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WOORD VAN DE REDACTIE 

 

 

Wat hebben we lang van de herfst kunnen 
genieten en hoewel de meeste herfstbladeren al 
naar beneden zijn gedwarreld kan je ze nog prima 
van dichtbij bewonderen als je ze harkt, opschept 
en wegbrengt naar de bladkorf. Met geluk kom je 
daar nog wat buren tegen en kan je sociale 
quotum voor de hele week weer afgestreept 
worden. 

 

 

 

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 2021. Kopij inleveren voor 1 april 
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FOUT MAAR STIEKEM TOCH LEUK 

Het foute uur van Qmusic is daar een heel goed voorbeeld van evenals Skyradio in 

December. Je wilt het soms niet eens aan jezelf toegeven maar dan merk je dat je liedjes 

zingt en humt die je blijkbaar dan toch leuk vindt. Of, en dat is ook een heel goed excuus 

voor jezelf, die zo ongeloofelijk iritant zijn dat ze een groef in je hersenen hebben gemaakt 

en daardoor in herhaling blijven  gaan.  

Fout maar stiekem toch leuk begint bij mij ergens in November ook op Netflix. Langzaam 

zeker verschijnen de Kerstfilms weer in het keuzemenu. Zo ontzettend voorspelbaar dat je 

al in de eerste minuut weet hoe de film gaat, het acteerwerk is vaak ook wat minder en het 

ene cliche volgt het ander heel snel op. Maar toch..... Sneeuw en lichtjes in overvloed, veel 

te veel kerstversiering, knapperende haardvuren, warme chocomelk, ritjes op een slee, 

mistletoe en romantiek. Ik houdt er van, al ben ik de enige in dit huis. Ook ben ik het enige 

ochtendmens in dit huishouden dus die Kerstfilms bekijk ik in mijn eentje 's ochtends vroeg: 

Potje thee, zacht dekentje en een poes op schoot. Hierbij dus mijn bekentenis; mijn naam 

is Paula en van November tot Januari ben ik verslaafd aan Kerstfilms....... En ze leefden 

nog lang en gelukkig... THE END! Paula van den Bosch                                                                                                                                                                                                                     
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4 Mei 2020 : 
 
’t Is eempies nao half achte as ik ’s aovends de tillevisie mar vaste anzette um ien de gaten 
te hollen wanneer het acht uur is en de twee minuten stilte ien gaot. 
Ien verband mit de corona een lege Dam, toch wel een raar gezichte. Astrid Kersseboom 
raakt er ook niet over uut epraot en ik bin er dan al gauw op uut elusterd. Zo lange as zij 
deurbrabbeld kan ik boven de wasse nog wel eempies oprumen.  
As ik weer beneden kome zie ik nog steeds het beeld van de lege Dam mar de klokke gef 
ienmiddels kwart veur achte an. ’t Is tied um Han te roepen want hij was nao ‘t eten de 
schure nog ien egaone;   
‘Han, koom ie zo ien huus? ’t Is zo acht uur!’. (Hij hef nooit zo’n haost, dus ik neem altied wat 
marge). D’r komp gien reactie, hij hef weer schik mit de sliepmechine dus hij heurt mij weer 
ies niet. Ik stikke mien heufd mar wat wieder buten de deure en doe d’r mar ies flink wat 
decibellen bij..… det helpt! 
‘Kome d’r an!’ heur ik. En waarachtig! Mit dank an de marge die ik ien acht eneumen had 
zitte wij mit zien beiden um vief veur achte naost mekaar op de baank. 
Ik spreke de hoop uut dat oonze zeuns ook an de twee minuten stilte zult deenken en niet 
meer buten an ’t rommelen bint ofzo.  
Mar eigenlijk binne wij daor niet zo bange veur, het is er genog ien eprent dus det zal wel 
goed zitten. Ook hebbe wij d’r nog wat schik umme over hoe de twee minuten stilte 
verleupen ien de tied dat het nog van die jochies waren. Twee minuten niks zeggen…. det 
was gien probleem, mar twee minuten gien geluud maken det was heel wat aanders! 
D’r wordde ien de wedde ekucht, kelen eschraapt en het leek alsof de wiend van de hele dag 
opespaard was zodat die ’s aovends um acht uur tot explosie kun komen. Een gniezereegie 
was het. Mar naormaote ze older worden, worden ze ook wiezer en waren ze gewoon twee 
minuten stille. 
Mar now zitte wij mit zien beiden veur de tillevisie.  
Krap an acht uur; ik lope nog gauw naor de keuken veur een wissewassie en kieke tussen de 
bedrieven deur op het klokkie van de magnetron:  Twintig over achte… Twintig over achte? 
Ook het klokkie op de oven gef twintig over achte an! Ik griepe mien tillefoon: Twintig over 
achte!  
‘’t Is al twintig over achte man!’ roep ik naor Han. ‘Ooh, nou det schöt dan mooi op’ zeg hij 
röstig en hij pakt de ofstaandsbediening.  
‘Hoe kan det nou’ zeg ik ‘ik begriepe d’r niks van’.  
‘Nou, zo ingewikkeld is ’t aanders niet’ zeg Han ‘die twee minuten bint ienmiddels wel umme, 
want de tillevisie stund  nog op ‘uutzending gemist ‘ ofzo. Wij loopt ien ieder geval een 
kwartier achter de feiten an!  
‘Oooh, dus…tja…oei!’ 
 
Het was dus zo: Op 4 mei 2020, ’s aovends um acht uur, was het ien heel Nederlaand 
stille…  
Behálve op de Meulekaamp nummer 7 ien Aansen want daor joelde de sliepmechine ien de 
schure en stun ik ien de butendeure over det kabaal hen te schrown.  
’t Was haveloos! En het zal mij nog lange heugen… 
 
 
Kobie. 
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In 2019 en 2020 stond Nederland stil bij 75 jaar vrijheid. We herdachten het beëindigen van 
de Tweede Wereldoorlog en vierden dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Aansluitend  

verhalen van Jans Prikken en Harry Slagter  

 
 
Ervaringen en herinneringen voor, tijdens en na de oorlog 40 – 45. 
 
Mijn naam is Jans Prikken, geboren 18-12-1937 op Hees. 
Na mijn geboorte verhuisden we al snel naar Dwingelerweg 20 (nu Bert Meyer). 
In 1940 verhuist naar Om de Kamp 5 en in 1943 naar Kerdijk 1-3 alwaar ik gewoond en 
gewerkt heb  
tot nieuwbouw “plan Prikken” werd gerealiseerd. 
 

 
 
(foto anno 1958 winkel Prikken Kerkdijk 1-3) 
 
 
 
Mijn opa en oma begonnen in 1918 met een bakkerij / kruidenierzaak annex boerderij aan de 
Kerkdijk 1-3. Deze winkel hebben mijn ouders en later mijn vrouw (Karsje) en ik voortgezet 
tot het jaar 2000. 
Voor en tijdens de oorlog werden de bezorgingen gedaan met de fiets of met paard en 
wagen (ventkar). 
Dit alles ging nog niet zo gemakkelijk. De wegen waren nog niet verhard, zodat er regelmatig 
door de modder geploeterd moest worden. Het gebeurde dan ook wel eens dat de fiets, met 
bakkersmand en al, op de kop in de sloot terecht kwam! 
De oven, om het brood te bakken, werd in die tijd nog gestookt met takkenbossen. Pas na de 
oorlog kwam de gasolie. 
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(foto vader van Jans (Lourens) met 
de venterskar voor het huis aan de 
Vledders 16 alwaar nu onze zoon 
Jan woont. ) 
 
 
 
 

 
Herinneringen aan de oorlog. 
 
Doordat de Duitsers in Havelte een 
vliegveld aanlegde, wat de 
Amerikanen en de Engelsen 
wilden voorkomen, werden er 
regelmatig bombardementen 

uitgevoerd. Dit was angstig. Wij hadden een zelfgemaakte schuilkelder van pakken stro met 
daarover wat camouflage. Deze schuilkelder lag tussen wat nu dorpshuis is en plan Prikken 
in. Wij vluchten daar regelmatig naar toe als we de Amerikaanse bommenwerpers hoorden 
aankomen. 
Ons stookhok was geconfisqueerd door 2 Duitse officieren, die aan de voorkant “woonden” 
met 2  Hollandse vrouwen. De achterkant werd gebruikt als opslagplaats van Duits vlees. Dit 
vlees rook zo lekker dat de geur me nog steeds bij blijft! 
 
Burgers hadden gebrek aan voedsel. Door de Duitsers werden voedselbonnen verstrekt die 
ingeleverd konden worden bij de winkeliers. Ruilhandel was natuurlijk niet uit te sluiten. 
Tijdens de oorlog, in de hongerwinter 44 – 45 zijn er + 40.000 kinderen opgevangen in de 
drie noordelijke provincies.  
Zo ook in ons dorp. Er kon in de oorlog veel in Ansen (gedoogd). 
De school werd gevorderd voor evacuees, o.a. uit Limburg (1944). 
Meerdere gezinnen in Ansen vingen (honger) kinderen op. Ook bij ons werd onderdak 
geboden aan  2 oorlogskinderen uit Hilversum. 
Doordat de school gesloten was voor alle leerlingen (+ 64 in totaal) hadden we les in het café 
van Jan de Vrieze (nu De Huiskamer), maar ook in de slaapkamer van meester Slagter 
(Dwingelerweg 1) ! Onze hoofden werden kaalgeschoren uit hygiënisch oogpunt en werden 
behandeld met “jachtwater” tegen de luizen. 
In de latere oorlogsjaren kwamen in Ansen ook nog volwassenen uit Harlingen en omgeving. 
Deze “Harlingers” moesten tankgrachten graven voor de Duitsers. 
 
*In 2017 is er een documentaire uitgebracht met de naam “kinderen van de hongerwinter 
Ansen”. 
Deze heeft een duur van + 30 minuten en is te vinden op www.youtube.com  
 
Ondernemers in Ansen 40 – 45. 
In Ansen waren er tijdens de oorlog 3 cafés,  2 timmerbedrijven, 1 (hoef)smid, 1 
fietsenmaker, 3 kruideniers waarvan 2 met bakkerij en 2 beerhouders. Daarnaast waren er 
ook vele boerengezinnen. 
 
Dit zijn mijn herinneringen in een notendop aan de roerige jaren 40 – 45. 
Jans Prikken. 
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Oorlogstied 1940-45. 
 
De Duutse soldaoten waren nie;t ongemarkt an oe;ns kleine dorpie veurbije’gaon. Starker 
nog: ze namen hier heur ientrek. Zo confisqueerden ( in beslag nemen) ze bijv. oe;ns huus ( 
Dwingelerweg 1). Wij  haren een vrij groo;t huus. Een bijkeuken, opkamer, keuken, veur- en 
achterkamer, opkamer mit beddestee, 1 slaopkamer veur, beneen en boven nog 2 kleinere 
slaopkamers. Ien de veurkamer wörd een Duutse officier (SS - Obersturmführer) 
e’stationeerd en de slaopkamer beneen waar oo;k veur hum. De keuken waar gezamenlijk. 
De Duutser haar een dienstmachie ( 17 jaor) uut Apeldoorn, die de huus-holding veur hum 
verzorgde.  
Oo;k haar’e een jonge herdershond. Die jonge hond mus nog een bulte bijebracht worden en 
waar nog bij lange nao nie;t zindelijk. Hij deu zie;n behoefte vrijuut. De drollen lagen overal 
ien de kamer en deurdat ’t dien;stmachie daags geernd op blo;te voe;ten rondleup muzze 
nog al ie;ns geregeld de hondestront tussen de tie;ne wegpeuteren. Ien die veurkamer hunk 
een foto van “der große Führer”, Adolf Hitler, an de mure. 
Ik bin ien 1942 geboren en doe’k een bee;tie begunde te 
brabbelen naamp de Duutser mij op de narm, gunk veur 
die foto staon en vreug mij: “Harry, wer ist das?” en ik 
zee’re dan: “Onkel Adolf”   ( oom Adolf). De Duutser haar 
dan de grootste schik ( mien olden zagen det mit lede ogen 
an, maor vuulden zich machteloos under dizze precaire 
umstaandigheden). 
Zo wörden er oo;k ie’ns 3 ronde (jonge) käzen van de 
Runer melkfabrie;k ebracht. De koste ( korst) waar nog 
donders zachte. Ze lagen bij oe;ns op de keukentaofel en 
ik name ien een onbewaakt ogenblik een hap uut alle drei 
de käzen. Mien moe; scheet alle kleuren van de regebo;ge. 
Hoe zul die Duutser daor op reageren? Nou, die kun  
d’r smakelijk umme lachen en streek mij over de kop.” Ach, 
der kleine”. (pfff..) 
Mien va haar een motorfietse ( Zündapp 250 cc.) en umdat 
de Duutsers een hie;le bulte vervoermiddels 
confisqueerden hèf overbuurman Henduk Smit (Dwingelerweg 3) die motorfietse op de 
boerderije achter wat stro; verstopt en zo is hij de oorlog veilig deureko;men. 
In de schoe;le, op de gaank, haar mien va een radio ien een kaste verstopt, zodat hij soms ’s 
aomds stiekem naor “radio Hollaand” kun luusteren.  
De Aanzer kerels muzzen ien de Dwingeler bos ( veurbij “De Korte Koffiestop” an ’t 
Aanserpad) een die;pe tankgrachte graven. 
Verschillende jongen van boom de 18 jaor wörden, ien ’t kader van de  “Arbeitseinsatz”, 
edwungen ien  Duutslaand te warken. Er wörd naotied, doe ze gelukkig veilig wee;r terugge-
ekomen waren, weinig meer over e’spreuken. Ik wee;te, dat ie;n van die jongen ien Hamburg 
op een scheepswarf veur U-boten mus warken. 
Hoewel de Dre;ntse plattelaander over ’t algemie;n nogal dwars lig bij opgelegd gezag, de 
kop d’t veur gooit, wat een boer nie;t kent, dat vrèt’e nie;t en zekers nie;t makkelijk zomaor 
argens warm veur löp, veural as ’t mit emoties van doe;ne hèf, waren d’r jammer genug toch 
gunnend        ( enkelen) die geestelijk ien de warre raakten deur de iendoctrinerende Duutse 
propaganda over de utopie van een groo;t Arisch wereldriek       ( rijk). 
Er is een Engels jachtvliegtuug neere’stort ien ’t Dwingelerveld. Ik heb ien de vieftger jaoren 
uut nijschierigheid op die plekke e’graven en een achtergelaoten stuk mitrailleurbaand mit 
kogels oppegraven. 
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Mien olden muzzen de iengekwartierde Duutse officier , um veiligheidsredenen, wat te vrinde 
holden en zorgden erveur dat de verholdings in huus zo “normaal” meugelijk waren.  
Ter gelegenheid van ’t Julfeier1 ( Joelfeest) ien 1944 hebt  mien olden een deur de Duutse 
officier gesigneerd boe;k ”geschenkt bekommen”. 
 

 

 
 
Het voedsel waar op de bon. Iederie;ne haar een “stamkaorte”.  

 
Harry Slagter 

 
1 Julfeier is een van oorsprung heidens Germaans midwinterfeest feest ter ere van de zunnewende ( 
umstreeks 22- tot 25 december). Het waar dan gebrukelijk um mekare cadeaus te geven. Het 
christendom hèf van det heidens feest het karstfeest e’maakt. Maor de nazi’s wollen die olde 
Germaanse gebruken ien ere holden/herstellen. 
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  of tel : 0521-351242 

: Uneto Erkent Reparatie Bedrijf . 
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   Op dit moment kunnen we niet verder met het plannen 
   en voorbereiden van nieuwe activiteiten. 
   Net als iedereen hopen we dat de maatregelen welke 
   nodig zijn om het coronavirus onder controle te 
   krijgen binnenkort verleden tijd zijn en dat we de draad 
   weer kunnen oppakken.    
                                                              
                                                  
 

Maar gelukkig hebben we de fietstocht in het kader van burendag op 27 september j.l. door kunnen 
laten gaan. Deze was al twee jaar achtereen afgelast wegens slecht weer.  
Het weer was ook nu niet stralend, maar goed genoeg om een middagje te fietsen. De ook toen al 
geldende maatregelen konden goed in acht worden genomen dus ook dat was geen bezwaar. 
25 Deelnemers fietsten een ‘rondje Ruinen’. Onderweg een paar spelletjes en een ijsje van Jannie 
Muggen en na afloop een hamburger van Jan Steenbergen. Wij vonden het een geslaagde middag. 
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Op 26 augustus  
hadden we  
een koffieochtend  
in de Bastogne.  
Gezellig even bijpraten  
na de lange pauze… 
 
Op 23 september kwam Huite Zonderland naar de Bastogne. Hij vertelde over zijn zoon 
Epke en de weg van een Olympisch kampioen. Het was een mooie lezing waar we van 
genoten hebben! 
 
In oktober ging de Bastogne opnieuw dicht  en ons programma is in ieder geval tot aan het 
nieuwe jaar geannuleerd. Wat 2021 ons gaat brengen weten we niet maar laten we hopen 
dat de Bastogne snel weer open kan gaan! Mocht dat zo zijn dan ziet de rest van ons 
programma er als volgt uit: 
 
Woensdag 13 januari is de jaarvergadering hierna is het woord aan Annet Wortelboer,  
zij brengt als professional organizer structuur aan in je huis, je kledingkast of op je werkplek. 
 
Donderdag 18 februari vertelt Albertje Lensen over haar werk als wijkagent. 
 
8-13 maart is de week van Internationale Vrouwendag.  
Het ligt nog in het midden wat we gaan doen… 
 
Donderdag 25 maart gaan we lunchen bij het Wapen van Ruinen.  
Roelie Boverhof vertelt over de onderneming van haar en haar man Gert. 
 
Woensdag 21 april sluiten we het seizoen af met Heel Ansen bakt en een quiz.  

  
Informatie: vrouwenvannuansen@gmail.com 

 
Fijne feestdagen en  

een gelukkig nieuwjaar! 

 

mailto:vrouwenvannuansen@gmail.com
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Krabbelend achter onze oren, bedenken we dat het echt al bijna een jaar geleden is, dat 
onze overburen, Rik, Melanie en Nieke, de pen aan ons hebben doorgegeven. Vervolgens, 
misschien ook door de coronatijd (maar dat is geen smoes voor alles ☺), is die pen een 
beetje kwijtgeraakt, maar gelukkig weer teruggevonden! 
In februari 2018 zijn wij, Maarten en Alma, vanuit Hilversum in Ansen komen wonen en voor 
mij (Alma) was dat een soort van thuiskomen, als echte Drentse. We waren op zoek naar 
een huis waar we een kleine B&B zouden kunnen beginnen en nadat we een jaar in ons huis 
hadden gewoond zijn we gaan verbouwen zodat er ruimte ontstond voor één kamer –met 
badkamer- die we kunnen verhuren.  We hebben het ‘de Anselier’ genoemd, naar ons mooie 
dorpje. We hebben nu twee zomers lang gasten kunnen ontvangen. Dan is het een komen 
en gaan van allerlei verschillende mensen, die zich vermaken op de hei, rondfietsen en 
rondwandelen, de plaatselijke horeca spekken, of een festivalletje bezoeken. We krijgen veel 
verhalen te horen en meestal is het een gezellige boel. We vinden het leuk om zo Drenthe 
een beetje te promoten en mensen wegwijs te maken in onze mooie streek.   
Daarnaast werkt Maarten als  journalist voor RTV Drenthe en ik als gezinsbehandelaar, met 
gezinnen in de provincie Drenthe en Overijssel. Hier zijn we redelijk druk mee, maar gelukkig 
is er altijd ook nog tijd om even in de tuin te klooien, er op uit te gaan, vakantie te vieren, of 
familie en vrienden te bezoeken.  
Het afgelopen jaar –sinds maart- is natuurlijk raar verlopen. In eerste instantie omdat voor 
ons de wereld angstig stil leek te staan door het corona-virus, in tweede instantie omdat al 

onze gemaakte plannen in het water 
vielen en we nu zo ongeveer per week 
kunnen bekijken wat wel en niet kan.  
Dat geldt natuurlijk voor iedereen, 
maar wij missen wel de impulsieve 
acties, de grote feesten en de 
onverwachte aanloop. 
Er zit een nieuw jaar aan te komen en 
we kijken er naar uit dat over niet al te 
lange tijd, alles weer bij het oude zal 
zijn.  
 

Voor nu wensen we jullie allemaal goede feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 
2021!  
 
Graag tot ziens, ergens in het dorp, en met een vriendelijke groet,  
Maarten Stultjens en Alma Hessels 
Om de Kamp 8 
www.deanselier.nl 
 
 
We geven de pen door aan Margaret en Jan Feenstra, die plechtig hebben beloofd, de pen 
níét kwijt te zullen raken.  

http://www.deanselier.nl/
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Nieuws vanuit het Dorpshuis 

 

 

De Bastogne wederom gesloten 

Vanaf 1 juni hebben is de Bastogne een periode open geweest. Kaarten werd opgestart, 

biljarters waren weer aanwezig, ook vergaderingen en andere activiteiten werden weer 

gehouden. Geweldig om weer gebruikers tegen te komen en te merken hoe blij men was om 

weer samen activiteiten te doen! 

 

Maar helaas mocht dat maar van korte duur zijn. Sinds 25 oktober hebben wij de deuren 

weer moeten sluiten. We hopen dat we in 2021 een beter en “normaler” jaar kunnen hebben, 

waarbij we iedereen weer kunnen ontvangen. 

 

Wist u dat: 
- Bij de Bastogne een afhaalpunt voor de Wolder Courant is? Iedere 

woensdag wordt hierin de nieuwe krant afgeleverd en kan heel 

Ansen een krant uit de bak halen. 

 

- De flesjeskoeling is vervangen door een stiller en energiezuiniger exemplaar? En dit bijna 

niet te zien is…? 

 

- Henk Broos het Certificaat Sociale Hygiëne heeft behaald via het BOKD? 

 

- De Bastogne mee heeft gedaan met de Rabo-Club-Support-actie? Hiermee hebben we 

€101,48 mogen ontvangen om te investeren in energiebesparende maatregelen. 

 

- De avond voor de vrijwilligers begin 2021 niet door zal gaan? Met de huidige maatregelen 

is dit helaas niet uitvoerbaar. 

 

 

 

 

Wij hopen iedereen, in goede gezondheid, in 2021 weer in 

het Dorpshuis te kunnen ontvangen! 

 

 

Fijne feestdagen een gezond 2021 gewenst! 

 

Het bestuur van Dorpshuis Bastogne. 
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Filmhuis Bastogne ook in december 2020 nog  gesloten. 
 
In verband met het coronavirus kunnen we jullie nog steeds geen nieuw programma voor de 
komende maanden  presenteren. 
Zodra wet- en regelgeving het ons toestaat gaan we weer van start. Dat zal zijn op het tijdstip 
dat de horeca – en daarmee ook de dorpshuizen – weer opengaan. 
Als het zover is dan draaien we achtereenvolgens de eerder aangekondigde films: 
 
Downton Abbey (U.K. 2019) regisseur Michael Engler 
Three billboards (V.S. 2019)  regisseur Martin McDonagh 
Sorry, we missed you (U.K. 2019) regisseur Ken Loach 
 
Wij zullen jullie hier per mail van op de hoogte stellen. Sta je nog niet op onze mailinglist 
meldt dat dan even via filmhuis.dorpshuisbastogne@gmail.com 
 
Wij hopen jullie weer spoedig te kunnen begroeten! 
De filmcommissie “Bastogne” 
 
 
 

Oud Papier rooster 2021  

 
Dit jaar valt net als in 2021 de vierde zaterdag van december gelijk met de kerstdagen en 
schuift dan door naar het jaar daarop 
  

Datum vereniging/buurt contaktpersoon tel nr 

2 jan 2021 VVVo Jan Prikken 0621-812802 

30 jan 2021 Aanser Chicks Hanke Nijland 0622-004779 

27 feb 2021 Jordaan  Wim Nijland 0655-368866 

27 mrt 2021 Schoppen Aas Hansfried Broos 0639-377693 

24 apr 2021 Voorlanden Bertjan Boom 0645-068403 

22 mei 2021 Keet achter Ansen Lars Tissingh 0651-754549 

26 juni 2021 Achter Ansen Roelof Tissingh 0522-472083 

24 juli 2021 Boemerang Gerda Tissingh 0522-472083 

28 aug 2021 Touwknuppers Lutske Mekkes 0522-472960 

25 sept 2021 Zwerfkei Arend Tissingh 0615-481886 

23 okt 2021 VVVo Jan Prikken 0621-812802 

27 nov 2021 Aanser Chicks Hanke Nijland 0622-004779 

8 jan 2022 Jordaan  Wim Nijland 0655-368866 

 

mailto:filmhuis.dorpshuisbastogne@gmail.com
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Thuis in de Jordaan! 
 
 
Even voorstellen… Jasper, Sophie en hond Sipke. Trotse, nieuwe inwoners van Om de 
Kamp huisnummer 9. In de eerste Corona golf (eind april) maakte wij de overstap van 
Ouderkerk a/d Amstel naar Ansen. Een rare tijd maar wat zijn we blij dat we in Ansen mogen 
wonen! We genieten iedere dag van de natuur, de ruimte, de rust en het prachtige dorp. 
Onze kleine jachthond Sipke kan haar geluk ook niet op! Eén van de redenen dat we deze 
kant op zijn gegaan is onze familie, die in Havelte woont. Fijn om je (schoon-)ouders en -zus 
weer in de buurt te hebben. We kenden de omgeving al aardig goed maar Ansen was nieuw 
voor ons. Ondanks Corona zijn we heel warm ontvangen door de buurt en de 
buurtcommissie “de Jordaan”. Verder proberen we ons, waar mogelijk, aan te sluiten bij 
sportclubs (zoals de rijvereniging De Vrederuiters). We hopen komend jaar het Anserfeest 
mee te mogen maken. Even kijken hoe creatief we zijn met wagens versieren zijn… In de 
meerkamp zetten we graag ons beste beentje voor!  
 
Tot ziens in Ansen! 
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♫  Willen wij, willen wij, ‘t haasken jagen door de heide…♫  
Ien mien jeugd (anno 1950/60 waar ’t jachtterrein um 
Aansen verpacht an plaotselijke jagers. Keerls al wat op 
lee;ftied, zoas Roef Tissingh, Aorend Steenbargen, 
Henduk Middelveld, Durk(Derk) Oost (Oosten),  Aorend 
Vlot en later (1) oo;k Egbert Venema. 

Dizze Aanster jagers haren allemaole zo heur eigen kunde 
ien ’t schie;ten. As ze ’t over de schie;tkuunst van Egbert 

V. kregen, dan begunden de mie;sten wat te gnie;zen (besmuikt lachen) en zee;den 
ze:”Tja… hoe za’k ‘t zeggen. Ze zegt, dat’e welie;ns op een liggende zwane hèf e’scheuten”.2 
Ze haren zien schie;tkuunst niet arg ien de ree;k’n ( ze hadden, wat z’n schietkunst aangaat, 

geen hoge pet van hem op). 
Egbert haar, net as trouwens alle jagers, een jachthond, die de jager mus 
helpen ‘t wild op te speuren en umme naotied ’t angescheuten wild oo;k te 
apporteren. De hond van Egbert haar wel een goeie neu;ze, maor gunk er 
nao een schot as een onwie;ze vandeur en dan waa’j hum veur de rest van 

de dag kwiet oo;k. Daorumme haar Egbert zien hond an een lange liende (lang touw) vaste. 
Het waar de leste jachtdag van ’t jaor (old’jaorsdag). 

Wij, (mien  kammeraod Eppie Steenbergen en ikke) gungen mit Eppie 
zien va  ( Aorend) en Egbert ( hond an 
de liende) jagen o;ver de Nes, die d’r 
toendertied mooi wit besneid bijlaag en 
naor de Aansterdennen. Ien de Dennen 
zaag Egbert een knien en hij scheut er 
tweimaol op. “He’j hum eraakt?”,vreu;ge 
wij. “Háátstikke káápòt”, zee;r Egbert. “Hij lig onder die bulte 
takken daor”. Wij trökken alle takken vut, maor al da’w zagen, 
gie;n knien. (?????) Teeg’n de middag (± 12 uur) waar’t tied 
umme oe;nze mitgebrachte brokkies3   [ als: bok] soldaot te 
maken ( te verorberen). 
Wij waren achter ien de Dennen en gungen , naoda’w de snei; 
d’r of-

e’veegd haren, op een umgevallen 
boomstamme zitten. De honden lagen er 
mooi rustig bij en longerden ( begerig 
kijken) naor de kossies van de stoete. 
Eppie stund op en wij dachten, dat‘e 
eem de geite mus verstikken4, maor det 
waar nie;t ’t geval. Het waar 
old’jaorsdag en hij haar een stuk of 
wat pisvuurties (rotjes) bij hum. Hij staak 
er stiekem ie;ne of.  

 
1 Mien va waar plaotselijk correspondent van de Möppelder kraante en zette o.a. dit soort berichies ien de 
kraante.(1956) 
2 Egbert zien vrouwe hètte Zwaantje. Daor duudden ze mit een knipoge op. 
3 Boterhammen. 
4 Een plasje plegen. 
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Wij haren niks ien de gaten. Hij gunk weer zitten en ienie;nen…….een    KNAL!!  Wij 

stunden êem stiefuut van de schrik. De kerels vlökten en de hond van Egbert gunk er 
mittie;ne tussenuut mit de liende achter hum an en wij hebt hum die middag nie;t 
weerezie;ne. De roo;k van ’t pisvuurtie hunk nog achter oe;ns boven de snei;. Eppie kree;g 
de baord er of (de wind van voren) en een schoft later gunge wij, nou mit ie;ne hond minder, 
wieder mit de jacht. Wij leupen over ‘t weggie achter de Aansterdennen en daor huppelde 
een dikke haze. Eigenlijk mugge wij daor nie;t jagen, want Natuurmonumenten haar ’t veld 
annekocht en de plaotselijke jagers verbeuden5, umme daor nog te jagen. Maor det zul 

Aorend en Egbert beiden an de konte roesten.6 Wij duudden Egbert 
mit gebaoren op de haze: hij kree;g het dier ien de smiezen, legde 
an, scheut tweimaol, maor de haze gunk er as een speer tussenuut 
en sprunk ien doodsaangst ien ’t Drostenve;ne (nog iesvrij) en 
zwömde hen de overkaante. Egbert haar zien geweer opnij eladen 
en scheu;t nog tweimaol op de ien doodsaangst zwömmende haze. 
Wij zagen de hagelkorrels wied over de haze ien ’t water terechte 
komen. De haze klömde an de overkaante uut het water en 
verdween ien’t veld. Die haar thuus vaste een bulte te vertellen.                 
 Egbert , jager en/of dierenvriend ….?!  Harry  

 
5 Natuurmonumenten neugde zölf “gewichtige herenjagers” uut, die ien sjieke “jacht-outfits”, gezeten op 
klapstoe;lties ien een dreuge sloo;t, mit viefschotsgeweren op het deur plaotselijke drievers opgejaagd wild 
scheuten. (!!!!!) 
6 Het zou ze een zorg zijn. 
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De Ambulant Kapster 

in de buurt 
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Stichting  Vrienden Dorpshuis Ansen   

 

 

 
 
 
 
 
Wij verwachten dat niet alle inwoners van ons dorp op de hoogte zijn van het bestaan van 
bovengenoemde stichting. Daarom hierbij wat uitleg: 
 
Dorpshuis Bastogne is ondergebracht in de ‘Stichting Dorpshuis Ansen”. 
Bijna alle kosten die het exploiteren van het dorpshuis met zich meebrengt kunnen worden 
voldaan uit de opbrengsten van de verkoop van consumpties en zaalhuur.  
  
Maar om de inventaris up-to-date te houden is vaak wat extra geld nodig.  
Daarom is tegelijk met de  “Stichting Dorpshuis Ansen” ook de ‘Stichting Vrienden Dorpshuis 
Ansen’ opgericht.  
Met het geld dat de ‘vrienden’ jaarlijks doneren kunnen er belangrijke investeringen worden 
gedaan. De afgelopen jaren is dit geld o.a. gebruikt voor nieuwe kapstokken, het 
automatiseren van de toneelgordijnen, nieuwe stoelen voor de toneelzaal en sinds kort 
hebben we het koffieapparaat en de flessenkoeling kunnen vernieuwen. 
Jaarlijks wordt er tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen Ansen verantwoording 
afgelegd over het gevoerde beleid binnen deze stichting. 
 
Het dorpshuis neemt een hele belangrijke plaats in binnen ons dorp, alle verenigingen 
maken er gebruik van en daarnaast vinden er ook nog veel andere activiteiten plaats. 
We kunnen trots zijn op zo’n mooi en goed draaiend dorpshuis dat mede door de donaties 
van onze ‘vrienden’ in stand gehouden kan worden. 
 
Waarschijnlijk bent u al ‘vriend’, maar mocht dat nog niet het geval zijn en wilt u ook uw 
steentje bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij:   
dorpshuisbastognefinancien@gmail.com 
of u kunt alvast uw bijdrage voor dit jaar overmaken op rekeningnummer 
NL29 RABO 0132630834 t.n.v. Stichting Vrienden Dorpshuis Ansen. Wanneer u daarbij uw 
naam en adres noteert wordt u bijgeschreven als donateur van de stichting en zijn wij u zeer 
erkentelijk. 
(Gemiddeld wordt er 25 euro gedoneerd, maar iedere bijdrage is natuurlijk welkom). 
 
Het bestuur: 
Joris van der Wardt, voorzitter 
Patricia van der Salm, secretaris 
Arend Tissingh, penningmeester 
Kobie Kijk in de Vegte                                                                                                                                            
Jan Thie Sloots 
Arend van Dijk 
Henk Broos. 
 

mailto:dorpshuisbastognefinancien@gmail.com
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Nieuws van de VVVo 

 

VVVo-Ansen-Familie-Auto-Oriëntatietocht 

Eindelijk konden wij weer iets organiseren. De eerste VVVo-Ansen-Familie-Auto-

Oriëntatietocht is een feit. Het maximale aantal van 50 auto’s werd aangemeld met in totaal 

zo’n 140 deelnemers. De deelnemers zaten in hun veilige familie-auto-bubbel. Vertrekpunt 

was tussen 13.00 en 14.00 op 22 november op het Brinkie in Ansen. Eindelijk kon onze 

prachtige VVVo-wagen eens worden ingezet. Na de officiële opening in februari dit jaar had 

de wagen nog geen dienst kunnen doen.  Vol goede moed gingen de auto’s met een 

routekaart op pad. Iedere auto kreeg een survival pakket mee voor onderweg. Er waren in 

totaal 21 locaties gefotografeerd en die moest men maar zien te vinden in de ruime 

omgeving van schoolkring Ansen en soms een beetje verder. Bij iedere locatie stond een 

Google-proofvraag. Verder werd op de Meulekaamp het spel WC-rol-werpen gedaan. De 

kinderen konden de knuffels tellen die bij iedere locatie in de bomen waren gehangen. Voor 

ieder wat wils. Om 16.30 moesten de antwoorden worden ingeleverd. Na een tocht van 

ongeveer 70 kilometer werden Hans en Alien de winnaars. De familie Broos werd tweede en 

de jarige Bernadette met haar aanhang won de derde prijs. De mooist versierde auto’s waren 

van Bernadette, Larry en Aletta en familie Joosten. De winnaars ontvangen eeuwige roem 

voor hun inspanning. Wij kijken terug op een prachtige dag! 

Om in de agenda te zetten 

Helaas hebben wij nog geen evenementen om in de agenda te zetten. Zodra wij weer iets 

kunnen organiseren hoort u dat vanzelf via de media (Facebook, Aanser Wiezer, Buurtapp, 

postduif).  
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