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WOORD VAN DE REDACTIE
Achter ons ligt het winterseizoen die ons eindelijk echt
winter heeft gebracht. Op zolders en Marktplaats konden
we op zoek naar schaatsen en mochten we elkaar eindelijk
weer spreken zonder een schermpje ertussen op de mooiste
ijsbaan van Drenthe. De week daarna konden we in schuren
op zoek naar de tuinmeubelen en kussens en werden we
getracteerd op een heerlijke lente zon. Met witte melkfles
benen vol blauwe plekken en blaren, een kop koffie, boek of
biertje in de hand even opladen. En met geluk kanje met
deze Aanser Wiezer ook zowel informatie als vitamine D
opnemen vanuit de tuinstoel. Veel leesplezier weer
gewenst!
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MIJLPALEN
Mijlpalen markeren altijd veranderingen en die veranderingen zijn meestal dusdanig dat je ze niet
snel vergeet. De dag dat je van een stel naar een gezin gaat als je eerste kindje geboren wordt.
Eerste lachjes, hapjes en stapjes. De groeicurve van je kind van kleuter, schoolkind naar puber die
je steeds enthousiast bijhoudt.
En dan is er een dag dat je iets minder blij wordt van die mijlpalen in de groeicurve want hoe groter
je kinderen worden des te meer je beseft dat het echt gaat gebeuren. Er komt een dag dat de
kleinste in het gezin niet perse de jongste hoeft te zijn. En als je dan een gezin vormt met allemaal
"van den Boschjes" dan weet je in
ieder geval zeker dat die
enthousiaste reacties een tikkeltje
cynisch van aard zijn. En dat de
kleinste zijn, altijd wel een keer
tegen je gebruikt gaat worden. En
het komt ook nooit meer goed ook.
Want de kleinste van het
gezin.......die blijf ik nu voor altijd.
Paula van den Bosch

(vroeger toen de jongste ook echt de
kleinste was)

Per 1 april van dit jaar verdwijnt bij ons de naam Hubo en gaan we met onze doe-het-zelf, tuin &
park winkel verder net als ons vertrouwd installatietechnisch bureau onder de naam: Intechneau
Installatie – Doe het zelf - Tuin De totaaloplossing voor de klant houden we hiermee centraal, onder
de naam die de afgelopen jaren al zoveel vakmanschap en kwaliteit heeft geleverd in de regio. Dus
naast de kundigheid op het gebied van installatie en verduurzaming die u gewend bent vanuit
Intechneau, vaart nu ook de bekende winkel verder onder deze vlag. De naam Intechneau
Installatie, Doe-het-Zelf, Tuin gaat uit van haar eigen kracht: persoonlijke service en lokaal
ondernemerschap. Alles leverbaar vanuit een groot assortiment, voor zowel de beginnende als de
ervaren klusser.
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De Ambulant Kapster
in de buurt
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Eerste openbare laadpaal helpt Ansen op weg in duurzame mobiliteit

Ansen heeft sinds 1 februari de beschikking over een laadpaal met twee aansluitingen voor
elektrische auto’s. Daarmee wordt de mogelijkheid van elektrisch rijden in, van en naar Ansen flink
vergroot.
Het openbare oplaadpunt is
centraal in het dorp
opgesteld, bij Dorpshuis De
Bastogne. Daarmee wordt
het een openbaar laadpunt.
Dat betekent dat niet alleen
inwoners van het laadpunt
gebruik kunnen maken. Ook
bezoekers kunnen er
terecht: Ansen wordt
daarmee beter elektrisch
bereikbaar en berijdbaar.
Verder is het oplaadpunt te gebruiken door gasten van restaurant De Huiskamer of van één van de
campings en b&b’s in het dorp.
De laadpaal van 11 kW is een volgende stap op weg naar een dorp dat geheel draait op
hernieuwbare energie die door de inwoners zelf wordt opgewekt.
Enquête energieKansen
EnergieKansen is de coöperatie die werkt aan duurzaam Ansen. Het Rijk heeft 2,4 miljoen subsidie
aan het project toegekend om Ansen in de periode van 2021 tot 2028 aardgasvrij te maken. Met die
subsidie kunnen woningen die hiervoor in aanmerking komen binnen de Schoolkring Ansen
energiezuiniger gemaakt worden: goed voor het klimaat en de portemonnee.
Het project is natuurlijk niet van vandaag op morgen geregeld. Bovendien kan en wil energieKansen
dat niet op eigen houtje doen. Er wordt daarom nu gewerkt aan een projectplan om de subsidie zo
goed mogelijk in te zetten, met de medewerking van bewoners in werkgroepen. Binnenkort krijgen de
inwoners van Ansen een enquête waarin zij de interesse in verduurzamingsmaatregelen kunnen
aangeven. Deze enquête is voor de energiecoöperatie van belang om een beeld te krijgen van te
nemen maatregelen en het tijdstip van uitvoering van de maatregelen.
Meer informatie
De website van energieKansen wordt verbouwd tot een ‘informatiecentrum’, waarop je alles kunt
vinden over het Anser project. Verder wordt het een handige wegwijzer binnen alle regelingen en
mogelijkheden die er nu al zijn om je huis energiezuiniger te maken. Ook daaraan wordt achter de
schermen gewerkt. Het resultaat wordt in de loop van het 2e kwartaal van dit jaar zichtbaar.
Wie nu al interesse heeft in het project – of eraan mee wil werken - kan natuurlijk ook reageren via
info@energiekansen.nu
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Nieuws van de VVVo
IJspret
Begin januari ging de VVVo letterlijk over één nacht ijs met de zeis met halfbevroren ledematen tot
gevolg. Deze pittige ijsbaanmaaisessie (mede doordat er na tijd niet geborreld kon/mocht worden)
bleek dit jaar niet voor niets te zijn geweest.

Even leek Darcy nog roet in het eten gooien omdat de ijsbaan na de storm meer op een grote kop
espresso leek dan iets waarop geschaatst zou kunnen worden. Gelukkig kwam de
ijspluimvoorspelling van Peter Kuipers Munneke uit en door een beetje hulp van veegvrijwilligers (nog
bedankt!) en de veegmachine van
Van Regteren (nog bedankt!)
hebben we nog een (bijna)
Thialfwaardige ijskwaliteit kunnen
realiseren. Hier heeft Ansen zeker 4
dagen plezier van gehad!

Online hersengym
Op zondag 11 april organiseert de VVVo een online hersengym vanaf 15.00. Opgeven kan via
hersengymansen@gmail.com. Graag bij opgave jouw teamnaam vermelden. Er is geen minimale of
maximale teamgrootte. Dit is op basis van de RIVM-regels. Je kan dus met het hele gezin meedoen
als je dat wilt. Het niveau van de hersengym is zoals je die van de ‘gewone’ hersengym gewend bent.
Uitleg en definitief programma volgen na opgave.
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Daar gingen we dan, vrijdag 27 november 2021, een nieuw leven tegemoet.
De dag ervoor was Jan thuisgekomen van zijn allerlaatste werkdag. Vervroegd met pensioen, wat
een heerlijkheid.
Wat een verrassing dat ’s avonds de buren in een, coronaproof, halve cirkel voor onze voordeur Jan
kwamen feliciteren met zijn pensioen. Compleet met een daverend applaus, bloemen en een lekkere
fles wijn. Heerlijk zulke buren!
Op weg naar een nieuw leven dus, voor Jan in de zin van niet meer hoeven werken, maar ook echt
op weg naar een nieuw leven in ons gezin.
We waren op weg naar de fokker waar wij onze kleine Labradoodle Rosa op gingen halen. Een
bolletje wol dat ons, nadat we waren goedgekeurd om voor dit kleine wezentje te mogen zorgen, in
de armen werd gedrukt. Op dat moment gaat er van alles door je heen. Een compleet van jou
afhankelijk diertje waar jij voor gaat zorgen.
Spannend zo’n nieuw begin. Ik had nog nooit een eigen hond gehad en wist dus eigenlijk niet zo
goed wat ons allemaal te wachten stond. Jan had thuis wel meerdere honden meegemaakt, ook
vanaf pup. Voor hem bestonden er geen geheimen rond het hebben van een pup.
Ieder uur naar buiten, na het eten, na het drinken, na het spelen, ook de eerste nachten er nog een
keer uit.
Plasjes en poepjes in de kamer, gelukkig hebben we een stenen vloer, waren eigenlijk best snel
verleden tijd.
Wonderbaarlijk hoe snel het allemaal gaat. Inmiddels is onze dame 6 maanden.
In ons dorp wonen een heleboel honden, dat realiseer je je eigenlijk pas wanneer je zelf met een
hond(je) loopt. Veel aanspraak onderling, erg gezellig en ook nuttig door allerlei adviezen waar je wat
aan hebt als nieuwbakken hondenmoeder.
Toen wij voor het eerst in Ansen kwamen om onze dochter en schoonzoon te helpen klussen in hun
toen net gekochte huis, heel veel jaren geleden, zeiden we al tegen elkaar, als je hier woont moet je
eigenlijk wel een hond hebben.
Wie had toen kunnen denken dat wij ook in dit mooie dorp zouden komen wonen. Inmiddels wonen
we hier 3 jaar en voelen ons erg op onze plek. Een fantastische plek om te wonen, fijne mensen in
ons dorp, dochter, schoonzoon en 3 prachtige kleindochters dichtbij en nu dus een hond.
Het voorjaar komt er weer aan, de tuin begint langzaam te ontwaken. Hier en daar steken kleine
blauwe anemoontjes hun kopjes boven de aarde uit. We kijken weer uit naar de dagen dat het
warmer wordt, we de tuin weer kunnen zien ontluiken en hiervan volop kunnen genieten.
Dat we daarvoor dan ook uren aan het werk zijn, vergeten we dan maar even. Maar ook dat brengt
ontspanning met zich mee. Ik vind het heerlijk om ’s avonds na mijn werk even een uurtje te werken
in de tuin, met mijn handen in de aarde, blik op oneindig en gedachten op nul.
Fijne zomer!
Margaret Feenstra

Ik geef de pen door aan Jaap Schram.
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Ria van Dijk
Zelfstandig JEMAKO
distributiepartner
Voor de blanken 1f
7963 RP Ruinen
06-40722049
ria-van-dijk@jemako-mail.com
www.jemako-shop.com/ria-van-dijk
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Nieuws vanuit het Dorpshuis
Wij zoeken een huurder/ beheerder voor weiland.
In verband met inkrimping veestapel van huidige
beheerder komt er per direct land vrij naast en achter
het dorpshuis. Groot +/- 1 ha.
Het land mag gebruikt worden voor het begrazen van
kleinvee.
Dit alles in goed overleg met het bestuur van Bastogne en verhuurder.
Wij zien u reactie gaarne tegemoet binnen 2 weken na verspreiding Aanser Wiezer aan:
secretaris Bastogne: secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com
of per post aan: Dorpshuis Bastogne, Dwingelerweg 2a, 7964KK te Ansen.
Bestuur Bastogne.

Het laatste nieuws wat u van ons hoorde was dat het
programma tot aan het nieuwe jaar werd geannuleerd.
Wel werden de leden in december verwend met een tas
heerlijke spullen van het Vershuus.
Helaas werd er in december weer een lockdown
afgekondigd.
Hierdoor kon de jaarvergadering op 13 januari geen doorgang
vinden. Daarom is er een schriftelijke jaarvergadering
gehouden. De stukken werden toegestuurd aan de leden en
men kon per e-mail of schriftelijk reageren.
Greta Westenbrink en Cilia Tromp traden na 6 jaar af als
bestuursleden.
Greta was 6 jaar voorzitter en Cilia verzorgde het
jaarprogramma en de pr.
Wij willen de dames heel hartelijk bedanken voor alles wat ze
voor de vereniging hebben gedaan.
Lutske Mekkes en Engelien Kraal hebben zich beschikbaar
gesteld als nieuwe bestuursleden. Helaas kan er nog niet
vergaderd worden en zijn de taken nog niet opnieuw verdeeld.
De ledenavond in februari ging niet door en er kon geen
Vrouwendag worden georganiseerd. Het bezoek aan “t Wapen
van Ruinen” moet nog maar even worden uitgesteld en de Bastogne wordt op een later
tijdstip schoongemaakt.
Ook de collecte “1 voor 8” kan voor de 2e keer niet
doorgaan.
Ook al is het seizoen Vrouwen van Nu ‘verloren’, toch is
het belangrijk dat iedereen gezond door deze tijd heen
komt. We houden moed en kijken uit naar de tijd na de
vaccinatie.
Wij wensen iedereen een zonnige zomer toe.
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Eierzuuk’n
Dit verhaal kan as schokkend worden ervaren!
Ien mei legt alle veugels een ei, behalve de koekoek en
de griet, die legt er ien de meimaond niet.
A’s ’t veurjaor weer ien ’t laand kwaamp,dan begunde ’t
oen;s te jokken en gunge wij eierzuuk’n1. Gie;n veu;gel
was zien eier zeker. Musken en sprao’n (spreeuwen) onder
de dakpan’n of aksters, kreijen, doeven etc. ien de boom’n.
Oo;k kieften, gritt’n, wilpen en enten. Zöls reigers en oelen.
Allemaole waren ze an de beurte. De eier wörden uute’blaoz’n, an een draod
e’reigd en ien de keuk’n of kamer oppehang’n. Wij waar’n d’r merakels wies op.
Deur de uutgeblaozen eierprutte reurden (=roerden) wij een tweibakk’n (=
beschuit) en meuken er een eierpannekoeke van. ‘t Smeuk niet altied lekker2,
maor mit een beste bulte sjierp (=stroop) of suker d’r o;ver kun ’t er mit deur.
Het spannendst waren altied de boomnusten. Umste beurten( haa’w ofe’spreuken) mözze wij naor zo’n nust klöm’n. Elke boom haar zo zien
eigenschoppen. Het fijnste waar de ie;keboom, die waar taoi en betrouwbaar. De
takken van een peupel (populier) of van een denne breu;k’n makkelijk of.
Ik waar an de beurte.
Boom’ien een ho;ge peupel3 an de Dwingelerweg (bij Kopie Oost- Dwingelerweg 9)
zaat een aksternust. ’t Makkelijkste ku’j de boom an de straotkaante ienklömmen,
maor de draod’n van ’t bovengrondse elektricitietsnet zaten ien de wege. Ze gung’n vlak
langs de stamme hen. Daor kun’k nie;t langs hen zunder ze an te raak’n en dan wee’j ’t wel.
Dus mus ik an de slootkaante langs de dikke stamme hen bôom zie;n te klömmen zunder die
draod’n te raak’n. Det lukte en hoe hoger ik kwame, des te makkelijker ‘t gung. Maor het nust
zaat kats ien ‘t toppie! Op een onwies dunne takke( det doe;t ze hè, die aksters). En een
peupel!! Zo onbetrouwbaar as de mieter. Ik rekte mij zo wied a’k kunne uut en ’t lukte mij
umme mit mien vingertoppen ien ‘t nust vuul’n. Een bulte eier. Wel een stuk of zesse/zeu´m.
Dan könd ze ook voel (bebroed) wee’n, want een vollegd aksternust hèf een stuk of 7 eier.
Test!
De jongen beneden zullen er wel ie;ne schouwen (= controleren). Ik gooide ie;n ei umdale.
Die plèrde op de straote en de jongen schröwden van beneden:”Scho;ne” en dus: d’r an mit
de lippe. Ie;ne veur ie;ne peuterde ik de eier uut ‘t nust en propte ze ien mien mond. Ze
pasten d’r allemaole net ien. Oppazzen da’k er per ongeluk nie;t ie;ne kepot bete, of da’k mit
die dikke wange teeg’n een takke anstötte. Ik klömde veurzichtig een stukkie umdale en bleef
ien een straampel (daor, waor een takke uut de stamme kump) zitten umme de eier uut mien
mond te haal’n. Mie;stens deu’w ze ien een ( rooie) buusdoe;k, maor ik haar een olde
alpinomuzze op de kop en daor deu ik ze ien. Die muzze klemde ik tussen mien taand’n en
zo gun’k wieder umdale. Verdorie, daor stötte ik tòch nog tegen een takke. Ee’m ien een
aandere straampel zitten en kiek’n of de eier nog hie;l waar’n. Ie;ne waar e’deukt. Ik zeuge
(zoog) d’r an, maor krege de deuke er nie;t uut. Wat te doe;n?“Opzoep’n!” schröwden de
jongens van benee. Ja, det zàwè! Ik vunne rauwe eier verschrikkelijk, maor ie bint stoer of
ie bint ‘t nie;t, dus: oo;g’n dichte, verstaand op nul en dan deursloek’n die haandel. Ik meuke
‘t ei nog wat wieder kepot en waogde ’t erop. Ik vuulde achter ien mien sloekerd een dikke
kloete en kokhalsde d’r alles uut. Er zaat´n al kuuk´ns ien de eier. Niks nie;t SCHO;NE maor

Jan Kleene dacht (izie een veurgaonde A.W.), da’w zo de veugelstaand op peil hölden. Nou, ik kan
mij nie;t heugen da;’k toen “faunabeheerder” waar.
2
Veural die reigereier smeuken goor ( visachtig).
3
Langs de Dwingelerweg stunden toendertied allemaole hoge peupels.
1
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VOEL. Ik gooide de muzze woest umdale op de straote. De jongen beneden haren de
grootste schik
( leedvermaak is altied een groot vermaak).
Eem de kop d’r bijholden want ik muzze nog bij die gevaorlijke draod´n langs. Beneden
kreeg’n de aand´ren van mij de baord erof. Zij hadd’n bekaand boekzeerte van ’t lachen. De
alpinomuzze hè’k ien de sloo;t edonderd. Ik hebbe nooit, maor dan ook echt nooit meer
rauwe eier oppezeupen.
Zoa‘k al verteld hebbe, bleuze wij de eier uut, regen ze an een draod en meuke wij van de
“smurrie” een eierpannekoeke. Maor ’t kun oo;k âans. Ik kwame bij Henkie Smit (
overbuurjongen) en Griet (zien moe;) vreug;:” Wi’j een koppie koffie Harry? “ Det wo’k wel,
maor de koffie wol niet deur de tute van de kanne 4. Die waar verstopt. Griet deur ’t lid (
deksel) van de kanne en er dree’m een paar uut’elopen akstereier ien de koffie. Henkie haar
ze daorien e’daone umme ze te ko;ken.

4

Koffie zetten ze toen ien een koffiekanne mit percolator ( pruttelapparaat).
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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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Oud papier 2021
Anders dan de gemeentelijke ophaaldienst, worden de papiercontainers door de vrijwilligers
aan de persauto gehangen. Wanneer de containers klaar staan met de wielen aan de
wegkant maakt u het de vrijwilligers een stuk makkelijker. Op de foto laten Veerle en Hanke
van de Aanser Chicks zien hoe het hoort, en zo blijkt uit het rooster zijn ze 22 mei weer aan
de beurt om te controleren of we ons er netjes aan houden .

24 apr 2021
22 mei 2021
26 juni 2021
24 juli 2021
28 aug 2021
25 sept 2021
23 okt 2021
27 nov 2021
8 jan 2022

Voorlanden
Aanser Chicks
Achter Ansen
Boemerang
Touwknuppers
Zwerfkei
VVVo
Aanser Chicks
Jordaan

Verzoek van de vrijwilligers: wielen aan de wegkant
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Wonen in het mooiste dorp van Nederland
Sinds september vorig jaar wonen wij, Ad Serné en Wiebe van der Woude, samen met ons
schnauzertje Pepper in Ansen. Het buurtschap Achter Ansen, om precies te zijn. En daar zijn we
enorm blij mee. We voelen ons vanaf dag 1 welkom in het dorp. We kregen lekkernijen als
tegenprestatie voor het invullen van de enquete over het wonen in Ansen. We kregen met kerst een
heerlijke kerststol. We werden welkom geheten op de whatsapp-groep. En we maakten kennis met
de (directe) buren. Alles op gepaste 1,5 meter afstand. Uiteraard hopen we na de corona-elllende ook
veel andere dorpsgenoten te leren kennen. We hebben gehoord dat er een actief verenigingsleven is.
Leuk.
We hebben vorig jaar het roer omgegooid en hebben ons werk en Amsterdam achter ons gelaten. En
dat bevalt heel goed. Als puber heb ik, Wiebe, al eens vier jaar in Diever gewoond. De pracht van
deze omgeving met z’n uitgestrekte bossen, heidevelden, weilanden, boomwallen en eikenlanen zijn
mij altijd bijgebleven. En na enig zoeken hebben we de prachtige boerderij aan de Dwingelerweg 25
in het mooiste dorp van Nederland gekocht.
We hebben geen moment spijt gehad. We
genieten enorm van de wisseling van de
seizoenen. We arriveerden hier met tropische
temperaturen, kregen daarna een warme
herfst en zowaar een echte winter met
sneeuwstormen en sprookjeslandschappen.
En nu is er het voorjaar met z’n vogelzang,
overvliegende kraanvogels, rennende reeën
in de tuin en ’s nachts de roep van de bosuil
door het slaapkamerraam. Het kan niet meer
stuk.
Wiebe en Ad

Algemene jaarvergadering
Dorpsbelangen Ansen
Woensdag 31 maart jl hebben wij samen met Dorpshuis De Bastogne verantwoording afgelegd over
onze activiteiten van het afgelopen jaar. We konden natuurlijk niet onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering in de Bastogne houden. We hebben het daarom online georganiseerd. Ongeveer
20 tot 25 deelnemers zaten achter de schermen om deel te nemen aan de vergadering. Uit de
presentaties van zowel Dorpsbelangen als de Dorpshuis de Bastogne is de impact van Corona op
onze activiteiten duidelijk gebleken. We missen allemaal het samenkomen in de Bastogne en het
contact met elkaar, reageren op elkaars reactie, de koffie met de bastogne en het drankje wat daar bij
hoort. Naast de jaarlijks terugkerende agendapunten, zoals; verslag van de secretaris, accordering
van het financiële jaarverslag stond de vergadering in het teken van het afscheid van een aantal
bestuursleden, de enquête met dorpsvisie en het verslag van het bestuur van het Dorpshuis.
In de geplande algemene ledenvergadering van 2020 was Allert Jan ter Wee aftredend voorzitter en
heeft het toenmalige bestuur Robert Hoogendorp voorgesteld als nieuwe voorzitter. In de loop van
het afgelopen jaar heeft de overdracht plaats gevonden. In de vergadering van afgelopen 31 maart
hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Bert van Dijk. Zeker bij een afscheid van
bestuursleden wil je graag ‘en publique’ je waardering en dank uitbrengen voor de inzet van de
aftredende personen. We willen dat hier nog een keer doen en we zullen zodra dat kan het protocol
van afscheid nemen van een bestuurslid weer oppakken.
De commissie Dorpsvisie Ansen is bezig de resultaten van de enquête te verwerken en de eerste
contouren staan op papier. Bijna twee-derde van enquêtes zijn retour ontvangen een groot succes en
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een boel informatie. De volgende stap is dat we resultaten met inwoners van de schoolkring gaan
bespreken. De commissie wil dit ‘live’ doen in De Bastogne om een goede discussie te kunnen
voeren en gedragen plannen voor de toekomst te maken.
Aan het eind van de vergadering heeft het bestuur van het Dorpshuis de Bastogne, middels de
voorzitter, Joris van der Wardt, laten zien hoe het afgelopen jaar eruit zag voor wat betreft de
activiteiten in de Bastogne. Alle documenten en presentaties van de jaarvergadering staan op de
website www.ansen.eu.
De vooruitzichten zijn goed, het wachten is op het moment dat we weer los kunnen. Wij kijken er naar
uit om weer meer leven in de brouwerij in het dorp te creëren.
Bestuur Dorpsbelangen

Gezocht: weidevogelvrijwilligers
De kievit, de scholekster, de grutto, de tureluur en de
wulp: Drenthe kent verschillende weidevogels. Maar hun
toekomst ziet er niet rooskleurig uit, er zijn steeds minder
vogels op de Drentse weiden en akkers te vinden. Om
deze zorgelijke ontwikkeling een halt toe te roepen, zetten
honderden vrijwilligers zich jaarlijks in voor de
bescherming en monitoring van de boerenlandvogels in onze provincie. Landschapsbeheer
Drenthe is op zoek naar versterking in de vorm van nieuwe weidevogelvrijwilligers.
Binnen Drenthe zijn verschillende werkgroepen actief in het
beschermen van de weide- en akkervogels. Deze vrijwilligers
gaan in groepen op zoek naar nesten in het veld en proberen
deze te beschermen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking
met de boeren die er zoveel mogelijk aan doen om de
weidevogels op hun percelen te behouden. De samenwerking
tussen vrijwilligers, boeren en loonwerkers is een essentieel
onderdeel in het beschermingswerk. Samen willen we de
weidevogels die er nog zijn, behouden voor de omgeving en
voor de toekomst!
Taken
Met elkaar het veld in, observeren, markeren en invoeren van nesten zijn belangrijke taken die
worden uitgevoerd door vrijwilligers. Door een deels vergrijzend bestand aan vrijwilligers, zijn we op
zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze prachtige vogels willen beschermen.
Aanmelden
Wilt u meehelpen de weidevogels te beschermen? Neem dan contact op met Erwin Bruulsema
(e.bruulsema@lbdrenthe.nl), provinciaal coördinator weidevogels voor Drenthe vanuit
Landschapsbeheer Drenthe. Hij
koppelt u aan de vrijwillige
weidevogelgroep Ruinerwold en
Ruinen. Zij zullen u in de
praktijk de fijne kneepjes van het
‘weidevogelbescherming-vak’
bijbrengen.
Bent u gevorderd
weidevogelvrijwilliger, dan weet
u wat u te doen staat en wordt
samen met de groep of
Landschapsbeheer Drenthe
gekeken naar wat u kunt doen
voor de weidevogels.

