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Woord van de redactie 
 
Op het moment van het ter perse gaan van deze 
uitgave begint de nieuwe redactie al behoorlijk vorm te 
krijgen, door verhuizingen of anderszins waren er een 
paar plaatsen vacant. In een volgende uitgave zullen 
we de aspirant leden aan u voorstellen. Mocht u 
desondanks ook een redactionele functie ambiëren, dit 
kan ook een bestuursfunctie zijn (let wel; eigenzinnige 
journalisten beteugelen vereist bovengemiddeld  
bestuurlijke capaciteit) dan kunt u zich wenden tot de 
redactie. Bij gebleken geschiktheid (je weet wel: 
teamspeler zonder 9 tot 5 mentaliteit etc. etc.) wordt u 
ten kantore ontboden en door de mangel gehaald. 
 
Tenslotte heerst er corona, maar dat weten de meeste 
mensen inmiddels wel denk ik 
 
Afsluitend met de woorden van de laatste 
onovertroffen uitbater van voormalig 
hotel/café/restaurant de Zwerfkei wanneer het 
bijvoorbeeld een nieuwjaarswens betrof: 
 

SUCCES ! 
 
 

 

 

 

 

 

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: Aanser Wiezer 
 
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 2022. Kopij inleveren voor 1 april 
 
 

  

 

mailto:aanserwiezer@ansen.eu
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DWALEN MET DE HERDER 

Zondagochtend 27 december en met een buitentemepratuur van min 15 graden is het echt winters 

te noemen. De dag wordt gestart met het vullen van alle hooiruiven zodat de schapen als ze terug 

komen in de kooi hun buiken verder kunnen vullen. Traditie getrouw worden er rond de kerst 

lammetjes geboren maar deze kerst heeft er nog niet een zich aangekondigt. 

Wat kleding betreft ben ik zo dik ingepakt dat als ik omval ik zo maar niet meer rechtop kom, en 

mijn gezicht is flink ingesmeerd met vasaline. Zo zwerf ik samen met de honden en de schapen 

over de heide en genieten we van de prachtige vergezichten. Als ik tegen drie uur besluit om weer 

terug te keren naar de kooi om voor het donker weer terug te zijn zie ik dat er een schaap gaat 

liggen. Ja hoor, het is zo ver. Juist nu in de ijzige kou wordt er een lammetje geboren. Het diertje 

heeft het daardoor erg moeilijk.  Ik moet het veilig en snel naar de kooi brengen anders zou het lam 

het zeker niet redden. Ik pak het op en stop het koude diertje onder mijn jas. Mijn honden geef ik 

het commando: Houd ze. Zij passen op de rest van de kudde terwijl ik met moeder schaap naast 

me het lam ga terug brengen. Af en toe laat ik het lam aan de moeder zien zodat ze bij me blijft 

lopen en ik voorkom dat ze terug gaat naar de plaats waar het geboren is om het lammetje te 

zoeken. Bij de kooi gekomen merk ik dat de wol van het natte lam al wat bevroren is.  Moeder en 

kind breng ik onder  in een hokje met een dik pak stro.  

 Ik loop terug naar de kudde en mijn honden en hoop ondertussen dat het goed afloopt met het lam. 

Mijn brave honden hebben goed op de schapen gepast en we keren met ons allen weer 

huiswaarts. Als de schapen binnen zijn controleer ik het kleine lam. Tot mijn grote opluchting zie ik 

het door het hok heen springen. Beiden zijn we blij, ik met met mijn trouwdag en het lam dat het 

overleefd heeft. 

Dinus Luning 

foto Hanneke  Luning 
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Dorpsvisie Ansen 2021 
 
In de afgelopen twee jaar heeft het bestuur en de commissie Dorpsvisie Ansen gewerkt aan een 
vernieuwing van de Dorpsvisie die in 2012 is opgesteld. We hebben getracht in deze Corona-jaren de 
nieuwe Dorpsvisie 2021 vorm te geven. Een jaar geleden hebben alle Ansers een enquête van ons 
ontvangen die door veel van jullie is ingevuld en een goed beeld heeft gegeven van wat jullie 
belangrijk vinden voor het dorp. De resultaten van de enquête hebben we in juni verspreid en zijn nog 
terug te vinden op de website www.ansen.eu onder het kopje dorpsbelangen.  
 
 
Donderdagavond 4 november jl. hebben we de belangrijkste vijf thema’s uit de resultaten van de 
enquête met de bewoners besproken. In vijf rondes hebben jullie een reactie gegeven op de thema’s; 
woonvormen en woonmogelijkheden in Ansen, sociale samenhang, verkeer en veiligheid, inrichting 
van Ansen en duurzaamheid. Het was een drukbezochte avond en de reacties zijn door ons 
opgenomen en worden verwerkt in de nieuwe Dorpsvisie 2021, die we in het eerste maanden van 
2022 bij jullie in de bus willen doen.  
 
 
De nieuwe dorpsvisie Ansen 2021 is voor het bestuur van VDSA het communicatiemiddel naar de 
gemeente om in overleg met de gemeente, zaken aan het dorp te veranderen/verbeteren en te 
financieren. Hierbij valt onder andere te denken aan de energietransitie, woningbouw waar het dorp 
behoefte aan heeft, ondergrondse (glas)containers voor een mooier beeld van het dorp, bevordering 
van de sociale samenhang, dit zijn een aantal voorbeelden. 
 
 
De gemeente De Wolden heeft ook een Toekomstvisie opgesteld in de afgelopen periode, zie 
www.dewolden.nl/dossiers/toekomstvisie. Deze is donderdag 25 november jl. besproken in de 
gemeenteraad. Wij hebben de resultaten van de enquêtes gebruikt in onze bijdrage aan deze 
toekomstvisie die begin 2022 door gemeenteraad zal worden vastgesteld. De Toekomstvisie zal dan 
de basis zijn van de beleids- en uitvoeringsplannen van de gemeente voor de komende jaren.  
Voor het bestuur is het volgend jaar de opgave om onze nieuwe Dorpsvisie te vertalen naar concrete 
plannen. We kunnen dat niet alleen! We hebben jullie daar voor nodig. We zijn op zoek naar mensen 
die aan een werkgroep willen deelnemen om deze plannen te concretiseren. Daarnaast zijn er nog 
vacatures in het bestuur. Onze voorzitter, Robert Hoogendorp, kan jullie daar meer van vertellen. 
Voor meer informatie of belangstelling kun je hem bellen (06-10 19 26 07).  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Commissie Dorpsvisie Ansen & bestuur VDSA 
 

http://www.ansen.eu/
https://www.dewolden.nl/dossiers/toekomstvisie
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Steenuilenwerkgroep zoekt beschermers 
 

 
FOTO: COR VAN SPIJK 

 

 
Soms ontdek je tijdens een fietstocht in de omgeving van Ansen en Ruinen een vogel op de nok van 
een schuurtje of in de houtopslag. Uit nieuwsgierigheid stap je af en kijkt eens beter. Een indringende 
blik en felgele ogen die je blijven volgen. Een beeld dat je bijblijft en gelukkig kun je het steenuiltje – 
want dat is die vogel - nog steeds in ons buitengebied bewonderen. Misschien hebt u de 
territoriumroep (een langgerekt schel ‘wieuw’) of de baltsroep van het mannetje (een langgerekt 
‘joep’) weleens ‘s avonds laat of in de schemering gehoord.  

 
 
Vogelwacht Uffelte zet zich vanaf de jaren zeventig in voor de bescherming van steenuilen. 

Begin jaren negentig waren de steenuilen in de omgeving van Uffelte bijna verdwenen en medio jaren 
90 verlegde de vogelwacht haar steenuilenblik richting Ansen, een van de laatste bolwerkjes in de 
omgeving. In 2001 broedden hier 6 paren en vanaf die tijd heeft de vogelwacht haar inspanningen 
gericht op het uitbreiden van de populatie in zuidwest Drenthe. Vanuit het brongebied Ansen is er 
weer een bestand van ca. 60 broedparen opgebouwd. 

 
Dat gebeurt o.a. door het ophangen van nestkasten in een geschikt leefgebied en dat is nog 

steeds te vinden op onze (boeren)erven en het omringende cultuurland. Ook rond Ansen kunt u ze 
aantreffen. Die kasten hangen we op geschikte plekken op en we onderhouden en controleren ze elk 
jaar. De jongen ringen we o.a. om inzicht te krijgen in de overleving en de verspreiding van de uilen. 
Gezien de potentie van het gebied willen we graag (weer) een eigen steenuilenwerkgroep Ansen. Het 
beschermingswerk gebeurt nu door vrijwilligers uit de omliggende plaatsen.  
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Koos van Zomeren verwoordde het 
mooi. ‘Misantropen kunnen zich 
beter op een andere  vogelsoort 
toeleggen. Steenuilenbescherming 
bestaat voor zeker de helft uit 
omgang met mensen. Je moet een 
bakkie kunnen doen en een praatje 
kunnen maken. Dat zit ‘m in de aard 
van het beestje. Cultuurvolgers. 
Steenuilen zijn de huismussen 
onder de uilen. Ze kruipen dicht 
tegen de mensen aan en dat 
verklaart ongetwijfeld voor een deel 
waarom iedereen zo gek op deze 
uiltjes is. Mede-erfgebruikers. Op 
een of andere manier geven ze je 
een gevoel van wederzijdsheid – 
zoals jij hen binnenhaalt in jouw 
wereld, zo accepteren zij jou in de 
hunne. En zoals die in het 
voorjaarszonnetje kunnen zitten – 
man, zo zou je zelf in het 
voorjaarszonnetje willen zitten. En 
die ogen natuurlijk, die ogen 
waarmee ze je recht in je gezicht 
kijken, dat onwaarschijnlijk heldere 
geel – zou er iemand zijn die gelooft 
dat dat niet de mooiste vogelogen 
van Nederland zijn?’ 
 

FOTO COR VAN SPIJK 

 
Veel erfbewoners in onze omgeving dragen de steenuiltjes een warm hart toe, dus we krijgen volop 
vraag naar ook een nestkast, maar die moet dan wel door een vrijwilliger geplaatst en vervolgens 
beheerd worden. Daarom doen we een beroep op de inwoners van Ansen. Is het niet ontspannend 
en inspirerend tegelijk om te werken aan het behoud en de versterking van de natuurlijke waarden in 
uw eigen woonomgeving? 
 
Welke werkzaamheden voert de werkgroep uit: 

• Inventarisatie van het aantal territoria in de omgeving van Ansen door middel van 
‘geluidsinventarisatie’ in februari – maart. 

• Begin mei bezoeken van de kasten om vast te stellen waar gebroed wordt en hoe groot de 
legselgrootte is 

• Eind mei – juni: de leukste periode want de jongen kunnen geringd worden; daarna evt. 
nacontrole of de jongen succesvol uitgevlogen zijn 

• Nestkasten schoonmaken in periode augustus - november 
 
 
Tijdens de inloopdag  9 oktober jl. van de Bastogne hebben zich al enkele vrijwilligers opgegeven. 
Voor informatie kunt u terecht bij: Jan ter Stege, 06-50498816, jterstege77@gmail.com of Arend 
Luning, 0522-471330. 

 

mailto:jterstege77@gmail.com
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activiteitencommissie 

De activiteitencommissie heeft ondanks de perikelen met corona toch twee activiteiten kunnen 

organiseren, nl; 

*De Burendag: datum zondag 26 september 2021. 

Ditmaal konden de bewoners genieten van diverse wandelingen (3, 6, en 9 km +’n korte route voor 

kinderwagens / rolstoelers) , te beginnen met ’n kopje koffie of thee. 

Voor onderweg kreeg ieder een knapzakje mee met daarin enige versnaperingen. 

Het weer zat dit keer mee, zodat er niet alleen van de route genoten kon worden, maar ook van het 

heerlijke zonnetje. 

Bij terugkomst stond er een heerlijke kop soep voor ieder klaar. 

 

Dat het een geslaagde dag was bleek wel uit het feit dat ieder nog gezellig na bleef zitten!! 
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*Frisse Start: datum zaterdag 9 oktober 2021. 

 

Om (opnieuw) kennis te maken met het dorpshuis en elkaar, had het dorpshuis de deuren geopend 

van 16.00 tot 22.00 uur.  

Alle verenigingen(15 stuks) uit Ansen waren aanwezig en presenteerde zich. Niet alleen informatie kon 

worden ingewonnen, maar ook kon men actief deelnemen aan activiteiten.  

 

Daarnaast was er een mogelijkheid om in te schrijven als lid van ’n vereniging. 

Dit kan overigens nog altijd! (Zie “Aanser Wiezer” september 2021) 

 

Iedere bezoeker werd getrakteerd met twee consumpties die zowel besteed kon worden aan een 

broodje als een drankje. 

Er werd veel gepraat en kennis gemaakt met nieuwe dorpsbewoners. Kortom het was een gezellige 

 

middag/ avond mede door het live muziek optreden van de band Moorland uit Ansen, 

’n springkussen voor de kinderen, vuurkorfje enz. enz. 

Met een opkomst van 97 Aansers en een grote inzet van alle verenigingen kunnen we terug kijken op 

een geslaagde activiteit! 

 

 

De activiteitencommissie Bastogne. 
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De Ambulant Kapster 

in de buurt 
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Beste Dorpsgenoten, 
 
Per 1 januari is Dorpshuis Bastogne op zoek naar hulp voor de schoonmaak. 
Momenteel wordt dit gedaan door de Vrouwen van Nu, maar helaas moeten zij hiermee 
stoppen.  
 
Het is voor 1 persoon ca. een halve dag werk in de week. Met 
meerdere personen is dit in kortere tijd te doen. 
 
Wie heeft interesse om tegen een vergoeding ons Dorpshuis 
schoon te willen houden? 
 
Graag z.s.m. reactie 
naar:  secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com 
 
We hopen deze werkzaamheden binnen het dorp te kunnen houden. 
 
Groeten, 
Bestuur Dorpshuis Bastogne. 
 

 
  

Gezocht. 
Grond om te huren 

Voor teeltjaar 2022 of meerdere jaren 
Voor de teelt van Biologisch gras 

 
 

  
 
 

Biologisch melkveebedrijf Mts Muggen 
Arjan Muggen  Tel. 06-38268546 

  Hier had uw advertentie kunnen staan 

 

about:blank
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Nieuws van de VVVo 
Omdat we in september geen bijdrage hebben geleverd in de Aanser Wiezer is ons nieuwsverslag 
wat groter uitgevallen dan anders. Veel leesplezier.  
 
 
Online hersengym 
Op 11 april werd de hersengym georganiseerd. Dit keer vond deze 
niet plaats in het dorpshuis maar in 25 verschillende woonkamers. 
Een combinatie van ADSL, Microsoft Teams, YouTube, mail en een 
beetje geluk maakte het mogelijk om de vragen die van te voren 
waren ingesproken en gefilmd te beantwoorden. Door middel van 
een provisorisch ingerichte studio in Buitencentrum De Poort maakte 
het mogelijk om te communiceren met de teams. De deelnemers 
weten nu dat een curlingsteen bijna 20 kilo weegt en dat de lengte 
van het fietspad tussen de schaapskooi en de radiotelescoop 3,5 
kilometer bedraagt. Het was dus een hele leerzame middag.  
Uiteindelijk bleek team Werner het beste met de techniek te kunnen 
omgaan. FC Malaria won de tussenronde die bestond uit een 
Kahootquiz. We willen Alice en Arend weer bedanken voor het 
bedenken van de leuke en gevarieerde vragen!  
 

 
 
 
 
Net-Niet-Anserfeest-Fiets-Avonturentocht 
Medio mei hebben we  zoals elk jaar met uitbater Jan Busscher rondom de vuurton gezeten, de 
welbekende vuurtonsessie. Wat we eigenlijk al wisten werd nu een feit. Het normale Anserfeest kon 
niet doorgaan. Helemaal niks doen was voor het bestuur eigenlijk geen optie. Na een beetje 
filosoferen zijn we tot een redelijk alternatief gekomen, namelijk het Net-Niet-Anserfeest-Fiets-
Avonturentocht. Deze fietstocht moest alle activiteiten die niet door konden gaan een beetje 
vervangen. 38 teams en in totaal zo´n 125 personen hadden zich uiteindelijk opgegeven voor deze 
tocht. 
 
Van te voren werd gevraagd om de fiets zo mooi mogelijk te versieren, hier konden punten mee 
verdiend worden. De fietstocht startte op het feestterrein waar een vaccinatietent was ingericht om zo 
een veilige fietstocht te kunnen garanderen. Vanaf daar werd naar De Dollard gefietst waar een 
waterspel gedaan moest worden. Door de aanwezigheid van de eetkar van de familie Busscher waar 
een drankje en een snackje gehaald kon worden leek het net alsof je op het Anserfeestterrein was.  
Dit werd nog benadrukt door de aanwezigheid van DE scheidsrechters die nog net zo streng maar 
rechtvaardig bleken te zijn als voorgaande jaren.  
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Bij de volgende post was het de bedoeling om een teamlid zo griezelig mogelijk te schminken, de 
spooktocht kon immers ook niet doorgaan. Deze post was aanvankelijk bij het theehuis, maar door 
een overdaad aan hongerige muggen werd besloten de post te verplaatsen naar het begin van de 
grote Esweg. De eerste groepen die nog waren gestopt bij het theehuis hadden als voordeel dat 
schminken eigenlijk niet meer nodig was, de muggen hadden immers al goed werk geleverd. 
 
Vanaf de Anserdennen was al goed te horen wat het volgende onderdeel zou zijn, namelijk 
carbidschieten. Midden op de nes stond onze VVVo-voorziening met een tweetal melkbussen. Omdat 
de prachtige Anne-meter niet mee kon komen moesten we het doen met de Almar-meter. Deze meter 
bestond uit vier standen; flop, plop, mooie knal en beste knal. Er waren heel wat floppers en 
ploppers, maar gelukkig ook nog wat mooie en beste knallen te horen. Bij de VVVo-voorziening kon 
er een stukje rookworst gesnoept worden in combinatie met een lekker drankje. 
 

   
 
Vervolgens werd de route vervolgd naar het eierengooien op het Brinkie (Koningsdag) en de 
Vledders waar gedart werd bij de vuurton (paasvuur en vrijdagavond Anserfeest in één). Dit allemaal 
onder het genot van een heerlijk zelf gemaakt advocaatje van Hilly van Dijk. Vervolgens werd de 
tocht vervolgd door een mooie lus  Armweide waarmee het ringsteken werd bereikt. Ditmaal geen 
combinatie van trekker en kar, maar skelter en kar, wat overigens ook prima ging. Niet onbelangrijk is 
dat hier ook een versnapering gehaald kon worden. De route liep vervolgens langs camping ’t 
Neuvertje waar een heerlijk glaasje melk of een boerderij ijsje gehaald kon worden. Als laatste 
onderdeel van de spelletjes werd nog een minihersengym gedaan op de Voorlanden waar Arend en 
Alice zaten met een aantal leuke vragen. Voor het echte hersengymgevoel kon je hier natuurlijk nog 
genieten van een plakje cake. De fietstocht eindigde in de schuur van familie Joosten die was 
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omgetoverd tot feesttent waar onder genot van een drankje van de familie Busscher een nummertje 
aangevraagd kon worden bij Willem Spans. Hierna moest de tent verlaten worden, tenminste, dit was 
de bedoeling… het bleef nog lang gezellig.  
 

  
 

  
 
De groep Theo, Bertha, Roelof, Gerda, Jans en Ina bleken het sterkste team te zijn. Wij kijken terug 
op een fantastische Net-Niet-Anserfeest-Fiets-Avonturentocht, mede door de inzet van een heleboel 
vrijwilligers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om (met potlood) in de agenda te zetten:  30 december Winterspektakel 
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Uitslag Tuinkeuring                     
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Hen ’t café. 

Ien oe;nze jeugd haa’w weinig um hakken. Daorumme ware wij geregeld ien de bos of ien’t 

Dwingelerveld te vienden, maor umstreeks de tied, da’w zo’n 15 jaor waren, gunge wij ( de jongen) 

’s  zundagsmiddags hen ‘t café van Tjibbe ( Veldhuis, getrouwd met Vrouwkje van der Berg / later 

café, hotel/restaurant “De Zwerfkei”, nu “Het Buitenland”). Wij kund oo;k hen ’t café van Jan Slagter   

( nou De Huiskamer) of hen ’t café van Dolsma  (veurhèn Steenbergen, Dwingelerweg 5). Maor bij 

Jan Slagter zaat veural de wat oldere jeugd en Dolsma laag niet zo merakels goe;d bij 

de jeugd en bovendie;n haar’e enkeld een vergunning A. En……:Tjibbe haar een 

biljart en  

een jukebox. Wij haren gie;n cent te 

makken, dus bestelden wij de man 

slechts ie;ne consumptie en 

prebeerden daor dan die kie;le middag 

op te teren. Wij deuren oe;ns beste de 

kuunst van de edele biljartkuunst 

under de knie; te kriegen. Tjibbe 

verbeud oe;ns te pikeren(met de keu 

loodrecht boven de bal naar beneden 

stoten). “As jimme een scheure ien ’t 

laken maakt, moeten jimme1 det zölf betalen”, zeer’e. 

Wij probeerden dus de godgaanse middag deur te 

komen op die ie;ne consumptie (mie;stens een glassie Pub, een soort Seven Up), maor daor staak 

Tjibbe dan toch een stokkie veur. “As jimme nie;t meer drinkt, dan moeten jimme een kwartie veur de 

stoe;l betalen”, zeer’e. Later haa’w een paar centen meer te verhapstukken en kwaamp alles weer ien ‘t 

rechte.  

Zo ware wij nao ofloop van de theorielessen veur ’t riebewies ie;ns an ’t knobbelen ( een simpel 

gokspellegie m.b.v drei luzifasstokkies) . ‘t Gunk er gezellig an toe en veurda’w ’t ien de gaten haren 

waar ’t al elf ure en mus ‘t café e’sleuten worden  ( gie;n corona-tied, gie;n aomdklokke. Toch muzzen 

toendertied alle café’s umme 11 ure dichte). Maor …. ‘t spellegie waar nog ien nie;t of-e’lopen en 

Tjibbe stelde veur um ien de keuken wieder te speulen, dan kun de cafédeure op slot. Hij wol 

natuurlijk nog wel een paar centen beuren, want wie verleur zaat er veur een rondtie an vaste. Zo as 

e’zegd, zo e’daone en dus zaatte wij mit een man of wat umme de keukentaofel tot groo;t ongenoegen 

van Vrouwgie (=Tjibbe’s vrouwe. Ze hètte Vrouwkje=Vrouwgie). “Wij gaot hen bedde Tjibbe”, zee; 

ze. ” Jimme kunnen het bère allennig oo;k wel vienden”, bromde Tjibbe terugge  .   ”Nee; Tjibbe, ie 

moet ook mit”, mekkerde Vrouwgie. Maor Tjibbe zul det an de konte roesten en 

wij bemuijden oe;ns er oo;k nie;t  teeg’nan. Wij zee;den:”Tjibbe, wij hoe;ft nou 

eigenlijk niks te betalen, want wij bint bij oe te gaste en gasten hoe;ft toch nie;t te 

betalen, of wè?” “Jimme kunnen de pot op mit mekare. Dan gaon jimme maor hen 

huus”,bromde Tjibbe. Het spel gunk verdan en Vrouwgie, die wieder niks um 

hakken haar, sukkelde an de keukentaofel ien slaop. Bij de mie;ste luu valt de kop 

dan veurover, maor bij Vrouwgie gunk’e achtero;ver. Zij waar een mager 

vrouwgie mit een scharpe neuze en een grote adamsappel (nee;, ze haar bij ‘t 

uutdelen van de gezichten nou nie;t bepaold veuran e’staone). Heur kop völ dus 

achterover en heur grote adamsappel en neu;ze staken scharp of tegen het schie;nsel 

van de laampe boven de taofel. Heur mond völ lös (open) en mit lieverlao (na een 

tijdje) begunde ze, tot groot vermaak van oe;ns, flink en mit lange uuthalen te snurken.          

                                                                                                                     Klabats         (=pats): 

Tjibbe houwde mit de platte haand hard op de keukentaofel. 

 
1 Tjibbe kwaamp uut Noordwolde en preut Weststellingerwarfs en det hèf een Friese ienslag, zoas 
jimme. 
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Vrouwgie schrök wakker, raomde overende en reerde (huilde) het haoste uut:”Tjibbe,wij gaot hen 

bedde”. “Gaot toch allennig”. “Nee; Tjibbe, ie moet oo;k mit”. Tjibbe bulderde van ’t lachen en 

beulde:”Gaot toch allennig mè;nze! Jimme weten de weg zo zachies-an ja zölf wel”.  

Wij bleven nog lange ien de keuken en Vrouwgie blee;f er aldeur bij zitten en dommelde geregeld weg 

waorop Tjibbe heur dan aldeur op de boomgenuumde maniere wakker meuk. Ach ja, det waren 

nogie;ns tieden.  Ik bin d’r nie;t wies op, maor ‘k ware nog jonk en haar doe nog nie;t ‘t benul, da’k 

uut fatsoe;n vut haar moeten gaon. Maor , ’t is nou ie;nmaol e’gaone zoas ’t e’gaone is en nou (roem 

50 jaor naotied) heugt het mij nog altied goe;d en kan’k er een verhaaltie over schrie;m. 
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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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Recordaantal bomen en struiken geplant in Drenthe 
 
Dit najaar is een recordaantal bomen en struiken aangevraagd in Drenthe. Nog niet eerder 
leverde Landschapsbeheer Drenthe en Plan Boom zoveel plantgoed aan erfeigenaren, 
bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen. In totaal zijn er circa 200 verzoeken ingediend, 
wat neerkomt op bijna 30.000 stuks bosplantsoen. De bomen en struiken die zijn aangevraagd, 
worden de komende weken bezorgd en in heel Drenthe geplant. 
 
De aanplant van nieuwe bomen en struiken vermindert de CO₂ concentratie in de lucht en zorgt voor 
schaduw en verkoeling. Daarbij versterken ze de veerkracht van de natuur en de biodiversiteit, zodat 
de natuur de effecten van klimaatverandering beter kan opvangen. Het draagt bij aan de ontwikkeling 
én het behoud van een groenere en gezondere leefomgeving. Ook laat het recordaantal 
plantgoedaanvragen de betrokkenheid van inwoners van Drenthe bij de natuur, het landschap en de 
cultuurhistorie zien. 
 
Bewonersinitiatieven en erfeigenaren 
Onder de noemer Streekbeheer ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe bewoners- en 
vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor de vergroening van hun eigen woon- en leefomgeving. In 
verschillende Drentse gemeentes maken deze groepen aanspraak op een zogenaamde 
stimuleringsregeling, waar vanuit ze beplanting en advies krijgen van Landschapsbeheer Drenthe. Op 
basis van de wensen en behoeftes van de mensen uit de omgeving, de mogelijkheden in het gebied 
en de cultuurhistorische kaders wordt samen met lokale initiatiefnemers een werkplan opgesteld. 
Ook particulieren dragen hun steentje bij. Op verschillende plekken in de provincie ondersteunt 
Landschapsbeheer Drenthe grondeigenaren bij het natuurvriendelijk maken en/of (her)inrichten van 
hun erf. Door de juiste aanpassingen op het erf verhoogt de biodiversiteit en sluit het beter aan bij het 
Drentse (cultuur)landschap. 
 
Toename plantgoedaanvragen 
Dankzij het groeiende aantal initiatieven in de provincie, ziet Landschapsbeheer Drenthe een forse 
toename in de aanvragen voor het bestellen van plantgoed. Dit jaar wordt een nieuw record 
gevestigd; er zijn maar liefst 200 aanvragen ingediend en circa 30.000 bomen en struiken worden 
geleverd en geplant.  
 
Plan Boom 
Mede dankzij de aandacht die vanuit het project Plan Boom wordt gegeven aan de aanplant van 
nieuwe bomen en struiken is dit recordaantal gevestigd. Een deel van de bomen en struiken die de 
bewonersgroepen ontvangen, zijn ook geleverd door Plan Boom. Vanuit dit project werken 
Landschapsbeheer Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en het Drentse Landschap, met 
vele partners, de komende jaren aan de aanplant van 1 miljoen extra bomen in Drenthe.  
 
Streekeigen beplanting 
Het plantgoed dat door Landschapsbeheer Drenthe en Plan Boom beschikbaar is gesteld is inheems, 
autochtoon en zoveel mogelijk passend bij de streek. Het zijn bomen en struiken die van oorsprong in 
de provincie groeien, geschikt zijn voor de bodemomstandigheden en thuis horen in het 
karakteristieke Drentse (cultuur)landschap. 
 
Deze initiatieven worden mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van deelnemende 
Drentse gemeentes, de provincie Drenthe, de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernard 
Cultuurfonds Drenthe. 
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Eind september kwam ‘onze’ wijkagent Albertje Lensen vertellen over haar werk. In deze regio onderhoud zij 
de contacten met de dorpen en is aanspreekpunt voor iedereen. Zij kon dit op een boeiende manier vertellen. 
Eind oktober had het Eendagsbestuur Ineke van Tarel uitgenodigd om uit te leggen hoe 
Slachtofferhulp werkt. Ook dit was een heel interessante avond. 

En nu staat alles weer even stil. 
Het programma tot nu toe is afgelast. Hoe het in het nieuwe jaar verloopt is nog even afwachten. We 
hopen dat het deze keer niet al te lang duurt. 
 
Dan is er voor de Vrouwen van Nu en dorpshuis Bastogne nog een grote verandering. 
Doordat de groep steeds kleiner wordt, hebben we moeten besluiten om te stoppen met de 
schoonmaak van het dorpshuis. Dat is erg jammer voor beide partijen maar we zagen geen andere 
mogelijkheid. 
We zijn begonnen met een groep van meer dan 30. In de loop van de tijd zijn steeds meer vrouwen 
afgevallen en nu kwamen we onder de 10.  
Vrouwen van Nu kreeg voor de schoonmaak een vrijwilligersvergoeding. Hiervan konden wij in de 
loop van de jaren extra leuke dingen doen met de leden. 
 
Sinds de oprichting van het dorpshuis in 2008 hebben we de wekelijkse schoonmaak op ons 
genomen. Elke week een groepje van 4 (later 3) vrouwen die het hele gebouw van binnen en buiten 
schoonhield. Een keer per jaar in maart was er Grote schoonmaak.  
Er werd zeer zorgvuldig schoongemaakt. Ieder had zijn eigen aandachtpunten. De een lette op de 
lampen van het biljart, de ander de drempels bij de deuren, weer een ander zag alle spinnenwebben 
etc.  
Je moest er altijd tijd voor vrij maken en dat kwam niet altijd even goed uit, maar het was dan ook wel 
weer gezellig. Een kopje koffie of thee na afloop en even bijpraten. 
Dat is ook te zien op de foto’s, van grote schoonmaken, die door de jaren heen gemaakt zijn. 
 
Iedereen die in al die jaren heeft helpen schoonmaken :  Heel veel dank voor jullie inzet !! 
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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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Nieuwe bewoners Armweide 41 Ruinen.  

Graag willen we ons aan jullie voorstellen: 

Wij zijn Ronny en Gerda Abee en zijn beiden 49 

jaar oud. Onze geschiedenis begint in 

Biddinghuizen en in Elburg waar we onze jeugd 

hebben doorgemaakt totdat we gingen trouwen. 

Na de eerste paar jaar van ons trouwen in Zwolle 

te hebben gewoond, zijn we naar Drenthe verhuisd. Eerst 12 jaar in Dwingeloo, daarna 12 jaar in het 

centrum van Havelte en nu de rust opgezocht van de Armweide in Ruinen. 

Wij hebben (hadden) twee dochters. De oudste dochter Kristel, 20 jaar oud, is inmiddels uitgevlogen 

en woont nu in Groningen samen met haar vriend Bertus. Af en toe komen ze een weekendje 

genieten van de rust, ruimte en gezelligheid in Ruinen. Van onze jongste dochter Sanne hebben we 

helaas 3 jaar geleden afscheid moeten 

nemen. Zij was een bijzonder, maar 

gehandicapt, meisje. Wij hebben haar 15 jaar 

mogen zien worden. Met verdriet, maar ook 

met voldoening, liefde en dankbaarheid, 

kijken wij op haar terug.   

Ronny heeft al zeker 20 jaar een eigen 

hoveniersbedrijf waar een mooie volle en 

vaste klantenkring is ontstaan. Gerda is al 

meer dan 25 jaar werkzaam als controller bij 

Ambulance IJsselland in Zwolle. 

Onze hobby’s zijn: de tuin, we hebben nog 

zoveel plannen, waaronder de kippen al 

gerealiseerd zijn. De groentekas en 

groentetuin moeten nog komen. Ook een zwembad staat al in de schuur, ruimte genoeg☺. Daarnaast 

hebben wel veel gewandeld, waaronder het Pieterpad. Wellicht pakken we dat ooit weer op. Ook 

komen er vaak gezelschapsspellen in het weekend op tafel, vooral als de kinderen weer een 

weekend thuis zijn. 

Wij genieten elk moment van het plekje waar we nu zitten en hopen dat nog heel lang te mogen 

doen. 

 

 
In 2020 en 2021 was het niet mogelijk om de collecte “1 voor 
8” te organiseren. Dat was natuurlijk erg spijtig voor de goede 
doelen waar we voor lopen. 
In 2022 gaan we het gewoon weer proberen. De collecte 
wordt gehouden in de week van 19 t/m 22 april. 
We komen 1 keer langs en dan kunt u doneren aan: 
Prinses Beatrixfonds, KWF kanker bestrijding, Longfonds, 
Reumafonds, Maag Lever Darm stichting, Nederlandse Brandwondenstichting, Ned. Hartstichting en 
de Nierstichting Nederland. 
U bent in 1 keer klaar en wij zorgen dat het bij de 8 goede doelen gestort wordt. 
 
De commissie; Elly, Lutske, Greta, Geertje en Femmy. 
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Oud papier, ook van Rheebruggen! 
 
i.v.m. wijzigingen in de papierroute van onze 
buurgemeente Westerveld halen we vanaf april 
2020 ook papier van Rheebruggen. Graag hier 
aan denken aub, met name de meer 
‘doorgewinterde’ vrijwilligers doen de route op 
de automatische piloot en blijft het papier daar 
nog wel eens staan.   
 
Tip van de chauffeur: wanneer de containers klaar staan met de wielen aan de wegkant maakt u het 
de vrijwilligers een stuk makkelijker.  

Rooster 2022 

Datum vereniging/buurt contactpersoon 

 08 jan 2022 (i.p.v. eind dec) Jordaan Wim Nijland 

 29 jan 2022 Schoppen Aas Hansfried Broos 

 26 feb 2022 Voorlanden Bertjan Boom 

 26 mrt 2022 Achter Ansen Roelof Tissingh 

 23 apr 2022 Boemerang Gerda Tissingh 

 28 mei 2022 Touwknuppers Lutske Mekkes 

 25 juni 2022 Zwerfkei Arend Tissingh 

 23 juli 2022 VVVo Jan Prikken 

 27 aug 2022 Jordaan Wim Nijland 

 24 sept 2022 Aanser Chicks Hanke Nijland 

 22 okt 2022 Schoppen Aas Hansfried Broos 

 26 nov 2022 Voorlanden Bertjan Boom 

 24 dec 2022 Achter Ansen Roelof Tissingh 

 



 

 

Aankondiging 22 januari a.s. in de Bastogne  

 

In 2022 opent de grootste kroeg van Nederland haar deuren op  
22 januari in de Bastogne.  

Op het grote scherm zorgen de beste artiesten van  
Nederlandse bodem voor een wervelende show vol verrassingen onder  

de vertrouwde kroonluchter. 
 

Kom naar de Bastogne voor een gezellige avond met leuke muziek! 

 

 
 

Gratis toegang van 19:30 tot 24:00 uur * 

 

 

*uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende Corona-maatregelen. 


