospelen, lezen en handwerken. En ons huis is mijn hobby.  
 
Kees en ik zijn blij dat we de stap naar Drenthe hebben gemaakt. Het voelde gelijk als thuiskomen in 
Ansen. De mensen geven ons hier een gevoel van welkom en dat is mooi! We hopen hier nog vele 
jaren in goede gezondheid te mogen wonen en te genieten van de mensen om ons heen. Want daar 
hebben we het enorm mee getroffen! 
 
Kees en Anneke Struijk 
Dwingelerweg 41 
7964 KJ Ansen 
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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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We kunnen terugkijken op een prachtige 
avond met Harm en Roelof. Mede op 
uitnodiging van de Vrouwen van Nu kwamen 
zij op 9 november jl. naar de Bastogne. 
Een volle zaal, veel gelach en twee heren 
die er duidelijk ook zelf veel plezier in 
hadden. 

 

 

 

Vrijdagavond 14 februari 2020, aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur): 

 

Henk Wiebe van der Meulen uit Havelte laat ons delen in zijn grote passie: 

de vogelfotografie.  

 
Hij zal ons laten zien dat er ook dicht bij huis meer dan genoeg 

vogelsoorten zijn die het bekijken meer dan waard zijn. De vertoonde 

foto’s zullen worden opgeluisterd met bijzondere anekdotes zodat het 

niet alleen een leerzame, maar ook een heel aantrekkelijke avond 

wordt. 

 

 
“De vele aspecten van deze hobby zijn een uitdaging, waarin je elke keer weer voor 

verrassingen komt te staan en daardoor geprikkeld wordt om steeds maar opnieuw 

tot “betere“ opnamen te komen”   

                                                                                                                                                            Aldus Henk Wiebe.                        

 

 

                          Op zondag (middag) 27 september 2020 is het weer Burendag! 

We hopen dat de weergoden ons dan eens gunstig gezind zijn zodat de fietstocht die 

we al in 2018 voor deze gelegenheid hebben uitgezet eindelijk eens door kan gaan.  

Drie keer is scheeprecht nietwaar? Dus noteer deze datum alvast in uw agenda.  

Meer informatie over deze middag komt in de volgende Aanser Wiezer. 

 

Maar we hopen u natuurlijk eerst te zien op vrijdag 14 februari! 

 

 

                       

P.S. Mocht u nog ideeën hebben voor een activiteit of lezing, laat het ons weten!  

       secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com.  

mailto:secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com
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Rooster oud papier 2020 
 

 

Datum vereniging/buurt contaktpersoon tel nr 

25 jan 2020 Aanser Chicks Hanke Nijland 0622-004779 

22 feb 2020 Zwerfkei Arend Tissingh 0615-481886 

28 mrt 2020 VVVo Jan Prikken 0621-812802 

25 apr 2020 Jordaan  Wim Nijland 0655-368866 

23 mei 2020 Schoppen Aas Hansfried Broos 0639-377693 

27 juni 2020 Voorlanden Bertjan Boom 0645-068403 

25 juli 2020 Keet achter Ansen Lars Tissingh 0651-754549 

22 aug 2020 Achter Ansen Roelof Tissingh 0522-472083 

26 sept 2020 Boemerang Gerda Tissingh 0522-472083 

24 okt 2020 Touwknuppers Lutske Mekkes 0522-472960 

28 nov 2020 Zwerfkei Arend Tissingh 0615-481886 

02 jan 2021 VVVo Jan Prikken 0621-812802 
 

 
 

 

 
 
 
 
In april 2019 is de collecte ‘1 voor 8’ georganiseerd . 
De bruto opbrengst was weer heel goed. Na aftrek van de kosten voor  
drukwerk etc. was het eindbedrag € 2159.40 
De onderverdeling was als volgt: 
KWF   € 390.72 
Nierstichting € 262.84 
Prinses Beatrixfonds € 226.23 
Reumafonds € 255.22 
Longfonds  € 239.22 
Hartstichting € 291.72 
Brandwonden-stichting € 240.72 
Maag- lever- darmstichting € 252.73  
Heel hartelijk bedankt voor uw gulle gaven. 
 
In 2020 zal opnieuw deze gezamenlijke collecte gelopen worden. 
Ook nu weer in de week na Pasen n.l.  van 14 t/m 18 april. 
Wij hopen dat u dan ook weer wilt bijdragen aan deze goede doelen. 
Marietje Sassen is gestopt met de werkzaamheden in de commissie. Heel  
veel dank voor de fijne en gezellige samenwerking. 
Met vriendelijke groet, de commissie, Greta, Femmy, Elly en Lutske.  
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Archief: Aanser Wiezer April 2006 

 

 
 

20 jarig 

bestaan 

volksdansgroep 

 
September 1986 werd vanuit de plattelandsvrouwen afd.Ansen een volksdansgroep opgericht. 

De groep startte met 26 leden en werd geleid door Hilda Bult uit Ruinen. 

Er werd 1 keer in de 2 weken gedanst bij café De Zwerfkei. 

De groep bestaat nu uit 17 personen en danst nog steeds met veel plezier 1 keer in de 2 weken, nu 
in De Groene Hof. 

Veel dames zijn al vanaf de oprichting lid. 

Onder leiding van Albertje Dedden (al vanaf 1991) dansen we de hele wereld rond. 
Griekse dansen, Amerikaanse, Hongaarse enz. en natuurlijk de Nederlandse (boeren) dans en de 

country. 

In verzorgingshuis De Priensenije in Ruinen wordt door de bewoners ieder jaar uitgekeken naar een 

optreden van onze groep. 
Ook op de zomerse brinkavonden werd meerdere keren gedanst. 

De viering van het 10 jarig bestaan was een hoogtepunt met dans en een gezamenlijke maaltijd bij 

De Zwerfkei. 
En hoe we het 20 jarig bestaan vieren…? 

Dat blijft nog even een verrassing !! 

 
 

 

 

Oproep---oproep---oproep---oproep---oproep---oproep--- 

 

  

OBS ’t Veurlaand is het nieuwe schooljaar van start gegaan met de tussenschoolse opvang. Wij 
vragen hiervoor vrijwilligers om te helpen bij de overblijfregeling van de kinderen van 12 uur tot 

13 uur. Wij bieden u naast een kleine vergoeding, een gezellige sfeer en betrokkenheid bij de 

school en kinderen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Gea Benak of Hiekie Schraa 
(tel 472113)  

 

Voor deze tussenschoolse opvang is een speciale ruimte op school ingericht, waar de kinderen eerst 

samen eten en later samen spelen, wij kunnen hiervoor nog speelgoed, spelletjes, puzzels, 
leesboeken ed gebruiken. Heeft u nog speelgoed ed dan kunt u dit inleveren bij school, wij zijn er 

erg blij mee 

 
Alvast bedankt!! 

Team en ouderraad OBS t Veurlaand 

 

In 2006 wordt het oud papier 

opgehaald op: 14 oktober, 25 

november. 
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Informatie Dorpshuis ‘Bastogne’ 

 

 

Sinds 2005 

Nadat in 2005 het dorpscafé verdween, is de ‘Bastogne’ de plaats 
waar het verenigingsleven van Ansen plaats vindt. 

 

Vrijwilligers 

Op initiatief van Dorpsbelangen Ansen is destijds met veel vrijwilligers het achterhuis en de 
aangrenzende schuur van de historische boerderij verbouwd tot een accommodatie waar iedereen uit 
Ansen terecht kan en trots op is. De ‘Bastogne’ wordt geëxploiteerd door de Stichting Dorpshuis 
Ansen.  

 

Met elkaar goed voor mekaar 

Zonder de inzet van vrijwilligers is de exploitatie van de ‘Bastogne’ onmogelijk, Barvrijwilligers, een 
schoonmaak- en onderhoudsploeg voor het buitenterrein en de zelfredzaamheid van de gebruik 
makende verenigingen, zorgen ervoor dat we het met elkaar goed voor mekaar hebben. 

 

Donateurs 

Daarnaast dragen de donateurs van de stichting 
‘Vrienden van het Dorpshuis Ansen’ hun steentje bij. 
Wanneer het je leuk lijkt om zo af en toe te helpen in 
of om de ‘Bastogne’, neem dan contact op met de 
beheerder. Je bent van harte welkom en het is 
meteen een gelegenheid om andere ‘Aansers’ te 
ontmoeten. 
De ‘Bastogne’ is geen café en is dan ook alleen 
geopend gedurende de activiteiten. (Raadpleeg 
hiervoor www.ansen.eu). Loop gerust eens binnen 
om kennis te maken, of om een keer vrijblijvend mee 
te doen aan één van de activiteiten. 
 

 
 
Koekje 
De ‘Bastogne’ dankt haar naam 
aan het welbekende koekje. Deze 
lekkernij is gedurende de intensieve 
periode van de bouw en verbouw in 
grote hoeveelheden verorberd. Het 
staat symbool voor het vele werk dat 
er is verzet en wordt tot op de dag 
van vandaag gepresenteerd bij de 
koffie en thee.  

 

 

 

 

http://www.ansen.eu/
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Activiteiten 

 

Sport & Spel 

▪ Biljarten 

▪ Bridge 

▪ Jeu de Boules 

▪ Jokeren 

▪ Klaverjassen 

▪ Klootschieten 

▪ Line Dance 

▪ Pilatus 

▪ Volksdansen 

 

Cultureel 

▪ Cabaret 

▪ Film 

▪ Literatuur 

▪ Muziek 

▪ Toneel 

 

Zakelijk 

▪ Cursussen 

▪ Dorpsbelangen 

▪ EnergieKansen 

▪ Lezingen 

▪ Trainingen 

▪ Vergaderingen 

Verenigingen 
 
Vereniging voor 
Volksvermaken (VVVo) 

▪ Hersengymtoernooi 

▪ Spooktocht 

 

Vrouwen van NU 

▪ Thema-avonden 

▪ Workshops 

 

De Boemerang 

▪ Jaarlijkse 

toneeluitvoering 

 

 

 

 
Een leefbaar dorp voor iedereen, 
daar gaan we voor 
 
Het bestuur hoopt, dat na het lezen van deze informatie er 
geen drempel is om de ‘Bastogne’ binnen te stappen en 
elkaar te ontmoeten. 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Dorpshuis ‘Bastogne’ 
Dwingelerweg 2A 
7964 KK  ANSEN 
(0522) 47 54 73 
 

www.ansen.eu 
 
 

Nieuwe ideeën? 
Laat ze ons weten! 

 

 

 

 

Contact opnemen 

Beheerder ‘Bastogne’ 

06 21 98 88 81 

dorpshuisbastogne@gmail.com 

 

 

Uitgave winter 2019 

http://www.ansen.eu/
mailto:dorpshuisbastogne@gmail.com
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peulen op ’t schoe;leplein  
Umdat de respons op de oproe;p van Arend Mekkes  ien de A.W. van een paar jaor 
terugge umme wat kopie an te dragen over  spellegies van vrogger op ‘t Aanster 

schoe;leplein, wat tegenvöl, he’k met hum of-e’spreuken da’k de spellegies, veur zowied a’k 
ze mij heugen kan, op een rijgie te zetten.  
Zoa’j an de lieste hierunder kunt zie;n, waa’w nogal dròk gangs. 
Zo ienie;ns wörd er bijv. e’knikkerd e.d.. Wie ‘t altied bedacht, dat ‘t weer tied waar umme 
een bepaold spel te speulen is mij  nog altied een raodsel: ikke ien ieders geval nie;t. 
Sommige spellegies deuren maajs ( meisjes) en jongen mit menare, aandere apart. 
. Wij haren vrogger 3 speulplekken bij de schoe;le. 

1) Op ‘t plein. 
2) Achter en naost het turfhokke en under de lindeboom veur ‘t fietsenhokke. 

3) In de knikkertied mugge wij  oo;k veur de schoele ien ‘t zaand knikkeren. Ien 
de overige periodes waar ‘t een “no go” zone. 

Touwgie springen. Allennig of mit meerderen. 

 In spin, de boog gaat in. 

 Karel 1 brak z’n been. 

Kringspeulen. 

 Twee boerenmeisje, die dansen in de kring. 

 Zakdoekje leggen. 

 Het is mooi weer, het blèf mooi weer. 

 In Holland staat een huis. 

 Groen is ’t gras. 

 Drei is teveule. 

*) Alle liedties wörden altied ien ’t ABN e’zungen behalve “Het is mooi weer”: det waar een 

mix van ABN en dialect. 

Reispeulen. 

 Groene zwanen, witte zwanen. 

 Twee emmertje water halen. 

 

Overlopertje. 

 “Schipper mag ik overvaren.”  Hoe dan? Variaties. 

“Herder laat je schaapjes gaan.” “ Ik durf niet.” “ Waarom niet?” “ Om de boze wolf niet.” “  

De boze wolf is gevangen, tussen twee ijzeren stangen, tussen zon en maan; herder laat je 

schaapjes gaan. “ Het hèf wel wat van “Schipper mag ik overvaren”, maor ie renden gewoo;n 

hen de overkaante, terwijl de “wolf” oe ien ’t “niemaanslaand” probeerde te pakken. 

 

 

S 
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Tikspeulen. 

 Gewoo;n tikkertie,( mit variaties). 

Stompe schere (= kettingtikkertje).Det gunk er mie;stens nogal hard en ruug umwege. De 

achtersten an de slinger wörden ien een scharpe buchte ( bocht) mit een rotvaort over ’t plein 

e’slingerd en muzzen deur de middelpuntvlie;dende krachte geregeld löslaoten. Ze raakten 

daordeur nogalie;ns geblesseerd: schaafrauwgies, blauwe plekken etc.. 

Knikkeren.  

Ien een koele. Wij knikkerden toendertied mit pottenbakkers. Det waren gekleurde knikkers 

van klei. Mit de hakke van de klompe wörd ien ’t zaand een koelegie e’dreid en op een 

bepaolde ofstaand een streep e’trökken. Vanachter die streep probeerden wij de knikkers ien de 

koele te mikken. Wie ‘t dichtste bij de koele, of ien de koele laag mög proberen alle knikkers 

mit een gebeugen wiesvinger ien de koele te mikken. Strieken (=slepen) waar streng 

verbeuden. Daor wörd deur de mitspeulers scharp op e’let.  

Mit een iezeren stuiter en een cirkel mit pottenbakkers. Henduk Brink (de smid) maakte die 

iezeren stuiters. 

Oo;k mit de stuiter tegen de bliende mure van de schoele. De underkaante van die mure waar 

deur het gegooi van de iezeren stuiters al kats uut-e’hold. 

Ballen. 

Met iéne- of meer ballen. Vake tegen de bliende mure van  de schoe;le. 

 Stabal. 

Hinkelen. 

 

Hoepelen.  

Mit een 

olde fietsevelge. 

Tollen. 

Mit een 

zwee;pe. 

Paddenstoel. 

Mooie kleuren 

meuke wij d’r 

op. Eigenlijk waar ’t verbeuden mit een zwee;pe op ’t plein te tollen, want er blee;f geregeld 

een tolle ien de zwee;pe haoken en dan vleug die tolle deur de lucht mit alle gevolgen van dien. 

Voetballen.  

Mit een kleine balle. Eigenlijk oo;k verbeuden op ‘t drokke plein. Toch gebeurde ‘t wel en 

kwaamp de balle over de hé;ge ien de tuun van Henduk Nijstad ( Voorlanden 3) terechte en 

veural zien vrouwe waar daor nou nie;t bepaold bliede mit. 

Laand(ver)pikkertie. 

Ien ’t zaand wörd mit een mes een stukkie grond of-e’baokend en dan mus ie proberen het hiele 

gebied te veroveren deur mit een mes ien det gebied te gooien en an de staand van ‘t lemmet 

wörd er dan ien ‘t zaand een stree;p e’trökken en det gebied haa’j veroverd. 

Ien de plukhaore.  

Miestens wörd er deur iemaand wat slikkerije (een toffee of een lolly) op ‘t plein tussen de 

speulende kiender e’gooid en de eigenaor reup dan hie;l hard:”Ien de plukhaore!” Wie die 

slikkerije pakte mus proberen de eigenaor an te tikken. De aandere kiender möggen hum dan 

an de haoren trekken ( hij waar veugelvrij). Leu;t’e de “buit” lös en gunk een aander er mit 

vandeur, dan wörd die opgejaagd en hard an de haoren e’trökken. Zo gunk ’t verdan tot ‘t ie;ne 

lukte de eigenaor an te tikken. Dan waar de “buit” veur hum. 

Bok, bok, hoeveul hoorns. 

Achter ’t turfhokke waar een baanke over de hie;le brèdte van ’t turf-hokke. Ie;ne gung 

kroemgebeugen veurover dtaon mit de haanden op de baanke en een aander sprung op zien 

rugge. Die höld dan een paar vingers achter zien rugge en reup:”Bok, bok, hoeveul hoorns?” 
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Wörd het antal e’raoden, dan mus die aander oo;k kroem achter de bok ansluten. De volgende 

mus dan via die aander op de rugge van de bok trachten te komen en deu ’t zölde kuunsie. Zo 

kun de rij achter de bok steeds langer worden en bemuu;lijkte het spel. Een hiel gevröt. 

Wegkroepertie (= verstoppertje).  

Mit of zönder verlös. Vake waar de lindeboom de buutplekke. Wij reupen altied: “Anplak ( en 
dan de name van de betreffende persoon)”.  

Blikspuit. 

Een soort wegkroepertie mit verlös ( de buutplekke waar een balle, die ien een cirkel 
laag) en verlös deu’j deur de balle ien de cirkel een best ende vut te trappen. Iederie;ne waar 

dan weer vrij en kun hum opnij verstoppen 

Braanden ien de zunne mit een vergrootglas  

of vake oo;k mit het glas van een zaklucht (=zaklamp). De “braandplekke”waar achter het 

turfhokke, want dan haren de meisters oe;ns nie;t zo snel ien de smiezen. Er zaat toendertied 

vake een soort hard, zwart plastic um de fietsesturen. Det braandde lekker mit een aparte lucht. 

Maor ook dreuge bladties rookten goe;d en oe;nze name ien de klompe braanden waar oo;k 

gebrukelijk. 

Bokkiespringen, =  bokspringen, haasje over. 

Knallen. 

Ien een holle sleutel deu’j een paar lucifassenkoppen. Dan een spieker zunder punte ( an een 

touwgie) erien en daornao die spieker hard tegen de mure slaon. Knallen maor. 

Hoela-hoepen.  

Aubut (Albert) Brink (fietsenmaker, elektricien etc,) meuk de hoepels van plastic 

elektriciteitsbuizen. 

Klapspellegies. 

 Ik ben geboren in Frieseland. 

 Papegaaitje leef je nog. 

Kaatje ben je boven? Ik geleuve dat er daorbij allend e’zungen wörd. 

         Harry Slagter. 
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Nieuwsbrief Vereniging Dorpsbelangen 

 
Nieuwe kerstboom / vlaggenmast 
Met december voor de deur – en als u dit leest is het alweer zo ver ! – zitten we maar zo weer in de 
donkere dagen. Winter, de feestdagen en hopelijk met kerstmis sneeuw. Elk jaar zetten we met kerst 
en gezamenlijk met de VVVo een kerstboom op, op het brinkje. We hebben met de gemeente 
overlegd over het plaatsen van een vlaggenmast op het brinkje waaraan ook een ‘kerstboom’ van 
verlichting kan worden gehangen. We hopen dat het dit jaar al lukt om de mast enkele weken voor 
kerst geplaatst te krijgen zodat we  we dit jaar de nieuwe ‘kerstboom’ al kunnen laten zien. Een 
mooie, lichte en vrolijke entree van Ansen.  
 
Voorlichting maatschap Joling / bedrijfsbezoek 
Op 25 september jl. heeft de maatschap Joling uit Dwingeloo uitleg en inzicht verschaft over de 
manier waarop zij, ook in Ansen, de bloembollenteelt bedrijft. De avond was goed bezocht en er was 
veel ruimte om (ook kritische) vragen beantwoord te krijgen. Op die avond heeft de maatschap Joling 
aangeboden om een bedrijfsrondleiding te geven. Tegelijkertijd met het rondbrengen van de briefjes 
voor de kledingactie, zijn daartoe uitnodigingen rondgebracht. Tot nu toe hebben zich zo’n twintig 
personen opgegeven. De rondleiding zal plaatsvinden op zaterdag 7 december a.s. Mocht u dit 
nummer van de Aanser Wiezer voor die tijd ontvangen en alsnog graag mee willen, mailt u dan naar 
bestuurdorpsbelangen@ansen.eu of kom op zaterdag 7 december a.s. om 09.30 uur naar de 
Bastogne. De groep vertrekt van de parkeerplaats van de Bastogne om iets over half tien, ’s 
ochtends, naar het bedrijf van maatschap Joling waar we vanaf ongeveer 10.00 uur welkom zijn.  
 
Kledingactie  
Voor de tweede keer hebben we een 
kledingactie georganiseerd. Op 
donderdag 21 november jl. zijn we rond 
gegaan om huis aan huis zakken met 
kleding en overig textiel op te halen. De 
eerste actie, in augustus, leverde zo’n 
710 kg. textiel op dat hergebruikt wordt. 
Duurzaam dus!  
 
Mogelijkheden laadpaal / elektrische 
leenauto 
Gezamenlijk met EneriekAnsen 
onderzoeken we de mogelijkheden om 
een gemeenschappelijke, elektrische 
auto te regelen die voor gezamenlijk 
gebruik (waarschijnlijk bij de Bastogne) 
kan worden gestald. Als dit doorgaat, 
zal ook een laadpaal worden geplaatst. Nu zit dit idee nog in de opstartfase. Ergens begin 2020 
zullen we, als alles loopt zoals we verwachten, hierover een informatieavond beleggen. U wordt op 
de hoogte gehouden.  
 
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen wenst iedereen prettige feestdagen 
en een goed 2020  

mailto:bestuurdorpsbelangen@ansen.eu
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Nieuws van de VVVo 
 
Jaarvergadering en tuinkeuring 
De laatste vrijdag van de maand 
oktober is de VVVo  verplicht zich te 
verantwoorden tegenover hun leden. 
Onze voorzitter Janet Wormgoor deed 
dit helaas voor de laatste keer. 
Veronique Broos is als nieuw 
bestuurslid verwelkomt en zal het 
penningmeesterschap op haar nemen. 
Jan Prikken wordt de nieuwe voorzitter. 
Tijdens de jaarvergadering wordt 
traditiegetrouw de uitslag van de 
tuinkeuring bekend gemaakt. De tuinen 
van de familie A. van Dijk (boerderijtuin) 
en familie P. Smith (burgertuin) vielen 
bij de jury het meeste in de smaak.  In 
de nieuwe categorie dierentuinen won 
de familie B. Klomp. Na het officiële 
gedeelte van de vergadering werd een 
gezellige bingo gehouden met prachtige 
prijzen. 
 
 
IJsbaanmaaien 
Normaal gesproken wordt de dag na de jaarvergadering de ijsbaan gemaaid. Dit werd echter 
uitgesteld omdat Hans en Alien op die dag niet aanwezig waren. Bij Hans en Alien wordt vooraf altijd 
koffie gedronken en na het maaien kunnen we altijd genieten van een overheerlijke (tomaten)soep en 
meer. De ijsbaan is uiteindelijk schaatsklaar gemaakt op 23 november. Nu hopen op een strenge 
winter! Alle vrijwilligers (Wim Nijland) bedankt voor jullie inzet. Hans en Alien bedankt voor het 
onderdak en de goede verzorging.  
 

Plaats Naam Burgertuin Plaats Naam Boerentuin

1 Fam. P. Smith 246 1 Fam. A. van Dijk 228,5

2 Dhr. E. Vriend 239 2 Fam. B. van Zanten 210

3 Fam. E.J. Smit 233,5 3 Fam. R. Tissingh 202,5

4 Fam. R. Lindeman 231 4 Fam. H.A. Broos 191

5 Mevr. L. Brink-Koning 222,5 5 Fam. H.F. Broos 189

6 Fam T. Eindhoven 221,5 6 Fam. J.P. Withaar 174,5

6 Dhr. P. Buiten 221,5 7 Mevr. R. Steenbergen 145

8 Fam. A. Tissingh 218,5 8 Fam. J. Vos 130

9 Fam. K. de Rijk 214 9 Fam. T. Bouwens 129

10 Fam. Pels 210,5 10 Fam. R. Luning 124

11 Fam. E. Liezen 209,5

12 Fam. A. Mekkes 191

13 Fam. H. Kijk in de Vegte 189,5

14 Fam. J. Prikken 187

15 Mevr. A. Dedden 185,5

16 Fam. H. Joosten 181

17 Fam. J. Westenbrink 178,5

18 Fam. W. Nijland 174,5

19 Fam. H. Holstein 165

20 Fam. L. van Venrooij 160

21 Mevr. A. Luning 149

21 Fam. H. Kuijer 149

23 Fam. A. Koster 148

24 Fam. G. Boverhof 147

25 Dhr. M. Dedden 144

26 Fam. A. Muggen 140

27 Fam H. de Jong 135,5

28 Fam. F. Waninge 130

Staat u nog niet op de lijst en wilt u ook graag met de tuinkeuring 
meedoen? Geef u dan op via secretarisvvvoansen@gmail.com 
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Verrijdbare VVVo Voorziening 
Op de achtergrond zijn wij druk bezig met de realisatie van onze Verrijdbare VVVo Voorziening. Wij 
kunnen u mededelen dat deze bijna klaar is. Mogelijk wordt de wagen tijdens het winterspektakel al in 
gebruik genomen. Op 29 februari zal een officiële feestelijke opening plaatsvinden bij het dorpshuis. 
Wij gaan hierbij ook nog een activiteit organiseren. Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd.  
 
Agenda 2019/2020 
30 december  Winterspektakel  
7 februari   Hersengym 
29 februari  Opening VVVo-voorziening 
12 april   Paasvuur 
27 april  Koningsdag 
12 t/m 14 juni  Anserfeest  

 
 

Nederlandse kampioenschappen Taekwondo 
Den Haag 2019 

 

Ik ben Maaike Smit, 18 jaar oud. Ik woon aan het Anserpad en ik doe 

al 12 jaar aan Taekwondo. Dit doe ik in Hoogeveen bij Sidokwan. 

Ondertussen heb ik al 2 jaar de zwarte band en doe veel aan 

wedstrijden. 

Ik volg nu ook de opleiding sport en bewegen in Assen maar ik train 

nog bijna elke dag voor Taekwondo. 

 

Afgelopen januari deed ik voor de derde keer mee aan het NK. Dit 

jaar georganiseerd in Den Haag. Na een lange voorbereiding met 

ons team nam ik deel aan de Junioren en Senioren klasse. Dit kon 

omdat ik in januari nog 17 was en dan mag je in beide klassen 

deelnemen.  

 

De eerste partij in de junioren was tegen Kloosterman uit Almelo. Ik vocht deze eerste partij van de 

dag sterk en won ik met 9-4. Mijn finale was tegen Lamnadi. Deze finale was erg spannend. Ik heb 

drie rondes voor gestaan tot in de laatste 10 seconden waar ik de titel uit handen gaf door een 

verkeerde beslissing. 

In de senioren klasse stond ik weer in de Finale en vocht ik uiteindelijk tegen mijn team genoot Lotte 

Kat. Beide gingen we vol voor de titel maar Lotte nam de overwinning mee naar huis door dat zij 

meer ervaring in de Senioren had. 

 

Uiteindelijk vertrok ik met 2 keer zilver op 

zak vanuit Den Haag. 

 

 

Volgend jaar januari 2020 neem ik weer 

deel aan het NK. Dan alleen in de 

Senioren. We zijn alweer druk bezig met 

de voorbereiding, zoals dat we meer 

trainen en voorbereidende toernooien 

spelen zoals op 7 december Indoor 

Brussel waar wij met ons team aan 

deelnemen.  

 

-Maaike Smit 
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Even voorstellen….. 
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Vanof dizze kaante alvaste de Beste We;nzen veur ’t Nije Jaor. 

Bedaankt Jan Smit veur oen vere ien mien konte. Noe nog ien ’t Dre;nths, dan vuul ik 

mij hie;lemaole senang. Ie kunt het! 

 

Klimaotsgedoe;  anno 1956 & 1959. 

Tegenswoordig make wij oens terechte machtig zorgen umme’t klimaot.  Maor ien mien jeugd haa’w 

ook al veule verschil  ien ’t klimaot. 
Neemt nou de wienter van 1956. 

Ik sleupe zeins mit het raam lös (=open; daor wo’j stark en gezond van, haa’k welie;ns e’lezen). Maor 

op een nacht ien de wienter van 1956 ( ien een weekend) jeug de`harde, gure oostenwiend de snei 

(sneeuw ) over de nes en plèrde ‘t meedogenloos over oe;ns dorpie hen en nog wied mien slaopkamer 

ien oo;k (dakkapellegie Dwingelerweg 1). Ik wörd midden ien de nacht wakker en zage, dat mien 

bedde veur de helfte under de snei laag en er ontstund zöls (zelfs) een kleine sneidune ien mien 

slaopkamer.  ’t Mus toch nie;t slimmer worden: tied umme ’t raam dichte te doe;n duchte mij zo. Maor 

eerst de schoe;nen an, want mit de blote poten ien de kolde snei? Brrr. Naotied rap ‘t bedde weer 

ien.Daor wachtte mij een warme kruke. 

’s Morgens zage wij pas goe;d, wat de sneistorm uut’estuukt haar. 

Wij wollen, zoas gebrukelijk,  deur de achterdeure hen buten, maor wij kregen hum nie;t lös. Er laag 

een te hoge sneidúne veur. Dan maor deur de veurdeure hen buten (ook det gunk nog beheurlijk 

stroef). Hie;l Aansen waar of-e’sleuten van de butenwereld. Wij kunt narngs hen. Iederie;ne, die een 

schuppe (schep, bats) kun vastholden hölp mit umme de wegen lös te kriegen, want op maandag mus 

ien ieders geval de weg hen Rune veur de melkwagen begaonbaar wêen. Wij zaten op zundagâomd bij 

Tjibbe (café, Kerkdijk 18) rondumme de kachel en hadden ’t erover wa’w doe;n zullen. Ien Dwingel 

(Dwingeloo) dreijde ien café Mulder een film1 en daor gunge wij zei;ns wel hen, maor hoe kwame wij 

daor? Wij besleuten umme d’er mit de bie;newagen hen te gaon ( roem 4 /5 km, deur de bos). Ien de ( 

Dwingelder)bos laag vaste nie;t zo’n slim (erg) pak snei as op de kale vlakte, waar oe;nze gedachte en 

, zoas later bleek,  det kwaamp uut. Dus op hen Dwingel . Over de Olde Dwingelerdiek op de 

Dwingelder bos an. Het waar een prachtige heldere aomd. De maone schee;n over een kats besneijde 

vlakte. Waor de weg ophöld en de akkers begunden waar nie;t goe;d te zie;n, want veur oe;ns laag 

ie;ne grote, witte sneivlakte.  Amit zakten wij tot oe;ns kruus ien de snei (de bovenkaante waar 

bevreuren en daor zakten wij nogal ie;ns deurhen). Het mög hum de pret nie;t drukken (wel uutkieken 

veur ’t stiekel-draod=prikkeldraad under de snei). Ien de bos laag een nie;t al te dikke laoge sneij: 

daor kwame wij makkelijk op veuruut, maor ie;nmaol de bos weer uut hen Dwingel, over de kale 

Dwingelder nes muzze wij d’r wee;r tegenan. Wij waren verduld nog op tied veur de film en nao 

ofloop laag de “Noordpool” wee;r veur oe;ns. 

 Hie;l wat aa;ns waar ’t drei (3) jaore later. 

Ien 1959 haa’w zo’n dreuge zomer, dat alle vennen ien ‘t Dwingelerveld, m.u.v. Drostenve;ne en de 

Davidsplassen dreuge stunden. Ook de iesbane stund kats (helemaal) dreuge. Wij kunt over de bodem  

van die dreuge plassen hen lopen.  Ondaanks de dreugte leup ik ien’t veld toch altied mit leerzen an, 

want op de hartepadties (hertenpaadjes) tussen de heidestruken muggen graag adders ien’t zunnegie 

liggen. En an adders haa’k een gloepense (vreselijke) hekel. Mien kammeraod Appie (Albert) leup 

barfte  ( blootvoets) over zo’n padtie en stapte vlak over een zunnende adder hen. Hij haar hum niet 

e’ziene en haar geluk, dat hij d’r niet op stapte. De schrik zaat er goe;d ien.  Hij leup naotied niet meer 

veuran. 

   Harry Slagter.  
 

 
1 Ien café Mulder, ien Dwingel wörd er op de ie;ne zundag e’daanst en op de aandere zundag wörd er een film 
e’drei;d. Wij  waren nog wat te jonk veur ’t daanzen ( die tied kwaamp nog wel) en wij gungen daorumme 
geregeld hen de film. 
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In ACTIE op een fiets zonder zadel! 
 
 
De sport “Biketrial” is bij velen niet gelijk een alledaagse sport 
om te beoefenen, voor mij, Daan betekend dit méér dan alleen 
een sport! 
  
Wat is Biketrial? 
 
Biketrial is een extreme sport waarbij er met een fiets zonder 
zadel over obstakels wordt gesprongen, (ook wel bekend als 
trial met motoren). Deze obstakels kunnen bestaan uit 
boomstammen, beton en stenen. Tijdens wedstrijden is het de 
bedoeling dat er over 8 obstakels wordt gefietst tot hoogtes van 
2,5 meter. De bedoeling is dat het parcours zonder voeten aan 
de grond te zetten binnen 2 minuten wordt afgelegd. De fiets 
waarop dit wordt gedaan is op maat gemaakt naar lengte en is 
opgebouwd van vliegtuigaluminium (weegt rond de 6 kilo 
totaal). Bij de sport wordt sprongkracht gecombineerd met 
balans en uithoudingsvermogen. 

 
 
Hoe het begon: 
 
Na een tal van sporten te hebben geprobeerd waaronder: 
schaatsen, mountainbiken, voetbal en motorcross zat er 
eindelijk wat tussen! Trial! Op een zekere dag nam mijn vader 
mij mee in de auto naar Diphoorn, een klein dorpje in Zuid-Oost 
Drenthe gelegen nabij Emmen. Hier werd een “opstapdag” 
gehouden voor trial motoren, dit leek me wel wat “stuntn met 
een motor over obstakels”. Na een paar rondjes proberen en 
wat rookwolken later zagen mijn ouders dat er plezier in zat en dat er na drie keer vallen ook vier keer 
opstaan bij kwam kijken. Er was alleen één nadeel, de motor sloeg af en krijg die als 10-jarig ventje 
maar weer aan de praat.  
 
Doen ze dat ook met fietsen dan? Was de vraag die ik gelijk aan mijn vader stelde nadat er een 
jongen van twee koppen groter over een afzetlint van 1 meter 30 sprong op dezelfde baan. Rick 
Koekoek, een wereldrecordhouder hoogspringen uit Hoogeveen was aan het trainen en liet me 
gastvrij kennis maken met de sport fietstrial. Na wat rondjes op een “Trialbike” ging dit stukken lichter 
dan met de motor, er was meer uithoudingsvermogen voor nodig en dit was aardig makkelijker dan 
iedere keer de motor opnieuw aantrappen. 
 
Vanaf het jaartal 11 wist ik het zeker, hier wil ik mee door! Binnen Nederland was de sport Biketrial 
klein en waren er ongeveer 15 fietsers. Daarom was de oplossing Iedere week trainen in Emmen en 
wedstrijden rijden in Duitsland en België. Zoveel mogelijk uren maken op de fiets nadat de schoolbel 
van ’T Veurlaand gerinkeld had. 
 
Toen ik de leeftijd van 15 jaar bereikte kreeg ik de kans om met de “World Youth Games” mee te 
doen, een soort olympische spelen voor fietstrial in Charleroi, België. Al snel ontdekte ik tijdens de 
wedstrijd dat het niveau van de buitenlandse fietsers met name Spanjaarden, Fransen en Zwitsers 
vele malen hoger lag dan het niveau waar ik op trainde in Nederland. 
 
Gezamenlijk met Rick bespraken we de situatie en kwamen we erachter dat er meer potentie in zat 
dan wat er op dit moment behaald  was. Mijn grote droom was immers om op hetzelfde podium als 
Rick te belanden van de Worldcup wedstrijden (het allerhoogste niveau in Europa). Mijn ouders 
zagen het plezier van Biketrial en gaven me de ondersteuning om te trainen voor de Worldcups.  
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De wedstrijden worden  meestal gehouden in skigebieden of hoofdsteden van Frankrijk, Oostenrijk en 
Italië waar veel toerisme en legio materialen zijn om een mooie wedstrijd op te bouwen. 
 
 

Misschien wel de grootste 
uitdaging 
  
Één van de grootste uitdagingen is 
de sportondersteuning van de sport. 
Om als Nederlander aan dit niveau 
deel te nemen valt niet mee, gezien 
de ondersteuning vanuit de KNWU 
(Nederlandse Wielerbond) nul is. 
Biketrial zou volgens de bond een 
sport zijn waar commercieel geen 
geld uit verdiend kan worden. Zo 
was het antwoord op de vraag of ik 
een Nederlands t-shirt van de bond 
kon krijgen voor de grotere 
wedstrijden met mijn eigen naam 
erop duidelijk “nee”. 

 
Omdat biketrial in Nederland niet ondersteund wordt door de bond, zijn er ook geen trainers 
beschikbaar die kunnen helpen tijdens wedstrijden en trainingen. Een wielrenner op hetzelfde niveau 
krijgt volledige facilitering en geld om er goed van te kunnen leven en na zijn carrière iets over te 
houden. 
 
Om de sport te kunnen bekostigen is er sponsoring nodig op het gebied van: geld, onderdelen en 
voeding. Naast mijn HBO-studie (Johan Cruyff Academy in Groningen) geef ik fietsshows om de 
trainingskampen in Spanje te kunnen betalen.  
 
De oplossing: Johan Cruyff Academy 
 
Via een tip binnen de sportwereld kwam ik in aanraking met de Johan Cruyff Academy. Een opleiding 
die topsport combineert met een HBO- studie commerciële economie. De klas is opgebouwd uit 
topsporters van verschillende disciplines zoals schaatsen, voetbal en ijshockey. De lessen worden 
gegeven door ex-topsporters en zijn gereduceerd tot twee dagen in de week om zoveel mogelijk uren 
te kunnen besteden aan sport, daarnaast is er de mogelijkheid om op afstand lessen te volgen tijdens 
wedstrijden of trainingen.  
 
Het 3e studiejaar bestaat uit een halfjaar stage waarin zelf gekozen mag worden bij welk bedrijf dit 
plaatsvind. Als enige uit de klas koos ik de 
mogelijkheid om deze stage uit te voeren bij een 
bedrijf in Barcelona, omdat ik daar beter mijn 
wedstrijdvoorbereidingen kon uitvoeren. Spanje 
is namelijk het walhalla voor trial rijders met 
meestal mooi weer en super veel rotsen. Met 
name Catalonië kent vele trial plekken in de 
natuur en daarbuiten, perfect dus om 
wedstrijden te rijden tussen de stage/siësta uren 
door. De sport kent in Spanje ongeveer 10.000 
rijders en wordt vanuit de bond ondersteund. 
Om de huisvesting tijdens stage te kunnen 
betalen gaf een goede kennis mij de 
mogelijkheid om trainingen te geven  bij zijn 
fietsclub in Terrassa.  
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Toen ik medio Juli mijn stage onderzoeken had afgerond,  maakte ik de reis met mijn Fiat Punto van 
1995 richting Salzburg. (Oostenrijk). Hier stond de eerste Worldcup van het seizoen op het 
programma. Ik merkte dat er tijdens de wedstrijd een stuk spanning weg was en dat ik alle technieken 
tijdens de wedstrijden makkelijker kon uitvoeren.  
Het afgelopen seizoen begon ik op de ranglijst op plek 46, na veel wedstrijden en mentale training 
heb ik het seizoen af kunnen sluiten op de 27e plaats en de titel Nederlands kampioen. Het doel om 
de top 20 te behalen voor aankomend seizoen binnen het worldcup circuit blijft staan.  
 
 
 
Eigen trainingsplek: 
 
Sinds kort heb ik van gemeente de Wolden de mogelijkheid gekregen om op de kleine Esweg een 
trialbaan te maken. Deze baan is van essentieel belang om trainingen uit te kunnen voeren, loop 
gerust eens langs!  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oproep: Voor deze winter ben ik nog opzoek naar een lege schuur/hal met een oppervlakte van +-50 
M2 en 3,5 meter hoog om wintertrainingen op de fiets te kunnen doen! 
 
 
Sportieve groet, 
Daan Boverhof  
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Elektrische deelauto in Ansen? 

Bas is een elektrische auto voor de lokale 

gemeenschap, die door de inwoners van Ansen 

tegen een  aantrekkelijk tarief een dag of dagdeel 

gebruikt kan worden. Het idee daarbij is simpel. 

Bas komt op de parkeerplaats van de Bastogne in 

Ansen bij een laadpaal te staan. Reserveren en 

betalen van de auto kan via een app en de 

website, waarop ook kan worden bekeken of de auto vrij is. 

Waarom een deelauto? 

Veel mensen willen graag wat doen aan de klimaatverandering. Minder gebruik maken van 

vervuilende auto’s helpt daar enorm bij. Het aanschaffen van een elektrische auto is echter voor lang 

niet iedereen een optie. Door een elektrische auto te delen kunnen we samen zorgen voor 

milieuwinst en minder blik voor de deur. Ook is een deelauto handig voor mensen die nu nog een 

(tweede) auto hebben, maar vanwege de hoge kosten of het weinige gebruik eigenlijk wel af willen 

van hun ‘boodschappenwagen’. Ook willen we mensen via Bas graag laten kennismaken met het 

rijden in een elektrische auto. Bas past kortom helemaal in de trend van de deeleconomie! 

 

Bas is een gezamenlijk initiatief van de coöperatie energieKansen en dorpsbelangen Ansen. Voor 

de realisatie van dit project heeft de initiatiefgroep contact gezocht met het bedrijf Easy Driving uit 

Midwolde. Dit bedrijf heeft inmiddels inmiddels zo'n 20 deelauto's op locaties in Noord-Nederland 

staan. In Groningen (stad), in Harlingen, maar ook in de kleinere dorpen, zoals Een (Drenthe), 

Midwolde (Groningen) en Kúbaard (Friesland). Juist voor de kleine dorpen is het interessant om een 

deelauto te plaatsen, omdat mensen in deze dorpen 

nog meer afhankelijk zijn van van een eigen 

(tweede) auto en die dan ook vaak hebben, terwijl 

deze ook vaak stilstaat.                                           

EnergieKansen zal de (groene) stroom leveren aan 

Bas.  Via gemeente De Wolden wordt er een 

laadpaal geplaatst bij de parkeerplaats van de 

“Bastogne”. De vergunning daarvoor is inmiddels 

aangevraagd.                                                                                                                                

Kosten                                                                                                                                                              

Easy driving heeft verschillende modellen auto’s in 

de aanbieding: bijvoorbeeld een Nissan Leaf met 

een actieradius van 200 tot 250 km kost 4,25 euro 

per uur; 42,50 per dag plus 0,05 ct per km. 

Behoeftepeiling 

In januari beleggen we in de Bastogne een 

informatieavond, daar zullen ook 

vertegenwoordigers van Easy Driving aanwezig 

zijn. Daarnaast zullen we per mail onderzoeken 

hoeveel Ansers mee willen doen. Bij voldoende 

belangstelling kunnen we een proefperiode van 3 

maanden opstarten. Belangstellenden kunnen zich nu al melden via info@energiekansen.nu 

Vragenlijst inwoners Ansen 

1.Naam 

2.Adres 

3. emailadres 

4. Als er een elektrische deelauto bij de Bastogne 

staat zou u daar dan gebruik van willen maken? 

5. Hoe vaak per maand zou u dan de deelauto 

willen gebruiken 

• een dagdeel per maand (kost 7,5 euro, 

jaarabonnement 100 euro) ) 

• een dag per maand (kost 15 euro, 

jaarabonnement 180 euro ) 

• twee dagen per maand (25 euro, 

jaarabonnement 300 euro) 

• drie dagen per maand (60 euro, 

jaarabonnement 360 euro) 

 

mailto:info@energiekanse.nu


 


