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WOORD VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweer de 3e Aanser Wiezer van dit jaar.
Wim zet al jaren de Aanser Wiezer in elkaar en de rest
van de redactie zorgt er voor dat alles op tijd
aangeleverd word.
We vragen bijvoorbeeld ‘nieuwelingen’ in Ansen of ze
een kennismaking verhaaltje willen schrijven.
Het is altijd leuk om te lezen wat iemand naar Ansen
brengt, waar ze wonen en hoe hun ervaring is om hier
te wonen.
Een leuk recept, een reisverhaal, een vertelligie over
vrogger alles is welkom en leuk om te lezen.
De rubriek ik geef de pen door en de activiteiten van
de verenigingen zijn natuurlijk onmisbaar en niet te
vergeten onze adverteerders die ons helpen de
Aanser Wiezer mogelijk te maken.
Wim weet van dit alles, iedere keer weer, een mooi
blad te maken waar we trots op mogen zijn.
WIE O WIE??
Inge gaat helaas stoppen als redactielid, bedankt voor
je inzet Inge!
Wie deze taak over wil nemen kan zich melden bij 1
van de redactie leden.
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DE KLEUR VAN DE ZOMER
Of het leven lichter en losser wordt als de zon schijnt? Voor mij wel.
Dit jaar loopt voor mijn gevoel het weer parallel met de versoepelingen. Minder weer,
minder versoepeling, mooier weer, meer versoepeling.
Terwijl de temperatuur steeg dit zomer werd er voorzichtig steeds meer mogelijk. Elkaar
weer treffen op terras, naar theater of bioscoop, een familieweekend of zelfs een
doodgewone verjaardag is het toppunt van plezier geworden.
Gelukkig kon ik mijn energie altijd goed kwijt met sporten tijdens de corona.
Het is hier natuurlijk prachtig, een klein stukje fietsen en je geniet van de paarse heide
pracht.
Op de paden blijven met de mountainbike, dat weet ik, en rekening moet houden met
wandelaars op het pad ook.
Maar dat je niet mag fietsen op paden die breed genoeg zijn voor zowel fietsers als
wandelaars dat wil er dan weer niet in……
U voelt hem al aankomen, ik wordt aangehouden, ik mocht daar niet fietsen. Een heel
streng kijkende meneer, een preek van minstens 10 minuten, dreigend met een bekeuring
van 105 euro. Ik probeerde natuurlijk zo onschuldig mogelijk te kijken en tot mijn grote
genoegen mocht ik verder fietsen maar ik was gewaarschuwd!
Whoehoe….de zon scheen en de paarse heide pracht werd mooier en mooier toen ik naar
huis fietste, dat gaf weer kleur aan de zomer.
Gerda Tissingh
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De Ambulant Kapster
in de buurt
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Nieuws vanuit het Dorpshuis

De Bastogne weer open
Vanaf 12 juni is de Bastogne gelukkig weer open. Uiteraard nog met de nodige beperkingen en
aanpassingen, maar we kunnen elkaar hier weer ontmoeten!

Avond voor Barvrijwilligers
Op 18 juni is er voor alle barvrijwilligers een avond geweest om de opening van de Bastogne te
vieren. Met een traktatie bij de koffie werd er gezellig bij gekletst. Daarnaast werd er een uitleg
gegeven over de wijze waarop met kassa en pin omgegaan moet worden. Dit werd door Frans
Westenbrink toegelicht.

Rabo ClubSupport
Als lid van de Rabobank kan er van 4 tot en met 25 oktober gestemd worden op je favoriete club of
vereniging. Per verkregen stem wordt er een bedrag gedoneerd aan de betreffende club of
vereniging. Als Dorpshuis Bastogne doen wij hier in 2021 ook aan mee. Afgelopen jaar hebben wij
een bedrag van €101,48 mogen ontvangen via deze actie. Wij hopen dat we weer een aantal
stemmen mogen ontvangen, zodat we extra kunnen investeren in de ons Dorpshuis.

Wij hopen dit najaar iedereen weer in goede gezondheid in het Dorpshuis te kunnen ontvangen!
Het bestuur van Dorpshuis Bastogne.
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Beeldverslag van de eerste bijeenkomst van Vrouwen van Nu-Ansen
tijdens het bezoek aan ’t Wapen van Ruinen aan de Brink in Ruinen (308-21)

Onze gastvrouw en gastheer Roelie en Gert Boverhof vertellen over het tot stand komen van het ’t
Wapen van Ruinen, waar vroeger een deel van het gemeentehuis was. Er volgt een kleine
rondleiding.

Tijdens de verbouwing zijn werkkamers gemaakt aan de achterzijde. Restdelen van het oude station
in Groningen zijn hergebruikt in de scheidingswanden. Koos Hulsebos, huurder van een van vele
kamers vertelt erover.
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Op de kamer van Hulsebos hangt een prachtige luchtfoto van ruim een halve eeuw geleden. Voor
veel vrouwen een feest van herkenning.
Onder in de kelder is een gezellige Pub.

Gert en Roelie hebben een heerlijke lunch
voor ons klaargemaakt.
Tot slot wordt de winnaar van de hoogste
zonnebloem bekend gemaakt: meer
dan 4 meter hoog.
De bos zonnebloemen
is voor Lutske.

Namens het bestuur:
Engelien Kraal-Lap
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GEZOCHT

Ervaren schoonmaakster voor 3 uur in de week in Ansen.
Geïnteresseerd? Bel met 06-34186876

energieKansen en gemeente De Wolden trekken duurzaamheidsproject vlot
Gemeente De Wolden en energieKansen hebben na gedegen overleg afspraken gemaakt om aan de
slag te gaan met de ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. Nu ook de wat formelere kant over de subsidie
geregeld is, betekent dit nu dat de eerste energiescans eraan komen.

Energiescans
Nu de afspraken met de gemeente zijn afgerond, kan dit najaar met het eerste deelproject Gebouw
Gebonden Maatregelen worden begonnen. Het project start met een pilot van 30 woningen om
inzicht te krijgen in de maatregelen die nodig zijn voor de verschillende woning typen in Ansen. Een
zogenoemde energiescan per woning zorgt voor een gratis advies op maat voor verduurzaming. De
scans worden uitgevoerd door een bureau dat vergelijkbare projecten heeft gedaan en dus weet
waarover ze praten.
De geplande startdatum is 1 november. Wie zo’n gratis energiescan wil, kan dat melden bij
energieKansen. Bij de eerste dertig aanmeldingen valt naar verwachting eind november een brief op
de mat met meer uitleg. Wie wel interesse heeft maar niet bij die dertig woningen hoort, krijgt later
alsnog de kans.

Andere projecten
Er zijn nog meer onderdelen van het project ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. Voor al die onderdelen
maakt energieKansen een plan, dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van De Wolden. Na
goedkeuring door de raad kan het project dan beginnen. Op deze manier worden alle projecten tot
2028 opgepakt.
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Vereniging Dorpsbelangen

Wandelnetwerk de Wolden-Ansen
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de aanleg van een uitgebreid wandelknooppuntennetwerk
in De Wolden. Samen met een enthousiaste werkgroep heeft Dorpsbelangen Ansen deze plannen
ondersteund. Het recreatieschap Drenthe heeft alle input verzameld en uitgewerkt in een fraai
wandelnetwerk dat door geheel De Wolden loopt en verbinding
maakt met onze omliggende gemeentes.
Het nieuwe wandelnetwerk in en om Ansen loopt mede over oude
ommetjes. In het voorjaar van 2021 zijn alle routes voorzien van de
knooppuntenbordjes en ondersteunende pijlen. Borden met daarop
alle knooppunten en routes volgen nog zoals ook waar deze
borden worden geplaatst. De uitgezette routes moeten nog worden
gecontroleerd op een aantal punten voordat de definitieve borden
worden gemaakt en geplaatst.
Het controleren van de routes
Ben jij een actief wandelaar en wil jij graag een bijdrage leveren
aan het wandelnetwerk in Ansen en omgeving? Dan kunnen wij
jouw hulp goed gebruiken. De volgende zaken moeten nog
gecontroleerd worden:
• Zijn alle knooppuntbordjes aanwezig?
• Komt de netwerkkaart overeen met de praktijk?
• Hangen/staan de bordjes en pijlen voldoende zichtbaar op de routes?
• Zijn alle routes duidelijk of missen er bordjes/pijlen?
Dit moet 1 november zijn afgerond
Mocht je tijdens deze controleronde tips of aanbevelingen hebben, dan horen wij deze natuurlijk
graag!
Het onderhouden van de routes
Naast de bovengenoemde punten is onderhoud een belangrijk onderdeel van het netwerk. Hierbij kun
je denken aan:
•
•

Reinigen van de borden en pijlen
Gras en takjes verwijderen die het zicht op bewegwijzering
belemmeren.
• Melden van ontbrekende bordjes
• Knelpunten die ontstaan melden
Het maaien van de routes valt hier niet onder. Dit is voor de grondeigenaren, of wordt via het
recreatieschap gecoördineerd.
Er is een document met alle informatie over onderhoud beschikbaar. De minimale frequenties voor de
verschillende punten staan allemaal beschreven.
Wil jij een bijdrage leveren aan de controle of/en het onderhoud van de wandelroutes? Neem dan
mailcontact op met dorpsbelangen Ansen, via: bestuurdorpsbelangen@ansen.eu Er zijn financiële
middelen beschikbaar om gemaakte kosten te kunnen dekken. Mocht je vragen hebben dan mag je
ons hier uiteraard ook over mailen!
We zien jullie reacties graag tegemoet.
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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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Hallo,
Ons werd gevraagd om ons voor te stellen in de Aanserwiezer, nou bij deze.
Wij, Jans en Ina Wemmenhove, zijn in mei 2020 komen wonen in Ansen aan
de Dwingelerweg 33.
Op de boerderij met de Frieslandcampina vlag in top.
Wij hebben twee dochters, Rosalin en
Jacquelien, en een zoon Rolf. Alle drie zijn ze
uitgevlogen en hebben een andere
woonplaats.
Ook onze trouwe bouvier Floris moeten wij
niet vergeten, sinds kort is ook Floris zijn
dochter Fleur bij ons op de boerderij. Samen
is het een aanwezig stel die goed waken op
ons erf.
We wonen nu op een steenworp afstand van
onze vorige woonplaats, waar ons bedrijf is
gevestigd, aan de rand van Uffelte. Hier
runnen wij samen met Rolf en Lia onze
melkveehouderij. Hier hebben wij samen 30
jaar gewoond en Jans is er zelfs geboren. Na
een zoektocht naar een nieuwe
plek dichtbij werd het de boerderij van Jan
Pieter en Jennie. Dit was voor ons een
aantrekkelijke kans om dicht bij het bedrijf te
blijven en toch onze opvolgers de ruimte te
geven.
Ansen was/is voor ons dus niet vreemd, de
"echte" Ansers kennen ons en wij kennen
hen, maar ook hier verandert er veel.
Hierdoor moeten ook wij nog met veel
mensen kennis maken.
Onze hobby's zijn: ons bedrijf, fietsen en
gezelligheid met familie en vrienden.
Wij hebben het hier geweldig naar ons zin en
hopen nog jaren te kunnen genieten.

aanser wiezer september 2021
Bij de tied.

Ien de vieftiger jaoren van de veurige eeuw sleup ( sloop) de mechanisaotie Aansen binnen.
Aansen wörd an-e’steuken deur al det nijmoodse gedoe;. Wel stribbelden paartie luu uut knieperigheid wat
tegen. Eerst zaag ie de platte wagens mit autobaanden. Doe kwamen er bijv. heujschudders en weer wat later
de melkmachines. Sommige apparaten
wörden nogal enkeld gebruukt en waren
zodoe;nde te prie;zig umme zölf an te
schaffen. Daorumme wörd er een
warktugenvereniging ( “De Landman”)
oppe’richt waorvan de leden
umstebeurten gebruuk kunt maken van
die “prie;zige” machines. Zo; haa’j bijv.
de zeijmachine ( zaaimachine) umme
rogge, haver, knollen of bie;ten te zeijen
(zaaien), de mesverspreider, de gro;te
laandrolle, de kuu;nstmeststreijer etc..
Ien 1954 kree’w waterleiding ien oe;ns dörp. Een ieder wörd er tot an ’t huus gratis op annesleuten,
maor veur binnen mus ie zölf de knippe trekken. En zunig as paartie ( sommige)
Aansters waren, gebeurde det nie;t bij Jan en alleman. “Wij hebt ja een pompe mit best water. Oe;nze volk
hèf ‘t er altied mit edaone. Waorumme zu’w dan nou die;pe ien de knippe reuren veur al det nijmoo;dse
( nieuwerwetse) gedoe;?” Zo; wörd er deur paartie luu o;ver e’dacht. Vake haren de oldeluu de zeggenschap
over de knippe en haren de jongeluu zich daor bij neer te leggen. Zij wollen wel, maor tja, de olden vunden het
vake maor dikke flauwekul en geldsmieterij en dan gunk ’t feezie mie;stens nie;t deur. Maor as de buurman op
stal bij de bie;ste ( koeien) zölfdrinkersbakkies haar laoten anleggen en dus gie;n
ummekieken meer haar naor ’t ofwæteren van de bie;ste (koeien van water
voorzien), terwijl a’j daor zölf vake meer as een ure daags drok gangs mit waren
en ’t oe nog helderweg an de hoe;d kwaamp oo;k1, ja, dan krabde men zich wel
ie;ns under de pette en wörd er stiekem mit een schuuns oge toch ien de knippe
e’loerd.
Oo;k gunge wij an ‘t gas2; de schoe;le wörd verbouwd en er kwaamp een
badhuus an vaste. Vanof die tied kunt de Aansters wat schoner deur ’t leven gaon.
Het badhuus waar allennig op zaoterdagen lös ( ie; n keer ien de we;ke under de
douche vunden ze toendertied oo;k zat genug) en daor ku’w dan oe;nze pè;nze
ie;ns lekker scho;ne schrobben. De wat “oldere” jeugd gunk mie;stens op
1
2

Het was behoorlijk vermoeiend.
Noe moe’w d’r weer van of! ’t Kan verkeren.
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zaoterdagaomd under de “pompe” en ‘t lee;k daor dan meer op een gezellig buurthuus dan op een badhuus.
Het waar d’r altied rúzig ( bedrijvig) en gezellig. Ook wörd er welie;ns een flesse bier3 lös e’trökken of een
kaortie e’legd.
Battus van Baold ( Lambertus Boers, Broekdijk 6) waar de
“badmeister” en houwde (bonkte/sloeg) nao zo’n 10 minuten
poedel’n mit de voeste op de deu;re, as tæ;ken da’j lange genug
e’badderd haren.
Ondaanks dat ze ien Rune oo;k een nij en groo;t badhuus haren
kwaamp er zöls volk uut Rune, umdat ‘t er hier ien Aansen zo
gloepens gemoedelijk an toe gunk.
*) Toen de gasleiding kwaamp haar een ieder ien Aansen zien lessie ien
knieperigheid wel e’leerd
( zie: waterleiding).

Harry.

3

Er wörd dan op gezamenlijke kosten een kratte bier e’koch bij bij café Jan Slagter ( nu de Huiskamer).
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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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Activiteiten die georganiseerd worden in dorpshuis Bastogne seizoen 2021-2022
Aan het begin van het seizoen geven we in dit overzicht aan welke activiteiten met regelmaat worden
georganiseerd in dorpshuis Bastogne.
Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze activiteiten. Sommige vereisen een
lidmaatschap, anderen kennen een kleine bijdrage per deelname en enkele zijn gratis.
Consumpties zijn in alle gevallen voor eigen rekening.
Sommige activiteiten zijn nog niet gestart vanwege de geldende Corona-maatregelen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de vermelde contactpersonen.

Biljarten / kaarten
Woensdagmiddag vanaf 13.30 uur tot ± 18.00 uur
Van september t/m mei.
Inl.: Deet Hoogveld, tel.: 0522-473387,
mail: deethoogveld@gmail.com
Donderdagmiddag van 13.30 tot ± 17.00 uur
Deze groep gaat ook in de zomerperiode door.
Inl. : Pieter Buiten, tel.: 0522-471567
Bij voldoende belangstelling kan er nog een extra morgen/middag bij komen.

Boemerang
De toneelclub oefent van september tot eind november voor het nieuwe toneelstuk dat wordt
opgevoerd op de laatste zaterdag van november.
Inl.: Gert Jan van den Bosch, mail: g-j-pvandenbosch@hotmail.com
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Bridge
Van september t/m april.
Elke 2e en 4e maandag van de maand vanaf 19.30 tot 22.30 uur.
Inl.: Geesje Smit, tel: 06-49027079, mail: bridgeclubbastogne@gmail.com
Filmavonden
Van september t/m mei.
Elke 3e vrijdag van de maand wordt er een film getoond. Dit zijn steeds bijzondere films.
Aanvang 20.00 uur.
Voor het filmaanbod en inlichtingen: Deet Hoogveld, tel. : 0522-473387
E-mail: filmhuis.dorpshuisbastogne@gmail.com
Jeu de Boules
Om de 14 dagen, van april tot november, wordt er jeu de boules gespeeld
op de 2 banen achter/naast het dorpshuis.
Ieder speelt steeds met een andere partner. Je kunt dus prima alleen
komen.
Aanvang 19.30 uur. Wanneer het in de herfst donker wordt, gaat de
verlichting aan en kan er goed doorgespeeld worden.
Inl.: Arend Mekkes, tel.: 0522-472960, mail: arendmekkes@hotmail.com

Klaverjassen en Jokeren
Van september t/m mei.
Elke 1e en 3e maandag van de maand wordt er door jong en
ouder geklaverjast en gejokerd.
De speelpartner en tegenstanders worden elke ronde
opnieuw door loting bepaald. Iedereen doet natuurlijk zijn
uiterste best, maar we spelen vooral voor de gezelligheid .
Inl. Arend Tissingh, mail: arendtissingh@hotmail.com of
Henk en Hansfried Broos, mail:
hansfried.broos@gmail.com.
Klootschieten
Elke 2e zondag van de maand is er vanaf 9.30 uur klootschieten. Het is een buitenactiviteit
voor deelnemers vanaf 12 jaar.
De teams zijn steeds wisselend en afhankelijk van het aantal
deelnemers.
De route die gelopen wordt is; Kerkdijk, Huttenweg, Ruinerdijk, Om de
Kamp, Voorlanden. Onderweg is er een verversingspost.
Inl.: Henk Withaar: henk-withaar@home.nl

Literatuurgroep
In de wintermaanden komt de groep ongeveer 4 à 5 keer bij elkaar. Onderling wordt bepaald
welke boeken worden gelezen. Mannen en vrouwen zijn welkom. Op een ontspannen manier
worden de boeken besproken.
Inl.: Jantien Tissingh, tel.: 0522-475922, mail: harmenjantien@live.nl
Website: www.literatuurclubsdrenthe.nl
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Volksdansen
Van september t/m april.
Elke 14 dagen, start 4 september, worden er internationale
dansen aangeleerd door Albertje Dedden. Het is een zeer
afwisselend programma en een goede opbouw van
langzamere
dansen naar de snellere en moeilijker dansen.
Inl.: Jantien Tissingh, tel.: 0522-475922, mail:
harmenjantien@live.nl of Niesje Tissingh,
mail: nbartelds@hotmail.com
Vrouwen van Nu
Van september tot mei. Een keer in de maand, meestal op een donderdag of woensdag is er
een thema-avond. Het is elk jaar een zeer gevarieerd programma.
Bij voldoende deelname worden er ook workshops aangeboden. Voor het volledige
programmaoverzicht: https://vrouwenvannu.nl/ansen
Voor overige informatie: Lutske Mekkes tel: 0522-472960 mail: lutske_mekkes@hotmail.com
VvVO
De Vereniging voor Volksvermaken organiseert meerdere evenementen voor de inwoners van Ansen,
zoals Anserfeest, ijswedstrijden en spooktocht. De Hersengymnastiek is meestal in het voorjaar en
wordt gehouden in Bastogne. Dit is een ‘strijd’ tussen de buurtschappen van Ansen. Voor het
jaaroverzicht en informatie: Secr. Arne Kijk in de Vegte mail: secretarisvvvoansen@gmail.com.
Dorpsbelangen
Dorpsbelangen komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de dorpsbewoners. We willen de
leefbaarheid van dorp en omgeving goed houden en zo mogelijk verbeteren. Belangrijk hierbij zijn de
contacten met gemeente De Wolden en met andere instanties.
Contact: bestuurdorpsbelangen@ansen.eu

Het is ook mogelijk om een verjaardag of een
andere feestelijke bijeenkomst in Bastogne af te
spreken. De groep mag niet groter zijn dan 30
personen ouder dan 18 jaar.

De groep kan zelf evt. voor gebak en hapjes zorgen. De consumpties moeten van het dorpshuis
genomen worden. Wij kunnen zorgen voor een barvrijwilliger(s). Voor beschikbare datums en verdere
afspraken kun je contact opnemen met Jannie of Henk Muggen (dorpshuisbastogne@gmail.com).
Op internet is de informatie over het dorpshuis te vinden op: www.ansen.eu.
Onder de kop Bastogne staat de kalender met het hele overzicht van de maand.
Wanneer je nieuwe ideeën hebt, gebruik wilt maken van het dorpshuis of meer informatie wilt, geef dit
dan door of vraag inlichtingen bij: Henk en Jannie Muggen (tel 06-21402398 of
dorpshuisbastogne@gmail.com).

Het bestuur, Dorpshuis Bastogne.
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Een droomplek in Ansen

In januari 2018 zag ik een vrijstaande woning te koop staan in Zuidwolde, waarmee onze
gezamenlijke huizenjacht begon. We woonden beiden nog in onze huizen in Hoogeveen en
Steenwijk. Toen mijn jongste zoon op kamers ging wonen in Groningen en Margriet doodziek
werd van haar overlast veroorzakende buurman, werd de zoektocht serieus. Een vrijstaande
woning ergens tussen Hoogeveen en Steenwijk zou ideaal zijn. Dat huis werd niet gevonden,
maar op een winterse zaterdagmiddag stonden we op een gegeven moment bij een
prachtige zonsondergang weg te dromen op een stukje grasland aan het “Erve Wink”. We
stelden ons voor hoe het zou zijn om hier in Ansen te wonen. In een opwelling belden we ter
plaatse de projectontwikkelaar in Heiloo en op de maandag daarna hadden we een optie op
het kavel dat we graag wilden. Vervolgens begon het traject met de verkoop van onze
huizen, de verhuizing naar het tijdelijke huurwoning in Hoogeveen, de architect, de
omgevingsvergunning en uiteindelijk de bouw van ons huis. In juli 2019 werd het huis
opgeleverd en begon voor ons het werk. Na onze vakantie goed besteed te hebben,
betrokken we onze nieuwe woning in augustus. We genieten van het heerlijke huis en de
plek op ons mooie Erve Wink. Wij zijn Margriet en ik (Jaap), zondags met regelmaat de
kinderen, en de honden Kira en sinds mei 2021 Marley.
Inmiddels is het erf gereed, is het huis redelijk op orde en krijgt de tuin vorm. Het eerste half
jaar werd er volop gereisd naar het werk. Ik had me voorgenomen om minimaal 2 keer per
week naar het werk in Steenwijk te fietsen en Margriet kreeg een baan in Groningen. In
maart 2020 veranderde de situatie door de coronacrisis en konden we nog meer profiteren
van ons nieuwe huis. Na wat internet aanloopproblemen kunnen we prima vanuit huis onze
werkzaamheden verrichten, al missen we wel het persoonlijk contact met de collega’s.
Hoewel we prima thuis ons werk kunnen doen, kijken we er naar uit om weer vaker naar het
werk te kunnen.
Voor hobby’s hebben we naast het werk, klussen, tuinieren en de honden nog niet veel tijd
gehad. Wel ben ik onlangs lid geworden van Wielertoerclub Ruinen en worden we door de
buurtcaptains dit jaar opgeleid tot volwaardig buurtcaptains voor de Zwerfkei in 2022. We
zoeken nog hulp voor dat laatste.
We zijn blij dat we de kans hebben gekregen om hier in dit prachtige dorp te komen wonen
en hopen hier nog lang op dit unieke stekje te blijven wonen.

Jaap Schram
Om de Kamp 32
Ik geef de pen door aan Jan Bloemhof.

aanser wiezer september 2021

NL DOET (29 mei 2021)
‘Normaal’ gesproken zouden we op deze dag met
een grotere groep vrijwilligers een klusdag in en rond
het dorpshuis georganiseerd hebben maar in verband
met de coronamaatregelen hebben we het ‘klein’
moeten houden en zijn we alleen als bestuur aan de
slag gegaan:

De bar werd voorzien van een nieuw kleurtje;

‘klemmerij’ opgelost,
en viezigheid verwijderd.

Al met al een nuttige en gezellige dag!

Vereniging Dorpsbelangen

Hondenpoep
Bij ons zijn in het afgelopen jaar een aantal klachten binnengekomen over hondenpoep in de
bermen. Verschillende bewoners onderhouden de bermen binnen de bebouwde kom van
ons dorp en worden daarbij soms onaangenaam verrast door een hondendrol. Dit is iets wat
we niet willen. Wij willen de hondenbezitters vragen de ontlasting van hun huisdier op te
ruimen. Daarnaast vragen wij de bewoners, die last hebben van de poep, in gesprek te gaan
met de hondenbezitters als die te achterhalen zijn.
Het bestuur van Dorpsbelangen

