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WOORD VAN DE REDACTIE
Ojectief gezien ligt er een stuk papier met een
samenraapsel van letters voor je. Gelukkig is
de Aanser Wiezer veel meer dan dat. En
vooral in deze tijd nu er zoveel
dorpsactiviteiten zijn weggevallen vanwege de
Corona maatregelen is de Aanser Wiezer
gevoelsmatig de verbindende factor tussen de
inwoners van Ansen geworden. Een klein
warm momentje om weer mee te krijgen in wat
voor leuk en gezellig dorp we eigenlijk wonen.
En dat het dorp en de Aanser Wiezer een
warm hart wordt toegedragen merken we ook
dit jaar weer door middel van de
ondersteuning van onze adverteerders.
Waarvoor ook dit jaar weer heel hartelijk
bedankt!
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OH MIDDERNACHT SCHIJN 'N LICHIE OP MIJ

Soms weet je dingen omdat je ze op school hebt geleerd, soms omdat je interesse werd
gewekt en je dingen bent gaan opzoeken in boeken of online en soms denk je iets te weten
en blijkt het net niet helemaal zo te zijn.
Zo leren we op school dat de namen van onze maanden van oorsprong bedacht zijn door
de Romeinen. Januari is vernoemd naar Janus: de god van het nieuwe begin en overgang
van oud naar nieuw. Maart is vernoemd naar Mars: de god van de oorlog en Augustus
bijvoorbeeld naar Keizer Augustus. Maar dezelfde maanden hebben in het Nederlands ook
andere benamingen en worden dan vernoemd naar een bijzonderheid of activiteit. De
Aanser Wiezer komt bijvoorbeeld uit in de: Grasmaand, Herfstmaand en Wintermaand.
Bij toeval kwam ik erachter dat elke volle maan per maand ook een eigen naam heeft en
daar ben ik wat meer over gaan lezen. Hierbij las ik over het begrip Wiel van het jaar en de
Keltische feesten die daaruit voorvloeien. Mooi om te zien dat die verweven zijn in de
tradities van nu. Ons paasvuur komt van oorsprong bij de Godin Ostara vandaan en
daarmee werd gevierd dat de dag en nacht even lang waren. En de namen van de Volle
manen? Net zo prachtig en sprookjesachtig als dat ze eruit ziet als ze over ons land schijnt:
Januari heeft de Wolfsmaan, April de Roze maan en Juni de Aardbeimaan.
En zo kom ik op een ander licht dat schijnt. Dat lichie uit het liedje van Drukwerk.
Uitgebracht in 1982 en omdat ik toen nog maar zeven jaar was heb ik sommige regels in
het liedje eigen gemaakt door te zingen wat ik dacht dat ik hoorde. Om maar ergens
midden in het lied te vallen, zeg maar: " in 't begin van April en de bloempjes komen uit
de grond. Je hebt pijn in je schouwer van pakken papier dat je draagt". Laatst toen het
liedje hier heel hard in huis werd gedraaid dacht ik ineens: hoezo draagt hij pakken papier?
Leek me niet erg logisch en dat vertelde ik dan ook. Waarna er werd gezegd: " Van het krat
bier dat je draagt" Kijk toen ineens ging er een lichie op!
Paula van den Bosch
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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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Zondagmiddag 27 september
2020: Fietstocht
Door slechte weersomstandigheden kon deze tocht de afgelopen twee jaar
niet doorgaan. Alhoewel we nu te maken hebben met coronamaatregelen
zijn wij van mening dat dit geen belemmering hoeft te zijn. (Voldoende
afstand houden is goed mogelijk en niet meedoen wanneer je klachten
hebt).
Deze fietstocht voor jong en oud wordt georganiseerd in het kader van de
landelijke Burendag en wordt ondersteund door het Oranjefonds.
We hebben een leuke tocht (± 22 km) door onze omgeving uitgestippeld.
Deelname is gratis.
Onderweg bieden wij u een ijsje van Jannie aan en na afloop een hamburger
van Jan!

Start tussen 13.30 uur en 14.30 uur vanaf de Bastogne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In de Aanser Wiezer van april j.l. gaven we aan al druk bezig te zijn met de voorbereidingen
van een ‘Anser muziekrondje’ in april 2021.
Door de coronamaatregelen is dit echter stil te komen liggen. Op dit moment zit er voor ons
dus helaas niets anders op dan af te wachten hoe en wanneer deze maatregelen zodanig
worden versoepeld of afgeschaft om verder te kunnen met de voorbereidingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op onze oproep om ‘materiaal’ aan te leveren voor het onder de aandacht brengen van
’75 Jaar Vrijheid in Ansen’ zijn twee reacties gekomen. Niet genoeg voor een expositie
o.i.d. in de Bastogne. Jammer, maar het is wel hartstikke fijn dat Marietje Sassen en Jans
Prikken hun herinneringen aan de oorlog en bevrijding op papier gezet hebben. De
herinneringen van Marietje kun je in deze Aanser Wiezer lezen en die van Jans worden in de
Aanser Wiezer van december gepubliceerd.

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

Hopelijk tot zondag 27 september!
******************************
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Elektrische deelauto in Ansen

Woensdag 30 september 20.00 uur
Dorpshuis Bastogne
Voorlichtingsavond ‘elektrische deelauto’ in Ansen
I.v.m. corona is opgave nodig; toegang op volgorde van aanmelding
- via info@energiekansen.nu
- app of tel 06-33895113 (Arend Mekkes), of mondeling

Harm Nienhuis van Easy Driving geeft toelichting over gebruik van elektrische
deelauto.
Easy Driving zorgt voor een goede elektrische auto met een actieradius van minstens 250 km.
Iedere inwoner van Ansen kan voor €5 per maand een abonnement nemen. Als je de auto wilt
gebruiken, reserveer je deze via de daarvoor beschikbare app. Maandelijks volgt de afrekening, op
basis van gereden kilometers en gebruiksuren.
-

Per gereden kilometer €0,05
Per uur €4,75, per dag €47,50 (goedkopere variant €2,75 en €27,50)

Ga voor meer informatie naar: www.easydriving.eu
Op diverse plaatsen in Noord- Nederland wordt met succes gebruik gemaakt van de elektrische
deelauto. Het is veel voordeliger dan de aanschaf van een tweede auto en wellicht kan het dienen om
de eerste auto te vervangen. Het is ook een mooie kans om kennis te maken met een elektrische
auto.
De avond is bedoeld als kennismaking, je kunt je direct aanmelden als abonnee. En bij voldoende
belangstelling begint de opstartfase.
Wij willen als energie coöperatie Ansen dat het niet bij een opstartfase blijft. Daarom gaan wij bij een
redelijke belangstelling subsidie aanvragen bij gemeente De Wolden, zodat wij in elk geval 3 jaar
goed kunnen draaien. Ook is er overleg met dorpsbelangen Ruinen om bij een goede start, het
project uit te breiden naar Ruinen. Ook in Ruinen komt dan minstens 1 elektrische deelauto.
Voordat wij kunnen starten moet er nog een laadpaal bij dorpshuis Bastogne geplaatst worden.
Gemeente De Wolden heeft destijds voor een aantal dorpen laadpalen aangevraagd. De laadpaal is
helaas nog steeds niet geplaatst, maar de gemeente stelt alles in het werk om spoedige plaatsing te
realiseren.

Heb je belangstelling om naar deze voorlichtingsbijeenkomst te komen, geef je dan
op! Ook als je verhinderd bent en toch geïnteresseerd bent in gebruik elektrische
auto, geef dit dan aan als belangstellende.
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Nieuws van de VVVo
Geen Paasvuur, Koningsdagviering en Anserfeest
In de vorige editie van de Aanser Wiezer was al bekend dat het Paasvuur en Koningsdagviering om
de welbekende reden niet kon doorgaan. Ook was te lezen dat wij er wél naar streefden om het
Anserfeest gewoon door te laten gaan. Helaas bleek dit ook niet mogelijk. We hebben gemeend dat
er geen alternatief is voor het echte Anserfeest. Om toch nog een beetje het Anserfeestgevoel te
krijgen heeft de VVVo vlaggetjes uitgedeeld in de hele schoolkring. Er werd massaal gehoor gegeven
aan de oproep om de vlaggetjes tijdens het tweede weekend van juni op te hangen. Zelfs op de
Kattemade en aan het Anserpad! Zo hebben we toch nog een heel klein beetje Anserfeest gehad…
Hopelijk volgend jaar gewoon weer op de normale manier!

Kraamvisite
Op 7 augustus hebben we een krentenwegge gebracht naar Roel en
Maartje voor hun dochter Marise. Dit stond al een poosje op de planning,
maar hierdoor kon Marise ook zelf van de krentenwegge genieten. Roel
en Maartje, bedankt voor de gezellige avond aan de Om de Kamp!
Tuinkeuring
Wegens Covid19 is de tuinkeuring in het voorjaar wat in het water
gevallen. Maar…… onze oud voorzitster Janet gaat ergens begin
september (ja, dat is nu ongeveer) een ronde maken om de tuinen alsnog
te keuren. Op voorhand dank hiervoor. Iedereen die voor volgend de tuin
gekeurd wil hebben kan zich opgeven bij de VVVo
(secretarisvvvoansen@gmail.com).
Om in de agenda te houden
Op vrijdagavond 30 oktober staat de jaarvergadering in het dorpshuis op de planning. Dit kan op
moment van schrijven gewoon doorgaan met het naleven van de regels. We zijn erg benieuwd naar
jullie mening en inbreng, zeker in deze tijd. Een officiële uitnodiging volgt nog in de brievenbus. De
ochtend na de jaarvergadering wordt de ijsbaan weer gemaaid. Ook hierbij zijn jullie van harte
welkom om te helpen!
Zaterdag 7 november staat de spooktocht gepland. Met een goede planning en logistiek (kleine
groepen en van te voren opgeven) denken wij dat deze activiteit gewoon door kan gaan.
De laatste activiteit van het jaar is het Winterspektakel op 30 december. Op dit moment lijkt dit in de
huidige vorm niet haalbaar. Of het Winterspektakel door kan gaan en in welke vorm laten we jullie
uiteraard nog weten.
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Weet u dat er onafhankelijke cliëntondersteuning in De Wolden bestaat?
Wat is dat eigenlijk een cliëntondersteuner?
Cliëntondersteuners weten welke zorg, hulp of welke middelen u nodig heeft en waar u die kan
vinden. Zij helpen u met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp,
participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Cliëntondersteuners kunnen meegaan naar
(keukentafel)gesprekken en denken met u mee. Naast hun kennis en advies bieden ze een luisterend
oor. Zelf verlenen ze geen zorg of langdurige hulp.
Gratis cliëntondersteuning
Iedere Nederlander heeft recht op cliëntondersteuning. Dit is in de wet geregeld. Zo kan iedereen zo
goed mogelijk mee (blijven) doen in de samenleving. Met cliëntondersteuning krijgt en houdt u regie
over uw eigen leven en zorg. Iedere gemeente in Nederland heeft cliëntondersteuning op haar eigen
manier ingericht. In De Wolden is sinds medio vorig jaar de onafhankelijke stichting: ‘Stichting OCO
De Wolden’ opgericht, met een stichtingsbestuur die bestaat uit 5 inwoners uit de gemeente de
Wolden.
Voor Stichting OCO ( Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning) zijn 4 clientondersteuners werkzaam en
deze bieden onafhankelijke, vertrouwelijke , vrijblijvende en gratis ondersteuning voor álle
inwoners van gemeente De Wolden.
Wat kan een cliëntondersteuner voor u betekenen?
• Voorziet u van onafhankelijke informatie en vrijblijvend advies over het zorgaanbod in uw

regio.
• Helpt u bij vragen over wonen, zorg, veiligheid, onderwijs, werk, inkomen en financiën.
• Biedt ondersteuning, informatie en advies over Jeugdhulp, Wmo, Wlz, Participatiewet en

Zorgverzekeringswet.
• Biedt hulp bij het vinden van een zorgaanbieder passend bij uw situatie.
• Bemiddelen tussen u en de betreffende zorgaanbieder. Ook wanneer u van zorg wenst te
veranderen en er met uw huidige zorgaanbieder niet uitkomt.
• Helpt u bij het aanvragen van een herindicatie.
• Ondersteunt en adviseert bij klachten en geschillen.
Neemt u bij vragen vooral
vrijblijvend contact met
ons op !
Namens de
cliëntondersteuners van
Stichting OCO,
Rowini, Annemiek,
Willemien & Marielle
Onafhankelijke
cliëntondersteuning:
Stichting OCO de
Wolden
Tel : 085 0013 157
Mail:
info@stichtingoco.nl
Website:
www.stichtingoco.nl
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Mijn herinneringen van de oorlogsjaren en van de bevrijding 1945 in Zwolle
Nu is het oorlog zeiden mijn ouders tegen mijn zusje en mij. Ik snapte dat dat iets ergs moest
zijn maar WAT oorlog eigenlijk was wist ik niet. Ik was ook nog maar 5 jaar. Al gauw kwamen
er Duitse soldaten langs marcheren en kregen we twee Duitse soldaten bij ons
ingekwartierd. We hadden een logeerkamer met twee bedden dus waren we verplicht om
twee Duitsers bij ons te laten slapen. Ze kwamen ‘s avonds en gingen ‘s morgens vroeg
weer weg. Op een goed moment waren ze ook weer weg. Toen werden de scholen
gevorderd als onderkomen voor de soldaten. Ik heb in die 5 jaar oorlog in allerlei gebouwen
op school gezeten. In de muziekschool, in de bibliotheek en in een school aan de andere
kant van Zwolle. Soms had ik ‘s morgens les en mijn zusje had dan in hetzelfde gebouw ‘s
middags les. Fietsen hadden we niet dus liepen we de hele stad door, wat ik prachtig vond
maar mijn ouders vonden dat minder leuk, want ik kwam ALTIJD te laat thuis. We hadden
één onderwijzer die op een andere school een bombardement had meegemaakt. Hij was
daardoor doodsbang als de sirene begon te loeien om de bewoners te waarschuwen dat er
Engelse vliegtuigen in de lucht waren. Als die onderwijzer dat hoorde dan liet hij in paniek
alle kinderen vlug naar huis gaan. Je moest dan zorgen dat je snel het gebouw uit was, want
als het sein VEILIG er snel achteraan kwam dan moest je weer binnen komen . We hadden
er geen idee van dat dit eigenlijk heel gevaarlijk was en we waren er alleen maar trots op dat
we op tijd naar huis konden. Mijn ouders waren minder enthousiast over deze arme bange
man .
Er was een parkje vlak bij ons huis waar je heerlijk veilig kon spelen, maar op een goede dag
stond er een bord VOOR JODEN VERBODEN. Mijn moeder vond dit zo vreselijk dat wij
daarna met een boog om dit parkje heen liepen. Als mijn joodse vriendinnetje hier niet meer
in mocht dan wilde ik er ook nooit meer in. Zelfs NA de oorlog ben ik er nooit meer geweest .
Mijn moeder, die geen onrecht kon verdragen, hielp mee in de ondergrondse. Er kwam dan
een juffrouw op bezoek en dan moesten mijn zusje en ik altijd in een andere kamer gaan
zitten. Wat die juffrouw kwam doen wisten we niet. Als die juffrouw was geweest dan
mochten we altijd tegen het avondeten nog even bij het postkantoor tegenover ons huis
spelen. Mijn moeder kwam ons dan na een tijdje daar weer ophalen. Dat ze dan altijd een
brief in de bus deed, dat is me nooit opgevallen. Ze had belangrijke papieren van die
juffrouw gekregen die de volgende morgen weer door iemand anders opgehaald werden.
Mijn vader vond het TE gevaarlijk om ‘s avonds en ‘s nachts die papieren in huis te hebben.
Mijn moeder deed ze dan ‘s avonds op de post met ons adres erop en de volgende morgen
bracht de post ze weer netjes terug en daarna kwam iemand anders ze weer ophalen of
bracht mijn moeder ze zelf weer ergens anders naar toe. Na de oorlog werd hier NOOIT
meer over gepraat. Op een dag kwamen de Duitsers ons zeggen dat ze ons huis kwamen
vorderen. We hadden een uur de tijd om te vertrekken. Alleen onze kleren mochten we mee
nemen. Gelukkig hadden we goede vrienden die uit Zwolle waren vertrokken naar Zwartsluis
en hun huis stond tijdelijk leeg. Ze waren blij wanneer wij daar in wilden trekken. Voor mij
was dit een avontuur maar voor mijn moeder beslist NIET. Het was een groot huis maar in de
winter was het er niet warm te krijgen. Er was één klein kamertje waar we ‘s avonds met
een noodkacheltje nog wat warmte konden krijgen. Op een dag kwam er een hoge Duitse
officier die ons huis kwam vorderen en weer kregen we een uur de tijd om hier uit te
vertrekken met weer alleen onze kleren. Gelukkig was er naast de fabriek van mijn vader in
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de binnenstad nog een bovenwoning vrij die bij de fabriek hoorde. Er stonden ook meubels in
en bedden wat goed uitkwam want meer dan onze kleren hadden we niet. Al gauw gonsde
het van de geruchten dat de bevrijding in aantocht was. De Canadezen rukten op. School
hadden we die dagen al niet meer. De dag voor de bevrijding werden we gevraagd om de
nacht door te komen brengen bij goede vrienden van mijn ouders die een drogisterij in de
Sassenstraat in Zwolle hadden. Zij hadden een hele grote veilige kelder. Ik kan me er niets
van herinneren hoe we daar geslapen hebben. De volgende dag was het doodstil in de stad.
Er werd gefluisterd dat de Duitsers de stad uit waren gevlucht en dat de Canadezen in
aantocht waren. Toen we wat geluid hoorden gingen we met elkaar naar buiten. Ik stond
naast mijn vader op de stoep van de straat en toen zag ik dat er een Canadees lopend de
straat in kwam. Hij liep helemaal alleen met zijn geweer in aanslag. Veel mensen stonden op
de stoep maar het was doodstil, bang om te gaan juichen want wie weet zat er ergens nog
wel een Duitser. Mijn vader had de tranen in de ogen en ik hoor hem nog zeggen…. DIT
MAG JE NOOIT VERGETEN … vrij snel kwamen hierna de tanks met Canadezen en toen
begonnen alle mensen langs de hele straat te juichen. We waren bevrijd na 5 lange bange
jaren .
Marietje Sassen-Doyer.

Een nieuwe voorzitter voor de Vereniging Dorpsbelangen
In de geplande jaarvergadering van 18 maart dit jaar zou ik worden
voorgedragen voor de functie van voorzitter van de Vereniging
Dorpsbelangen. Het Corona-virus zorgde voor een lock-down in
Nederland en de vergadering werd afgezegd. Het bestuur had er nog
vertrouwen dat er voor de zomer een mogelijkheid zou zijn om alsnog
een jaarvergadering te houden. De situatie werd niet zoveel beter dat er
een vergadering belegd kon worden. Het bestuur is nu voornemens om
mij in de komende vergadering van Dorpsbelangen te benoemen als
voorzitter en hiermee Allert Jan ter Wee op te volgen. Sinds november
2017 woon ik samen met mijn vrouw in Ansen in de nieuwbouw van Erve
Wink aan Om de Kamp. Wij hebben jarenlang in Assen gewoond en
wonen nu hier met veel plezier en genieten van het dorp, het dorpse
leven en de omgeving. De komende jaren wil ik me graag inzetten voor
het dorp, ik wil het belang van het dorp dienen. In de komende periode wil ik in gesprek gaan
met de verschillende verenigingen, captains van de buurtschappen en bewoners om te
begrijpen wat er leeft en te bepalen waar de inwoners van Ansen en het dorp behoefte aan
hebben. Wat zijn de thema’s die we met de vereniging moeten oppakken? Het bestuur wil
daarom ook weer een enquête houden onder de bewoners om de dorpsvisie voor de
komende jaren op te maken. Ik ga er van uit dat, ondanks de beperkende Coronamaatregelen we vorm kunnen gaan geven aan de nieuwe visie van onze vereniging waarin
we met elkaar Ansen ‘op de kaart’ houden. Hebben jullie al ideeën, wil je een keer met mij in
gesprek, stuur een mailtje naar bestuurdorpsbelangen@ansen.eu?
Robert Hoogendorp
Telefoon: 0522-304649
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Bestuursmededelingen vanuit het Dorpshuis

De Bastogne tijdens Corona-sluiting
In de periode 15 april tot 1
juni hebben wij helaas het
Dorpshuis moeten sluiten
voor alle activiteiten. Door
de maatregelen vanuit de
overheid in het kader van
Corona was er geen
andere optie.
Maar…. In deze periode
hebben wij niet stil
gezeten. Door
bestuursleden die
noodgedwongen in deze
periode niet aan het werk
konden, is de buitenboel
grondig voorzien van een
nieuwe verflaag, is er een
hek deels vernieuwd,
heeft er een opruimactie
plaatsgevonden etc. Een
soort van grote onderhoudsbeurt dus. En het weer was hiervoor ook prima in deze periode!
Daarnaast zijn we op een gegeven moment gaan nadenken over hoe we weer open konden
gaan met de 1,5 meter regel.
De Vrouwen van Nu heeft na de periode van sluiting in korte tijd de schoonmaak van ons
Dorpshuis uitgevoerd. Heel fijn, want dat is dan ook wel
nodig na een tijdje leegstand!
Opening met “Corona”-spelregels
Per 1 juni mocht Horeca weer open, de dorpshuizen
vallen voor een groot deel ook onder deze regels. Maar
dat betekent wel dat er voor de gebruikers een duidelijk
protocol moest zijn. Dit is opgesteld inclusief de alom
bekende looproutes, gescheiden in- en uitgangen,
etc…. Dus in de Bastogne vind je ook allerlei strepen
en pijlen en natuurlijk ook desinfectiemiddel…..
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Nieuws vanuit Beheer
Per 1 mei 2020 heeft Frans Westenbrink zijn deel van het
beheer van de Bastogne over gedragen aan Henk en Jannie
Muggen. Zij hebben in een heel rustige periode kunnen
opstarten en onderhouden vooral de contacten met de
vrijwilligers en gebruikers van de Bastogne. Daarnaast blijft
Marja Mendel de inkoop, aankleding en allerlei hand en
spandiensten wel voortzetten.

Maatregelen i.v.m. Corona
De Bastogne is weer open en draait met
aangepaste werkwijzen. Hiervoor is een
“Corona-protocol” opgesteld. Dit om een zo
veilig mogelijke omgeving te hebben en toch
het dorpshuis te kunnen openen. Daarom wat
extra spelregels:
Er is maar één activiteit tegelijk in de
Bastogne en zijn er maximale aantallen
personen voor de voor- en achterzaal
berekend (op basis van 1,5 m regel).
Ook de barvrijwilligers werken op een
andere manier. Per dienst 1 barvrijwilliger
achter de bar (de andere indien nodig in de
keuken werkzaam). Deze gaat niet meer door
de zaal voor rondbrengen consumpties, maar
men moet dit aan de bar ophalen (voor de
hele tafel tegelijk).
Afrekenen per pin.
Daarnaast zijn barvrijwilligers uiteraard
vrij om aan te geven dat zij zich niet prettig
voelen bij het draaien van een bardienst.
Het Corona-protocol (ligt in Dorpshuis,
maar is ook bij bestuur op te vragen) wordt bij het eerste gebruik door de organisator
gelezen en getekend ter akkoord.
Ondanks alle regeltjes zijn wij blij dat veel gebruikers de weg naar het Dorpshuis weer
hebben gevonden. Dit zijn o.a. Klootschieten, Jeu de Boules, Biljart, Cosis, diverse
overleggen, Line Dance, Vrouwen van Nu, etc. Ook de kaarters en bridgers gaan in
september weer starten. Fijn dat het Dorpshuis weer een sociale ontmoetingsplaats voor ons
alle kan zijn.
Wij hopen iedereen weer in het Dorpshuis tegen te komen en vooral in goede gezondheid!

Het bestuur van Dorpshuis Bastogne.
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Het kraantepapier is deurbreuken.1
Tja, wat ku’j d’r an doe;n? Aansen waar ontdekt! Achter ‘t gröslaand van de kleine boerenstee van
Jan Kelly, gele;gen ien de punte van de Olde Dwingelerdiek en de Grote
Veldweg, wörd tegenover de ofslag hen de iesbane, de eerste zomerbungalow
e’bouwd.(de Vliegden). “Vremd volk” ( luu van buten-of, mie;st uut ’t westen van
Nederlaand) stree;k hier neer.
Het kraantepapier waar deurbreuken. Aansen lee;k te worden op-e’neumen ien
de vaort der volkeren.
Wiederop, bij ‘t bossie van Henduk Middelveld, links van de Grote Veldweg, mit daorveur nog wat
ve;ne, waor de olde Henduk Nijstad ( Voorlanden 3) nog geregeld törf staak, daor verschee;n oo;k
een zomerhuusie ( Paddenpoel).Daor zullen twei stadse vrouwlu heur ie;ns heerlijk ontspannen. Vut
( weg) van al det jachtige gedoe; van de gro;te stad, ie;ns echt lekker ontspannen ien de vrije natuur.
Ze waren d’r hielemaole klaor veur. Laot gaon!! ( vooruit met de geit/we zijn er helemaal klaar voor)
Het waar zo’n mooie, rustige zummeraomd. De vrouwlu zaten lekker buten. Het waar d’r arg stille. De
nevels streken graoperig ( begerig) over ’t laand en sloekten (slikten) mit lie;verlao alles op. De “witte
wie;m” gungen op pad. Ien de varte klönk amit ( soms) het gebeul (geloei) van een koe; en de schröw
van een verlaote vögel op weg hen zien nust en de mysterieuze roep van een katoele ( uil) . Het
begön te tweiduusteren ( te schemeren) en ’t vuulde buten een bee;tien kolderig ( kil) an.
’t Waar d’r wel slim (erg) stille: te stille vunden de beide stadse dames. Toe;verdan
(langzamerhand/mettertijd) zul de nacht de dag oflössen. De eerste steerns (sterren) versche;nen al
an ’t firmament. Een serene rust daalde o;ver de velden. Bij de beide vrouwlu leupen de griebels
over de grauwels ( ze kregen kippenvel). De stilte, de kilte, de nevels en de donkerte beklemden
heur. Ze begunnen onwillekeurig te fluusteren en ‘t duurde nie;t lange, of ze gungen hen binnen. Ze
meuken wat lucht (licht) m.b.v. keersies.
Plöts wörd er op de roeten e’tikt.
De dames stönden stiefuut van de schrik. Ze reupen:”Wie is daar? Wat wilt u?” Gie;n aantwoord.
Weer wörd er op de roeten e’tikt. De dames deuren ’t bekaant ( bijna) ien de broe;k [eng: brook] van
benauwdheid. Zij duurden ( durfden) die nacht niet slaopend deur te brengen. Ze bleuzen de
keersen uut en wachtten angstig op wat er gunk komen. Goddaank, d’r gebeurde niks. Er wörd
naotied oo;k nie;t meer op de roeten e’tikt. Zij hebt die nacht gie;n oge dichte’daone, waren kats
gebreu;ken en bint de volgende morgen holderdebolder vertrökken; terugge hen de “veilige” stad.
Henduk - of Jacob Brink2 hèf ze mit de auto hen de trein ien Möppeld e’bracht. Heur waar de stêe
zachte.( ze waren genezen) Wie haar d’r nou op de roeten e’tikt? Een bullebak ( boeman), een
zwarver, een streuper, een kwajongen misschie;n? 3
---------Wij waren an ’t melken an de Grote Veldweg. ( nog mit de haand) -------Er kwaamp een familie uut Rotjeknor langs. Ze huurden een husie ien de “Wiltzangh” en
keken vanof de zaandweg nijschierig hoe’w an ’t melken waren. “Moge we effe kome
kijke?”, vreugen ze. Prima. Jan ( de boer) vreug of ze zöls ( zelf) ook ie;ns wollen
melken. Nou, det leek mij die Rotterdammer wel wat. Jan jokte de ondeugde ( hij mocht
graag iemand beet- nemen). Hij keus een koe uut mit een groot gier ( uier) en mit
stukkies gnas (knarsebot) ien de pappe (tepel). Een gloepens stie;ve melker! ( Jantina
2) Het waar een hie;l gedoe; umme die Rotterdammer ien een goeie melkholding bezied
de koe; te kriegen. Hij waar d’r nogal bange veur, zaat er veuls te wied of en ik muzze
de statte (staart) vaste holden, want die sleu;g hum ien de ogen en daordeur lukte ’t
melken nie;t, zeer’e. Nao een bulte geheister (na veel moeite) waar ’t dan zowiet dat‘e begunnen
kun.“Er komt niets uit. Ik denk dat ze leeg is”, zee; de Rotterdammer. Tsja, melken lèk makkelijker as
’t is. Hij ropte wat an de pappe, maor ja, dan komp er niks uut. “Misschien is ’t gattie verstopt”, zee;
Jan. Hij pakte een pappe vaste. “Kiek êem, of ’t gattie verstopt is”, zee; Jan, die smiesterd (
As een plaotse arg ofgelegen laag, zeren de me;nsen vake:” Det lig achter ’t kraantepapier”, of: “De
wereld is daor dichte-e’plakt mit kraantepapier”, of “Eerst moe’j deur’t kraantepapier hen en dan bi ‘j
d’r”.
2
De fam. Brink verzorgde ien die tied ‘t zie;ken- en taxivervoer ien Aansen. Er waren hier nog weinig
auto’s.
3
A’j ’s aoms ien huus een luchie ( lichtje) opstikt, koomt er wel ie;ns oelegies ( nachtvlinders) e.d. op
of. Zij vlie;gt dan tegen de roete an en dan lèk’t net of ter ie;ne buten stiet die op de roete tikt.
1
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ondeugd), mit een staolen gezichte. De Rotterdammer bukte hum en keek van dichtebij stief naor de
pappe, die Jan naor hum toebeug. Jantie (de vrouwe van Jan) en ikke gne;zen ( besmuikt lachen),
want wij wuzzen wel wat er gebeuren zul. En doe kreeg mij die Rotterdammer daor toch een volle
straole warme melk ien de ogen. Hij beulde ( gaf een loeiharde schreeuw), raomde achteruut en
stapte mit zien sandale ien zo’n lekkere, vazze ( verse) nog daampende koe;vlatte ( koeienvlaai). De
aanderen muzzen d’r hard umme lachen, maor bleven veur de wissigheid toch maor een beetie uut
de buurte. Het melken waar hum kats over, maor hij naamp ‘t sportief op, niks gie;n hard zeer (
wrevel). Ze kwamen daornao nog geregeld êem kieken. Oo;k op de boerderije.
Harry

Op dizze foto zit een stuk of wat Aanster buurmannen gezellig bij mekare an een taofel
ien ‘t café Kuuk ( Kuik) te Rune ter gelegenheid van de (huwelijks)brölfte van Henk
(Smit, Dwingelerweg 2) en Lammie. Zoas ien die tied gebrukelijk, zit de keerls en de
vrouwlu bezik ( apart),.
Zittend an de linkse kaante van de taofel, van veur hen achter: Henduk Joosten
(annemer, Dwingelerweg 7), Luchie Luning ( kèk opzied, boer, Voorlanden 6), Jan Slagter
( caféboas en boer, Kerkdijk 2), an de aandere kaante van de taofel van achter hen veur:
Klaas Tiemes ( boer, ’t Steegje 2, helaas veuls te jonk uut de tied e’komen), Aubut de
Groot ( staond, boer, Dwingelerweg 3), Harm Kuijer ( mit het glas umho;ge, meister,
Dwingelerweg 1) en veuran ducht mij Frè;ns Tiemes ( boer, ’t Steegje 2). Links achteran
loopt, zo te zie;n ien opperbeste stemming, Henk Kuijer en Klaas Joosten.
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De Ambulant Kapster
in de buurt
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Beste dorpsgenoten,

Sinds december 2018 wonen wij, Martijn & Willeke, aan de Voorlanden 10 in Ansen. Na lange tijd in
Apeldoorn te hebben gewoond, waren we toe aan meer rust en ruimte. Apeldoorn werd ons te druk.
We zochten daarom naar een huis in het buitengebied. Liefst met uitzicht op koeien of water en de
natuur dichtbij. We hadden een zoekcirkel van een uur om Deventer gelegd, waar Martijn zijn
uitvalsbasis voor zijn werk bij GEA heeft. Zijn team zorgt ervoor dat bij diverse
voedselverwerkingsbedrijven in Europa het gemaakte poeder vanuit de silo’s goed in verpakkingen
komt. Ze leveren de machines, doen het jaarlijks onderhoud en zorgen dat de teams ter plaatse er
mee uit de voeten kunnen. Willeke werkt als jurist bij het team grondzaken van provincie Overijssel in
Zwolle. Dit is het team dat ervoor zorgt dat gronden beschikbaar komen om provinciale projecten uit
te voeren, zoals een N-weg of natuur.
De zoektocht duurde meer dan 2 jaar. Heel veel woningen werden op funda bekeken. Bijna ieder
weekend verkenden we wel weer een buurt waar wat te koop stond. Bijna werd het Sint-Jansklooster,
maar die woning viel af na bouwkundige inspectie. Net toen we er wat moedeloos van werden
(Willeke zocht knus, pittoresk, Martijn wilde stevig en solide...vind die combi maar) attendeerde een
collega van Willeke op het gebied rondom Ruinerwold. Daar hadden we inderdaad nog niet gekeken.
We gingen op vakantie, kampeerden bij de Wiltzangh, en verkenden het gebied op de fiets. We
waren allebei enthousiast over de omgeving. Toen we langs de Voorlanden fietsten zei Martijn bij
nummer 10 “Misschien moeten we toch ook maar zelf een oude boerderij kopen en opknappen tot
zoiets moois als dit.” Er stonden diverse boerderijen te koop die behoorlijk wat werk vroegen. We
begonnen ons dus maar eens te verdiepen in het opknappen van boerderijen. Van alle
ervaringsverhalen werden we niet bepaald enthousiast. Het was iedereen altijd tegengevallen in tijd
en geld. En toen - als een klein wondertje - stond ineens de woning aan Voorlanden 10 te koop. Het
was de eerste woning na al die tijd zoeken waar we allebei volmondig ja op zeiden.
Inmiddels wonen we er al weer bijna 2 jaar. We hebben het hier sinds dag 1 naar ons zin. Mede door
het vriendelijke onthaal door onze buurtgenoten. Jammer genoeg hebben we dit jaar vanwege de
coronamaatregelen niet meer Ansenaren leren kennen. Hopelijk komt daar snel verandering in en
mogen festiviteiten weer doorgang vinden.
Sinds ruim een jaar hebben we naast onze 8 jaar oude edelpapegaai Jochem, ook een Dobermann:
Sophie. Terwijl we dit schrijven zijn we met beide op kampeervakantie in Saarburg. Nog een hele
uitdaging met zo’n puberhond. Jochem is al 8 jaar gewend mee te gaan en de omgeving op een
schouder te leren kennen. We trainen op de camping vol geduld door (pfffff...er is hier echt wel veel
te zien aan andere hondjes en rare campinggasten) aan de gehoorzaamheidsoefeningen die we
krijgen van KC Hoogeveen. Daar trainen we sinds september weer wekelijks, naast de wekelijkse
training in Nieuw-Amsterdam die gelukkig in mei al weer voor pubers opstartten. Naast de dierenboel
heeft Martijn motorrijden als hobby en speelt Willeke harp. Een paar jaar geleden kwam zij in
aanraking met het therapeutisch harpspel. Hierbij wordt de helende kracht van muziek ingezet voor
mensen met diverse behoeften. Muziek bestaat uit verschillende componenten zoals bijvoorbeeld
melodie, ritme, toonafstanden, (dis)harmonie. Je leert hoe je kunt werken met deze verschillende
elementen, zodat je je muziek kan laten aansluiten bij iemands behoefte. Deze kan per keer
verschillen. Ze is enthousiast dat de Berkenhof haar dit najaar de gelegenheid geeft het geleerde
daar toe te passen.
Voordat we hier kwamen wonen, hadden we gelukkig de Aanser Wiezer al ontdekt via internet, zodat
we al van een hoop activiteiten op de hoogte waren. Grappig daarom om ons op deze manier aan
jullie voor te kunnen stellen. We hebben gezien dat er inmiddels nog een stel met een dobermannpup
woont in Ansen. Wellicht kunnen we aan hen het stokje doorgeven?

Groet en tot ziens in Ansen!
Martijn & Willeke
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