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WOORD VAN DE REDACTIE 

Afgelopen Maart begonnen er berichten in de pers te 

verschijnen over COVID-19. Al snel blijkt het Corona 

virus te zorgen voor een onwerkelijk scenario en gaan 

wereldwijd landen in Lock down of zoals in Nederland 

vanaf 16 maart in sociale distansatie. We blijven 

zoveel mogelijk thuis van werk en school, houden 1,5 

meter afstand in acht en proberen zo met man en 

macht de kwetsbare mensen veilig te houden en de 

uitbraak van het virus in te dammen. Gewoon wordt 

bijzonder, het verwachte ingewisselt voor het 

onverwachte en dat kan soms unheimisch aanvoelen. 

Gelukkig zijn er ook dingen die blijven doorgaan als 

verwacht. De nacht wordt altijd gevolgd door de dag. 

De winter verglijdt naar de lente en zien we blaadje, 

bloesems en bloemen  verschijnen onder prachtige 

blauwe luchten. En zoals het hoort  verschijnt in April  

de Aanser Wiezer weer. Gevuld met verhalen door en 

voor dorpsgenoten en blijven we toch verbonden met 

elkaar. Wij wensen jullie hier een prettige afleiding en 

danken we van natuurlijk van  harte onze 

adverteerders. 

 

 

 

 

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 september 2020. Kopij inleveren voor 
1 september 
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Zaoterdag, 28 meert 2020…. 
 
Terwijl de wereld ien de greep holden wordt deur het coronavirus stap ik, net zo as op de meeste 
zaoterdagen, gewoon rond half negen ’s morgens op mien mountainbike.  
Eigenlijk niet hielemaole ‘gewoon’ want dizze keer heb ik mij veur eneumen um mar op de 
fietspaden en de brede zaandwegen te blieven. Det umdat ik net een berichie ien de kraante elezen 
hebbe waorien verzöcht wordt um gien onneudige risico’s te nemen zodat ie gien beroep hoeft te 
doen op de zorgverlening. En det snap ik, daor hebt ze op ’t moment wel aandere drokte en hebt ze 
gien belang bij gebreuken sleutelbenen of aandere ongemakken die veurkomen hadden kunnen 
worden. 
Dus fiets ik de Meulekaamp of en via het brede gröspad gao ik de Grote Esweg op… 
pfff wat een dik stuk wiend, eigenlijk is er gien aordigheid an um daor tegenien te poesten. 
Ondanks dette valt het mij op dat er gien blauwe kiekendieven op de nes bint, misschien bint ze 
ienmiddels wel vertrökken naor heur broedgebied. 
Mar heur ik kraanveugels? Misschien zit ze wel bij de waterbarging op ’t Aanserveld,  eempies hen 
kieken. Dus slao ik achter op de Grote Esweg linksof en fietse langs de iesbane en tussen de 
zomerhuussies deur op de Olde Dwingelerdiek an. Bij de waterbarging het gat van ’t zadel en 
eempies over de diek hen loeren… jammer, gien kraanveugels.  
Ach ja, det geluud drag ook zo wied, ze zult nog wel een heel ende vort wezen. 
Mar weer wieder, um de waterbarging hen en via het fietspad wat wij nog altied het ‘tegelpad’ 
nuumt weer op de Aanserdennen an. Um de bos hen en over de heide langs ’t Drostenvène. 
Tjonge wat is det water blauw, ’t liekt de Middellaandse zee wel. Tenminste, det dèenk ik, ’k heb de 
Middellaandse zee nog nooit ezene… 
Bij de schaopskooi het fietspad over de heide op…. wèèr stief tegen de wiend ien… gewoon 
deurtrappen! Naost mij zie ik steeds kleine veugelties hen en weerumme fladderen, 
roodborsttapuiten dèenk ik, mar ik kan ’t zo gauw niet zien. 
Eempies veurbij de Benderse Barg rechtuut het brede zaandpad op, ’t Is hier en daor al mul, nóg 
zwaorder trappen! Onveurstelbaar hoe rap det kan gaon, een paar weken terogge kun ie d’r nog 
niet deur, zoveule water stund er, en nou stöft ‘t er al. 
Hoge ien de locht vliegt een stok of wat veldleeuweriken mit mij mit, ze hebt schik, ze hebt dudelijk 
het veurjaor ien de kop. 
An ’t ende van ’t zaandpad rechtsof over de Kraloerweg tussen de heide deur.  
Toch wel hartstikke mooi eworden hier.  
Misschien wel goed dat er gien auto’s meer langes magt.  
Op de heide stiet nog wel veule water, ook hier hartstikke blauw… eempies ofstappen en kieken. 
Verleden jaor heb ik hier de zeearend ezene, en nou hoop ik altied dat ik hum ies weer magge 
spotten. Mar ook vandage zie ik hum niet, mar ik heure wel weer kraanveugels, mooi geluud! 
Wiederop neem ik het Cramerpad langs ’t Holtvène… de leste jaoren zit hier zomers vake een 
köppeltie lepelaars mar’t is nou nog te gauw ien de tied. Dir bint wel veule gaanzen en enten. 
Eempies later, bij ‘t Koelevaartsvène,  zie ik wel een stuk of twaalf grote zilverreigers bij mekaar. 
Vrogger zag ie ze bijna nooit mar ’t is nou heel gewoon. Ie mut nou haoste zeuken naor een 
gewone blauwe reiger. 
Naost het fietspad bij de schaopskooi ien’t Noordenveld bluit het klein hoefblad ien volle glorie, zó 
fel geel det kun ie gewoon niet missen. 
En wiederop bij de radiotelescoop ligt de adders op te warmen ien de wal. Dreej kan ik d’r 
vienden… ik griezele eigenlijk van slangen mar ik kan ’t nooit laoten.. toch eempies kieken. 
En dan de kortste weg mar op huus an, d’r mut nog meer gebeuren vandage. 
As ik eempies later deur Aansen fietse bint er hier en daor wat meensen buten doende, ik stikke de 
haand op: Moi! ….  Wij kent mekaar… 
 
Nou, det was toch een mooi rondtie op de fietse?  
Ik hope dat ie d’r net zo van geneuten hebt as ikke. 
 
De wereld ien crisis en wij stapt ‘samen’ op de fietse en wordt eempies nargens van gewaar… wat 
een riekdom um hier te wonen! 
 
Kobie. 
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   Ansen als - Proeftuin Aardgasvrije Wijken-  april 2020 

 
Het proeftuinproject PAW (Proeftuin Aardgasvrije Wijken) wil bereiken dat we over 6 

jaar van het aardgas af zijn. Het betekent verduurzaming van huizen en gebouwen, zelf 
opwekken en opslag van energie. Het betekent ook lokaal produceren, consumeren en 
profiteren. Dit project sluit nauw aan bij de doelstelling van eKa voor 2030. De gemeente De 
Wolden gaat in samenwerking met eKa een subsidievraag indienen. Wij, als energie- 
coöperatie Ansen zien hierin een grote kans de doelen om Ansen energie- onafhankelijk te 
maken te bereiken. De plannen hiervoor moeten op 1 mei dit jaar worden ingediend. 
Als Ansen inderdaad wordt aangewezen als 'Proeftuin', dan komt er naar verwachting ruim 2 
miljoen euro beschikbaar om prachtige plannen te verwezenlijken. Deze subsidie komt 
bovenop reeds bestaande subsidies 

 
 

Wat houdt het plan in op hoofdlijnen? 

• Kierdichting van woningen om warmtevraag te 

verkleinen. 

• Benodigde elektriciteit zelf opwekken.  

( zonnedaken, zonneweides en windmolens)  

• Installatie warmtepompen die geschikt zijn 

voor de ‘grotere’ woningen in Ansen. Aanvullende 

financiële ondersteuning voor de inwoners. 

• Na isolatie en gebruik warmtepompen is er 50% minder gas nodig. Het resterende 

‘groene gas’ willen we zelf produceren.  
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• De haalbaarheid onderzoeken van de productie van groen gas door mono- 

mestvergisting bij onze veehouders. Het gaat om de productie van minimaal 250.000 tot 

300.000 m3 groen gas per jaar. 

• Meer uitdagingen, bv. een ammoniak- terugwininstallatie voor afvang van stikstof/ 

ammoniak worden onderzocht. 

Uitvoering plan: 

• Deelname aan het plan is op vrijwillige basis. Mochten onverhoopt niet alle plannen 

worden gerealiseerd, dan hoeven de subsidies niet te worden terugbetaald.  

• PAW Ansen is bedoeld voor de hele schoolkring Ansen, dus eigenlijk voor iedereen die 

de Aanser Wiezer thuis krijgt, en niet alleen voor de postcode 7964. 

• Burgers, boeren en eKa doen investeringen. Deze investeringen zijn door de besparingen 

uiterlijk binnen maximaal 8 jaar terugverdiend. Dat kan door de  zogenaamde 

‘onrendabele top’ weg te halen door gebruik te maken van de subsidieregeling. 

• De energie coöperatie is initiatiefnemer en zal de hoofdprojecten middels werkgroepen 

begeleiden. 

• Start project na toekenning in 2020; de eerste stap is dan om in overleg met inwoners de 

plannen nader uit te werken.  

• De gemeente ontvangt de subsidie en stelt dit ter beschikking. Zij is verantwoording 

verschuldigd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

• Ansen energie- eiland; lokaal opwekken en lokaal gebruiken leidt tot een verdienmodel, 

wat ten goede komt aan de gemeenschap. 
 

 

Voorlichting PAW in Ansen 

 
• De jaarvergadering van eKa 

Tijdens onze jaarvergadering op 19 februari is de PAW Ansen uitgelegd en besproken. Deze avond 

werd bezocht door ruim 30 belangstellenden. Naast de leden waren op die avond ook 

dorpsgenoten van harte welkom. Op deze avond werd het belang van PWA duidelijk gemaakt. 

Ook de mogelijkheden en kansen die het voor ons dorp geeft werden benadrukt. De aanwezigen 

verlieten  positief gestemd het dorpshuis.  

 

• Voorlichtingsavond van gemeente De Wolden 

Op dinsdagavond 10 maart was er door de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst voor Ansen 

georganiseerd. Deze avond was goed bezocht. Zo’n 60 personen waren in dorpshuis ‘Bastogne’ 

aanwezig. De avond werd geopend door wethouder Gerrie Hempen. Daarna was er een 

duidelijke uitleg van Ansen als ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’ door Ruurd van der Veen van 

‘energieKansen’ en door Erik Matien van ‘EnableMi’.  



                             aanser wiezer april 2020 

 

De plannen zijn in februari en maart geschreven Uiterlijk 1 mei moet het plan volledig klaar zijn en 

kan het worden ingediend door gem. De Wolden bij het Ministerie.  In mei/ juni wordt het volledige 

plan gepubliceerd op de website van ‘energiekansen.nu’ Rond augustus/ september wordt het echt 

spannend. Komt er een positieve uitslag, dan gaan we aan de slag. De presentatie van de 

informatieavond op 10 maart is te vinden op de website van eKa, www.energiekansen.nu. 

 

Hulp en advies gevraagd vanuit het dorp! 

Er is veel hulp en advies nodig van de Ansers om de 

plannen concreet te maken. Het plan is op hoofdlijnen 

geschreven voor indiening bij het ministerie. Over vele 

zaken wordt nog nader overlegd met het dorp over de 

precieze invulling. We gaan 4 werkgroepen in het leven 

roepen, die het een en ander gaan organiseren. 

(gebouwmaatregelen, groen gas, collectieve zonneweide 

en windmolen). De werkgroep ‘gebouwmaatregelen’ gaat 

na hoe we onze woningen (aard)gaszuiniger kunnen 

maken door kierdichting en gebruik van hoog technische 

hybride warmtepompen. Van belang voor iedereen, net zo 

als de andere projecten. 

 

•  Wil je helpen? Meld je aan bij 

‘info@energiekansen.nu’ De eerste aanmeldingen 

zijn reeds binnen. Ansers, we hebben jullie nodig! 

Wil je weten wat er verder gebeurt? 

• Meer weten over de subsidieregeling ‘Proeftuin 

Aardgasvrije Wijken’?  

Kijk op de site van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken 

Wij houden jullie op de hoogte door middel van nieuwsbrieven van de energie- coöperatie Ansen. Is je 

mailadres nog niet bij ons bekend?   

•  Geef het dan door aan ‘info@energiekansen.nu’. Dan sturen wij regelmatig onze informatie.

     

 

• Word lid! Het wordt nu echt spannend met onze energietransitie. Sta je achter onze plannen of 

vind je dat we als energie coöperatie op de goede weg zijn, geef je dan op als lid. Maar we 

hebben zeker ook belang bij kritische leden.  

 

• Je kunt dan actief meepraten en- beslissen over de te volgen koers. Je kunt lid worden door op 

onze website www.energiekansen.nu  het aanmeldingsformulier in te vullen. Of geef het gewoon 

even door aan een van de bestuursleden. (gegevens staan op de website) 

 

  
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken
http://www.energiekansen.nu/
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De Ambulant Kapster 

in de buurt 
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ALVAST NOTEREN: 

 

BURENDAG 27 SEPTEMBER 2020 
In het kader van de landelijke burendag 

organiseren wij een FIETSTOCHT voor jong 

en oud. 

Door slechte weersomstandigheden kon deze 

fietstocht in 2018 én 2019 niet doorgaan, dus we 

hopen van harte dat de weergoden ons dit jaar wel 

gunstig gezind zijn. 

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

omgeving uitgestippeld. 

 

Start tussen 13.30 en 14.30 uur vanaf de 

Bastogne (deelname gratis). 

 
(Burendag wordt ondersteund door het Oranjefonds). 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
                                                                    

                                      

 

  

-------------------------------------------------------- 

 

 

                                                                                                   

 

 

  

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Wij hebben het idee opgevat om dit najaar ’75 Jaar Vrijheid in Ansen’ onder de aandacht 

te brengen.  

Er is nog geen strak omlijnd plan over hoe we dat willen gaan doen. Misschien in de vorm van een 

expositie in de Bastogne, maar misschien kunnen we ook een avond organiseren in het kader van dit 

thema. 

Eén en ander is sterk afhankelijk van jullie medewerking en de hoeveelheid ‘materiaal’ die we 

tot onze beschikking krijgen.  

Dus hierbij doen we een oproep om foto’s, krantenknipsels, bijzondere verhalen, herinneringen 

of ander materiaal uit de oorlogstijd of rond de bevrijding met ons te delen. 

 

We snappen dat niet iedereen ‘zomaar’ origineel materiaal uit handen geeft, wanneer dat gewenst (en 

mogelijk) is, zullen wij er een kopie van maken. En vind je het lastig om je verhaal op papier te zetten, 

dan willen wij je daarbij helpen. 

 

Het zou ontzettend fijn zijn wanneer er veel materiaal binnenkomt waarmee we aan de slag 

kunnen. Niet alleen voor ons, maar ook voor ons dorp Ansen is het waardevol dat verhalen en 

foto’s uit deze periode van onze geschiedenis bewaard blijven voor het nageslacht. 

 

TERUGBLIK: 

Prachtige foto’s en mooie verhalen 

passeerden de revue op vrijdagavond 14 

februari. 

Henk Wiebe van der Meulen liet ons die 

avond delen in zijn grote passie: de 

vogelfotografie.

 
We hadden meer bezoekers verwacht, maar 

diegenen die er waren hadden een hele 

leuke en  ook nog leerzame avond. 

We zijn al druk bezig met de 

voorbereidingen  

van een ‘Anser muziekrondje’ in april 

2021 (muziek op verschillende locaties in 

Ansen).  

In de volgende Aanser Wiezers meer 

hierover. 

EERST DIT: 
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We horen graag vóór 15 mei a.s. van jullie zodat wij één en ander kunnen inventariseren. 

 

Je kunt contact opnemen met de activiteitencommissie (i.v.m. ons werk graag ’s avonds in de ‘vroege’ 

avonduren): Joris van der Wardt  tel. 06-50241986 

                    Theresia Sloots                    06-13962469 

                    Peter Persoon                       06-24698794 

                    Kobie Kijk in de Vegte        06-12455788 of 0522-472616 

 

  En mocht je nog andere ideeën hebben voor een activiteit of lezing, laat het ons weten!  

       secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com.  

 

 

 

Hallo Ansen,  
 
Wij zijn Harry en Antje de Jong en wonen sinds september vorig jaar aan de Kerkdijk. Harry 
is in Friesland geboren en ik in Overijssel, dus Drenthe was niet geheel onbekend. Nadat 
Harry met zijn ouders verhuisde naar Steenwijk zijn we elkaar tegengekomen en zijn we een 
“setje” geworden. Harry ging na de middelbare school naar de Rijksluchtvaartschool in Eelde 
om opgeleid te worden tot verkeersvlieger. Nadat hij die 
opleiding had voltooid en werk had gevonden bij 
Martinair zijn we gaan samenwonen in Langeraar in 
Zuid-Holland. Ik werkte toen bij de 
Vandenberghstichting in Noordwijk, een instelling voor 
de verzorging van verstandelijk gehandicapten. Na 
twee verhuizingen in Nederland kon Harry stoppen 
met werken en onze droom worden verwezenlijkt: 
wonen in Frankrijk. Na een jaartje in de Lot te hebben 
gewoond konden we een huis kopen in een dorpje in 
Les Landes. Een oud boerderijtje, mooi verbouwd 

door een 
Zwitsers stel 
met een 
hectare 
grond en 
uitzicht op 
de 
Pyreneeën. 
Daar hebben we 18 jaren met 
veel plezier gewoond. Ruim een jaar geleden begon 
het idee om terug te keren naar Nederland wat 
vastere vorm aan te nemen. Ons huis was vlot 
verkocht aan de dochter van de burgemeester. Een 
zoektocht door Drenthe en Overijssel leverde na 2 
weken op, dat we het zoekgebied verkleinden tot 
Zuid-Drenthe en Noordoost Overijssel. Via internet 
vonden we het huis in Ansen, waar we nu met veel 
plezier wonen. 

mailto:secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com


                             aanser wiezer april 2020 

 

 

 

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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23 september  
zijn we op bezoek geweest bij Wooncentrum 
Snoeken in Ruinen waar we hartelijk werden 
ontvangen. Ine Strijker gaf uitleg over meubelstoffen, zonnewering, vitrages en relaxstoelen.  
 
Op 17 oktober verzorgde het Eendagsbestuur de ledenavond. Bert Boer vertelde over zijn 
werk als zorgondernemer bij de Herbergier in Beetsterzwaag; een kleinschalige woonvorm 
voor mensen met dementie.  
 
9 november organiseerden we samen met de Bastogne: Een volle zaal en een mooie avond 
met Harm en Roelof.  
 
Op 27 november hield Paul Mentink een interessante lezing over een klein vogeltje, de 
huismus. 
 
Kerstavond hebben wij dit jaar niet gevierd in verband met het overlijden van  de man van 
Greta Westenbrink, onze voorzitter. 
 
Op 4 januari 2020 bestond onze afdeling 70 jaar. Dit hebben we gevierd met een middagje 
schilderen o.l.v. Femke Anne Kaldenberg. Hierna kregen we bij de Huiskamer naast een 
buffet ook een quiz voorgeschoteld. 

 
Na het officiële gedeelte van de  jaarvergadering op 16 januari vertelde Pim v.d. Wardt over 
zijn skate avontuur waarbij hij van Marokko naar Zuid Afrika reisde.  In 7 maanden bezocht 
hij 18 landen. 
 
13 februari kwam dr. Marloes van de Wielen vertellen over het vrouwenhart. Vaak worden 
hartklachten bij vrouwen door de huisarts niet herkend. Maar wij zijn nu goed op de hoogte 
en een belangrijke tip van Dr. van de Wielen: Geniet van het leven! 
 
Op 7 maart organiseerden de gezamenlijk afdelingen van de Vrouwen van Nu van de 
Gemeente de Wolden in het kader van Internationale Vrouwendag een inspiratiemiddag. Een 
geslaagde happening in Buitencentrum de Poort in Ruinen.  
 
Hopelijk kunnen we op 22 april afsluiten met lekkere zoete en hartige baksels en een quizje.  
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Beste mensen, 
 
De collecte van ‘1 voor 8’ kan dit jaar niet door 
gaan. 
Dat is erg jammer voor de 8 goede doelen 
waar we geld voor inzamelen,  
maar we willen onze collectanten geen 
onnodig risico laten lopen. 
Volgend jaar proberen we het opnieuw. 
 
Groet, Greta, Elly, Geertje, Femmy en Lutske. 
 
 

Oud papier 
 
Nadat we in juni 2019 voor de laatste keer oud papiergeld hebben overgemaakt zijn er weer 
zo’n 3 kwartalen verstreken en kunnen we weer uitkeren. De buurtschappen/verenigingen: 
VVVo, Boemerang, Schoppen Aas, Touwknuppers, Keet AA, Jordaan, Voorlanden, Zwerfkei 
en Achter Ansen kunnen binnenkort € 180,00 bijgeschreven zien op hun bankrekening. 
Willen de contactpersonen er aan denken dat dit bedrag op de juiste plaats terecht komt? 
Vorig jaar heeft Schoppen Aas zijn eerste rondje op de oud papierauto mogen maken en 
afgelopen januari was het debuutoptreden van de Aanser Chicks. Daarmee komt het aantal 
deelnemers uit op 10 . Toch mooi voor een dorp als Ansen. 
 Op de website www.ansen.eu vind je onder het kopje “dorpsbelangen” alles wat je moet 
weten als je ingedeeld bent om de oud papierronde te doen. Ook wordt er nu in de 
dorpsagenda  aangegeven wanneer het oude papier wordt opgehaald. Is uw buurt of 
vereniging noodlijdend of is een financiële bijdrage af en toe best welkom? Je kunt je nog 
steeds aanmelden bij dorpsbelangen. Heeft u meer papier dan in uw container past dan kunt 
u tijdens de ophaaldagen dit papier gewoon netjes verpakt naast uw oudpapiercontainer 
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…….. 
 
Oud Papierrooster 2020 

Datum vereniging/buurt 

25 jan 2020 Aanser Chicks 

22 feb 2020 Zwerfkei 

28 mrt 2020 VVVo 

25 apr 2020 Jordaan  

23 mei 2020 Schoppen Aas 

27 juni 2020 Voorlanden 

25 juli 2020 Keet achter Ansen 

22 aug 2020 Achter Ansen 

26 sept 2020 Boemerang 

24 okt 2020 Touwknuppers 

28 nov 2020 Zwerfkei 

02 jan 2021 VVVo 

 
 

Succes en veel kilo’s gewenst! 
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Vremd volk . 
Doe’k opgruijde ien Aansen wörd elke boerenstee nog bewoond deur “echte” boerenfamilies.  

Maor… daor kwaamp veraanderink ien, want de fam. Mulder stree;k ien de jaoren 50 
vanuut ‘t westen des laands op een boerenstee ien Aansen neer ( Kerkdijk 36). Zij waren mit 
van de eerste “migranten” ien oe;ns dorp. Det waar toendertied een biezunderheid. 
Nuumden de Aansters mekare allemaole stee;vaste bij de veurname; Herman Mulder blee;f 
vake Mulder, hoe hij ook zien beste deur umme ien de Aanster gemie;nschop op-e’neumen 
te worden. i De mie;ste “locals” muzzen bliekbaor nog an dit “soort volk”  wennen. Hij 
kwaamp geregeld ien ’t café. Wij      ( pubers) heurden dan zien verhalen an over wat’e 
allemaole wel ien de oorlogstied en oo;k ien de tied ernao uut-e’stuukt haar en wij dachten : “ 
’t Zà wè”. 

Maor goe;d. 
Mulder haar ien “ ’t olde wief” ( Meppeler Courant) 
e’lezen, dat er ien Slagharen een “boeldag” e’hölden 
wörd en ’t leek hum wel wat, umme daor hen te varen ( 
gaan). Hij vreug an mij ò’k mitgunge. Ik hare vrij van 
schoe;le, dus wat lette mij. Hij haar een olde bestel-
ente ( Deux Chevaux, besteluitvoering) en wij mit zien 
beiden op Slagharen an.  
Daor haa’w ’t gedoe; al rap bekeken en gunk ‘t weer op huus an. “Zulle we in Hoogeveen 
nog effe opsteke bij de Chinees?” vreug Mulder. Mij best. Ik ware nog wel nooit bij een 
Chinees e’west, maor ie;nmaol mut ‘t de eerste maol wêen niet waor en ‘k binne nie;t zo van: 
“wat de boer nie;t kent, dat vrèt’e nie;t”. 
Maor….zowiet waar ’t nog nie;t, want ‘t “noodlot” sleug toe. Wij kregen een lekke baand ien 
“the middle of nowhere!” Det haar Mulder mit zien olde ente ien al die jaoren nog nooit um 
hakken e’had.  Gelukkig haar‘e wel een reservewiel en een krikke bij hum.  Maor die krikke 
zakte telkenmaole deur de verrotte bodemplate hen. Goeie raod 
waar duur. Gelukkig waar Mulder aordig vernenftig (handig, 
vindingrijk) en nie;t zomaor veur ie;n gat te vangen: an de 
overkaante van een “dreuge” sloo;t, vol mit doezebolten ( 
lisdoddes) en aander roet ( onkruid), stunden een bulte vree; 
paolen ( afrasteringspalen) umme een weilaand hen en die kun’e 
mooi gebruken, zee;r’e. Dus banjerde hij mit de krikke ien de 
haand deur de “dreuge” sloo;t umme het stiekeldraod 
(prikkeldraad) van een paol of te houwen umme die paol daornao 
as steun under de bodemplate te gebruken. Zo op ‘t oge leek ’t  
een dreuge sloo;t , maor det waar allemaole gezichtsbedrog, want 
hij zakte deur de dreuge bovenlaoge hèn en stund tot zien knevels  
ien de stinkende modder. Een flinke knuppe (verwensing) kwaamp 
uut zien mond.  Mit lieverlao lukte ’t hum umme ’t wiel te 
verwisselen en kunne wij op de Chinees ien de Schutstraote (toen 
nog an een grachte) ien ’t Ovene an. Eem anne’holden bij de vaort 
(Hoogeveense Vaart) waor Mulder zo goe;d en zo kwaod as ’t gunk hum een beetie 
ophemmelde ( fatsoeneerde). 
Ien ‘t restaurant kwaamp de baos erbij en sprak oe;ns an. Wat ‘e zee; begre;pe wij niet 
goe;d. Mien olde buurvrouwe, mit ’t gebit uut waar nog beter te verstaon as dizze Chinees. 
Wij dachten dat ‘e ‘t over nasi haar, maor hij bedoe;lde:”vakànsie?” ( vakaanzie). Ikke wè, 
Mulder nie;t. Het gerak ( gerecht) völ mij nie;t tegen ( Drè;nths veur: het smeu;k best lekker). 

 Ik hebbe mien toenmaolige vriendinne ( later mien vrouwe) er oo;k ie;ns mit hen-
e’neumen. Het waar volgens Mulder toendertied de beste Chinees van ’t hie;le Ove;ne. 
Nou?? Wij zaten daor an een taofel en de kleine kiender van de Chinees leupen deur de 
zake. Een maachie kwaamp bij oe;ns an taofel zitten en legde heur heufd schie;ve op een 
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leeg bord. Da’s op zich nie;t zo slim ( erg), maor doe’e weggunk bleven d’r een paar lange, 
vette zwarte haoren ien ‘t bord liggen. Ook ku’j bekaant niet deur de glazen hen kieken, zo 
smoezelig waren ze. Det haar ik nie;t zo ien de smie;zen, maor mien vriendinne wè (vrouwlu 
bint daor nogal kien op). Ie snapt het wel: dizze Chinees haar humzölf de glazen veurgoe;d 
ien-e’gooid. ‘t Eten smeuk oe;ns wieders wel goe;d, maor die……. 
 
 
 
 
 
 
Doe stopte er een taxi veur de deure en een stuk of wat keerls 
van tussen de 30 en 40 jaor rolden eruut en zeilden mit veul 
bombarie de zake binnen en ploften an een taofeltie achter 
oe;ns dale. 
 “Hée Wang. Hier opan!”, beu;lden ( schreeuwden) ze. De 
Chinees haostte hum mit een brie;de glumlach hen zien 
klaanten. “Doet oe;ns allemaole maor een Rooie Ieslaander 
(een kippensoort: Rhode Island Red)  en een potte bier en 
doet er mij oo;k nog maor een saté baby (saté babi) bij mit 
een beste bulte apeneutensauze (een heleboel satésaus), 
beu;lde [ klinkt als in Duitse hör] de dikste (=grootste) bullebak 
van ‘t stel. De Chinees snapte d’r niks van. “Wat is Rooie 
Ieslaander?”, vreug’e. “Een kiepe, een tòk, tòk, TÒK!!!  En rap een beetie man,  want wij 
hebt honger as een turfgraver”, reupen de keerls. “Oh, kiep, kiep. Ja, ja”, zee; de Chinees.” 
Hij haostte hum hen de keuken. “Hée Wang! Doet oe;ns eerst det bier maor, dan ku’w de 
sloekerd avaste wat nat maken! Dan glèd de kiepe er strakkies beter deur.” De keerls 
haren een donderse schik.  

Doe de gebraoden kiepen op taofel stunden, völlen de 
keerls as een stelligie uutgehongerde wolven an. De 
mie;sten gebruukten heur “tien geboden” (handen), maor 
er waar d’r ie;ne, die dacht dat’e  wus hoe ’t heurde: die 
zette netties zien mes en vorke ien de hie;te kiepe. Deur 
de glærderige sauze (= glibberige, klinkt als in het Eng.: 
where) en deurdat’e nogal  an ’t knooien waar mit het 
bestek, glupte hum de kiepe van ‘t bord, glibberde over 
de taofel hen en kwaamp bij de overbuurman op schoo;t 
terechte. Die beu;lde, raomde achteruut, völ achterover, 
leut een stuk kiepe en bier op de grond vallen en de 
chaos waar kompleet. Hij krabbelde overende, wreef wat 
vette sauze en broes ( bier-schuim) van zien gulpe, pakte 
de glærderige kiepe van de grond, smeet hum terugge 

en reu;p: “Hold die geile kiepe bij oe!”. De keerls haren de grootste schik, terwijl de 
Chinees mit stoffer en motblik drok ien de weer waar umme de prutte wat op te hemmelen ( 
schoonmaken).  
 Wij waren bliede da’w oe;ns gerak opharen en da’w ‘t “kiepenhokke”, nao ’t ofrekenen kunt 
verlaoten. As mien vrouwe er an terugge de;nkt, gaot her asnog spontaan de griebels over 
de grauwels ( krijgt ze alsnog spontaan kippenvel).    Harry 
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i Er waar toendertied gie;n vaste stee; waor de Aansters mekare kunt ontmoeten en waor ze 
mekare  beter kunt leren kennen en er waren oo;k haoste gie;n verenigings um zich bij an te 
sluten. Veur de fam. Mulder waar ’t dus nie;t zo makkelijk umme mit de “autochtonen” ien 
contact te ko;men. Zij haren gie;n “boerenbedrief”, spraken gie;n Dre;nths, de kiender 
wörden deur de olden toen nog nie;t hen de schoe;le e’bracht, dus gie;n geouwehoer op ’t 
plein en de Aansters preu;ten veural geernd over ’t vee, de oogst, het wee;r en over 
familiegebeurtenissen/intriges. Al mit al gie;n gemie;nschoppelijke gespreksunderwarpen mit 
de “Mulders”.  
Um op de heugte te bliem van alles wat er reilde en zeilde ien Aansen en umgeving haa’j de 
“tamtam”      ( van mond tot mond). Die zorgde er wel veur dat alle nijgies ien rap tempo 
deur ‘t dorp goe;sden, maor een ontmoetingsstee; as de “Bastogne” waar d’r nie;t. Telefoo;n 
haar oo;k haoste gienie;ne en de venters langs de deure (bakkers-, slagers-, melk- en 
gruunteventers) en oo;k de bakkers-/krudenierswinkels       ( veural bij (Lub) Prikken) 
dreugen er toe bij dat de Aanstervrouwlu op de heugte bleem van alle plaotselijke en 
regionaole nijgies. 
Hoewel oe;ns dorpie 3 cafés rieke waar en Mulder daor (te) geernd mug komen; volwassen 
plaotsgeneuten tröf hij daor nie;t. Allennig wat löslopend, ongetrouwd jongvolk en een paor 
oldere vrijgezellen en dan oo;k nog mie;stens     ’s aomds, want daags haar iederie;ne wel 
wat aans um hakken    (  bezig zijn). As getrouwde Aanster keerl  muzzie ien ‘t café beslist 
niet e’zie;ne worden.  Det heurde nie;t: schaande!!. ( vrouwluu kwamen er al hie;lemaole 
nie;t)   Allend ien de wienter gungen paartie (= sommige) getrouwde keerls hen de kroegen 
te klaoverjassen ( en dikke sigaren roken en jonge klaore mit suker zoepen) of op 
vergaderings. Nee;, as nijkomer haa’j nie;t veule anspraok. Koomt er dan maor ie;ns tussen. 
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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 

de algemene ledenvergadering is tot nader order uitgesteld, daarom bij deze alvast het: 

 

Jaarverslag 2019 
 
of; waar is het bestuur afgelopen jaar druk mee geweest, zowel afgeronde projecten als ook lopende 
zaken. Ten eerste natuurlijk het bestuursuitje, ter ere van scheidend penningmeester Alice Luning 
zijn we naar museumboerderij de Wemme in Zuidwolde geweest en hebben de maaltijd genoten bij 
de Huiskamer. 
 
Tijdens een van de eerste bestuursvergaderingen van dit seizoen is Sibert Hoeksema aangeschoven. 
We hebben contact gezocht met Drents Landschap over de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
bloemenbermen. Er wordt gesproken over wilde bloemenbermen, die van schrale grond houden 
waardoor er bij voorkeur eerst afgeplagd dient te worden en 2 keer per jaar worden 
gemaaid/afgevoerd. Niet geschikt voor tussen de eikenbomen maar misschien prachtig op 
bijvoorbeeld de grote Esweg. Er zijn subsidiegelden en stimuleringsfondsen beschikbaar maar er 
blijkt dat er al een verschralingsbeleid door de gemeente wordt gevoerd op de grote Esweg.  Dan 
vragen we ons af of het laatste gedeelte van de Dwingelerdijk niet geschikt zou zijn voor 
bloemenbermen, dat zou kunnen maar de gemeente is bezig met een nieuw beheerplan Bermbeheer 
en willen blijkbaar wachten voordat ze bewonersinitiatieven op dit gebied willen ondersteunen, 
…wordt vervolgd 
 
Ook Kirsten Feenstra en Maartje Smits melden zich bij ons op de vergadering, ze hebben een 
kinderkledingbeurs georganiseerd en willen de opbrengst beschikbaar stellen aan meer 
speelgelegenheid in Ansen, te beginnen op de Meulekaamp. Ze hebben daartoe contact gezocht met 
speeltuinvereniging Ravotti, deze beheert 60  speelgelegenheden in Ruinen. Waar nodig heeft 
Dorpsbelangen steun toegezegd m.b.t. subsidie, -en/of, fondsenwerving en gaan de dames verder 
als werkgroep i.o., …wordt vervolgd 
 
Johan van der Berg schuift aan in oktober om ons te informeren over een op te zetten 
wandelknooppunten netwerk in Zuidwest Drenthe, en in hoeverre onze dorpsommetjes daarin 
kunnen worden opgenomen, we besluiten dat wanneer het nodig is, de huidige start van de ommetjes 
te verplaatsen naar het dorpshuis,…wordt vervolgd 
 
Op initiatief van EnergieKansen heeft Ansen meegedaan aan de verkiezing Dorpsvernieuwingsprijs 
2019, tijdens de prijsuitreiking op 25 mei in Witteveen zijn we gedeeld derde geëindigd. Daarnaast 
meldde Deet Hoogveld zich in november om ons bij te praten over de mogelijkheid tot het aanleggen 
van een laadpaal voor een elektrische leenauto. Bert is mee geweest met EnergieKansen naar 
Enexis en een windmolenproducent en EnergieKansen melde zich andermaal begin maart 2020, 
Ruurd van der Veen en Cees Bellinga informeerden ons over de te houden informatiebijeenkomst 
van de gemeente over de subsidie voor aardgasvrije wijken 2020, net als de leenauto wordt ook dit 
vervolgd. 
 
In samenwerking met de VVVo plaatsen we jaarlijks een kerstboom op het brinkje. Gezien de 
weersomstandigheden, het waait nogal in het najaar, en het aantal lampjes was het resultaat niet 
altijd wat de bewoners ervan verwachten waardoor we middels een schrijven werden gemaand te 
zoeken naar een andere oplossing. Samen met de VVVo hebben we besloten over te gaan naar de 



                             aanser wiezer april 2020 

 

aanschaf van een ferme vlaggenmast zodat we én tijdens bijzondere dagen kunnen vlaggen én 
tijdens de feestdagen een fantastische kerstboom de entree van ons mooie dorp siert. 
 
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 in de Bastogne  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. Dat hebben we 
georganiseerd op 7 december waar we met ca 25 belangstellenden in drie groepen door de familie 
Joling zijn rondgeleid 
 
Daarnaast zijn we geweest naar het kerngroep overleg,- én het raadsdebat over afvalscheiding in 
Zuidwolde, daarna hebben we besloten als bestuur te stoppen met inzamelen van oud papier… de 
kaartclub ‘Schoppen Aas’ én de Aanser Chicks staan inmiddels nieuw op het rooster. Wel hebben we 
3 keer textiel opgehaald en zullen dit jaar nog 3 keer textiel ophalen waarna we willen evalueren of dit 
loont. Met betrekking tot de herfstbladeren werden we gewezen dat op meerdere locaties ook 
tuinafval in de bermen werd gestort. We hebben de aanwonenden op de hoogte gesteld van het 
gemeentelijk afvalbeleid en de gemeente verzocht de locaties eenmalig te ruimen   
 
Tenslotte: zijn we geweest naar het aanwonenden overleg Dwingelerveld bij buitencentrum de Poort; 
een aantal vergaderingen van Kerngroep overleg streekbeheer de Wolden; Walter van der Veen 
schuift aan en gaat als adviseur fysieke leefomgeving initiatiefrijk de Wolden ondersteunen; hebben 
we onderhoud gepleegd aan het Boermarkepad; is onze voorzitter bij het voorzittersoverleg van de 
verschillende dorpsbelangenverenigingen van De Wolden geweest; zijn er bankjes 
teruggeplaatst/rechtgezet;  hebben we onze ervaringen met initiatiefrijk de Wolden gedeeld tijdens 
een workshop voor het College in de Bastogne om; én 11 maart jl.  het jaarlijks collegeoverleg bij de 
Huiskamer. Tenslotte hebben we 50 mezenkastjes verdeeld onder de buurtschappen.  
 
Kortom, afgeronde, maar ook lopende zaken voldoende.  
 
Het Bestuur 
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Elektrische deelauto in Ansen 

• Waarom dit initiatief? 

 

- Samen een auto gebruiken is duurzaam 

- Er komt een laadpaal bij dorpshuis ‘Bastogne’ 

- Voor iedereen de kans om kennis te maken met een elektrische auto 

- En ……  voordeliger dan een eigen (tweede) auto 

 

• Wat kost het ? 

 

- Maandelijks abonnementsgeld van €5 

- Per gereden kilometer €0,05 

- Per uur €4,75; per dag  €47,50 

 

• Hoe willen we dat regelen in Ansen? 

 

- We streven naar 2 elektrische deelauto’s, 1 in Ansen en 1 in Ruinen 

- De auto heeft een actieradius van 250 km. 

- We kunnen starten met minstens 25 belangstellenden per auto 

- Iedere deelnemer moet minstens 1 keer per maand de auto gebruiken 

- Heb je vragen of wil je meedoen, mail naar:  info@energiekansen.nu  

- Een informatieavond was al geregeld, maar kon niet doorgaan 

- Nieuwe uitnodiging komt zo spoedig mogelijk 

- De samenwerking met Ruinen is besproken, maar nog niet rond 

- Voor meer informatie, bezoek de website:  www.easydriving.eu 
 

 

mailto:info@energiekansen.nu
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Nieuws van de VVVo 
 

Winterspektakel  
De melkbussen werden op 30 december 
weer opgepoetst en vervoerd naar de 
Kleine Esweg.  Het was prachtig weer, 
dus ook de “Annemeter” (zie Wikipedia) 
mocht de overtocht van de Vledders naar 
de Kleine Esweg weer maken. Bij de 
jeugd bleek Mats van den Bosch de beste 
verhouding vocht, carbid en vuur te 
hebben gevonden. In de categorie 
volwassenen was Joek Boverhof degene 
die de trommelvliezen het hardst liet 
trillen. Na het officiële gedeelte buiten, 
werd  in de gezellig aangeklede landbouwschuur met muziek van Big John het spektakel 

voortgezet. Hierbij werd ook 
voor de eerste keer de VVVo 
Voorziening getest en goed 
genoeg bevonden voor de 
officiële opening. Het was 
zoals altijd weer een prachtig 
feestje!  
  
 

 
 
 
 
 

 
Hersengym  
7 februari zat de Bastogne weer bomvol met lepe Aansers. Maar liefst 23 teams hadden zich 
opgegeven. Het bleef lang een spannende strijd, maar uiteindelijk mocht de Zwiller FM de 
wisselbokaal na een aantal jaren van droogte weer in ontvangst  nemen. Wij willen Alice Luning 
en Arend Mekkes weer hartelijk 
bedanken voor de presentatie van deze 
avond en het bedenken van de 
uiteenlopende vragen!   
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Opening VVVo Voorziening 
 
In de editie van de Aanser Wiezer 
april 2019 was het volgende te 
lezen: Wanneer wij de kar aan jullie 
kunnen presenteren is nog niet 
geheel duidelijk.  Zorgvuldigheid 
gaat boven snelheid, maar we 
verwachten met het Anserfeest al 
een heel eind te zijn! Nou wij 
kunnen jullie vertellen dat wij 
heeeeel zorgvuldig zijn geweest, 
maar 29 februari was het eindelijk 
zover. De enige echte 
burgermeester had de eer om de 
luifel als eerste omhoog te doen en 
hierbij werd de VVVo Voorziening officieel geopend. Wij willen iedereen bedanken die in welke 
vorm dan ook heeft bijgedragen aan deze fantastische wagen. Wij zijn er super blij mee! 
 

Om uit de agenda te halen 
Vergunningsplichtige activiteiten zijn i.v.m. het 
coronavirus verboden tot 1 juni. Hier vallen ook 
het Paasvuur en de Koningsdagviering onder. 
Het Paasvuur en de Koningsdagviering gaan 
dus niet door. Erg jammer, het is niet anders, 
we hadden de VVVo Voorziening net klaar! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Om nog in de agenda te houden 
Als bestuur hebben we nagedacht over wat de coronamaatregelen betekenen voor het  
Anserfeest. Het is momenteel nog erg onzeker hoelang alle maatregelen van kracht blijven 
(en of er nog meer maatregelen zullen volgen). Wij streven ernaar om op 12, 13 en 14 juni 
gewoon het Anserfeest te organiseren. Of dit daadwerkelijk kan, of in welke vorm het mogelijk 
is wordt op een later tijdstip bepaald. Wij volgen hierin de adviezen van de overheid en RIVM 
en wij houden jullie op de hoogte van onze keuzes. Omdat bijeenkomsten in ieder geval tot 28 
april verboden zijn, kunnen tot die tijd geen versierde wagens en straatversiering/bogen 
worden gemaakt. Gelet op het korte tijdsbestek tot het feest hebben we als bestuur besloten 
geen optocht met versierde wagens te houden. Voor straatversiering en bogen staat de deur 
nog op een kleine kier.    Een week voor 28 april is er weer een persconferentie aangekondigd 
die mogelijk ook meer duidelijkheid geeft over het Anserfeest.  Wij infomeren jullie dan weer 
wat dit betekent voor het Anserfeest! 



 
Annemeter 
Een Annemeter is een instrument voor het registreren van een knal die gemaakt 

wordt door een carbidbus. 

Geschiedenis bewerken brontekst 

Ir. Dr. Prof. Koster  uit Ansen is de uitvinder van de Annemeter.  Hij is speciaal 

ontworpen voor de oudejaarsviering op 30 december in Ansen. Het gebruik van 

de Annemeter is voor het eerst gemeld in de Meppeler Courant van 2003.  

  

Eerste vermelding  Meppeler Courant 2003 

Werking bewerken brontekst  

In de Annemeter is een speciale sensor 

opgenomen die een longitudinale geluidsgolf kan 

omzetten tot een maximale amplitude van 200 

Pascal. Middels een converter die is gemonteerd 

op de verschildrukmanometer kunnen knallen tot 

wel 100 Annes worden geregistreerd. Door een 

geavanceerd inklapsysteem is de Annemeter 

vrijwel in elke auto te vervoeren.  

Huidig gebruik bewerken brontekst  

De Annemeter wordt nog steeds jaarlijks gebruikt 

tijdens de oudejaarsviering in Ansen op 30 decemer. 

Deze oudejaarsviering staat inmiddels bekend als het 

Winterspektakel. 

 Zie ook bewerken brontekst 

• Broodje ei 

• VVVo Ansen 

• Winterspektakel 

 

 

Meest recente 
Annemeter 

Uitvinder Ir. Dr. Prof. Koster  kijkt 
tevreden naar de Annemeter 


