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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  
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