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Woord van de redactie 
  
Juist tijdens het verzenden van deze Aanser Wiezer 
naar de drukker bereikte ons het droevige bericht dat 
op maandagochtend 28 maart Gerrit Versluis is 
overleden. Gerrit was mede oprichter van de Aanser 
Wiezer en had derhalve ook zitting in de eerste 
redactie. De meeste Aansers zullen Gerrit herinneren 
als ongeëvenaard uitbater van Hotel Café Restaurant 
de Zwerfkei, waar hij tot medio 2005 samen met zijn 
Betty de scepter zwaaide. Gerrit is 65 jaar geworden 

 
 
De Aanser Wiezer heeft 3 nieuwe redactieleden! Wim’s 
betoog in het vorige voorwoord was onweerstaanbaar. 
Oudgedienden Gerda en Wim hebben het nieuwe trio 
op 7 februari 2022 bij een knapperend haardvuur, 
in/aan ‘de Dollard’ geïnstalleerd. 
Daar zijn de beloftes gedaan en de contracten 
getekend. 
Wim heeft als routinier ook even aangegeven wat de 
functie redactielid behelst. Prima.  
We hebben wat algemene dingen besproken en wat 
nieuwe ideeën gelanceerd. 
We hebben ‘t ook nog even over Dwingel gehad, met 
wèèter, klèèètert en glèèzen en nog even over een 
heleboel Aansers en over van alles en nog wat. 
We bedanken het vorige redactie-trio Paula, Kirsten en 
Inge hartelijk voor hun inspanning. Verderop in deze 
Aanser Wiezer wordt onze dankbaarheid getoond. 
  
Op het moment van schrijven schijnt de voorjaarszon. 
Corona beschouwen we even als een 2e hands griep. 
Het Aanser feest is aanstaande. 
  
Wij gaan er met z’n 5-en met gezonde zin tegenaan. 
 
 

 

 

 

 

 

Redactie: 
Jeannet Joosten  
Mineke Kuijer 
Wim Nijland 
Jan Prikken 
Gerda Tissingh 
 
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 September 2022. Kopij inleveren 
voor 1 September 

 

mailto:aanserwiezer@ansen.eu
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Grote belangstelling bij aftrap Proeftuin 
Aardgasvrije Wijk door energieKansen 
 
Een goed gevulde zaal, dus veel belangstelling voor de aftrap van 
het PAW2-project door energieKansen. Veel Aansers hebben 
interesse in de plannen om het dorp duurzamer te maken. Over de 
eerste stap die gezet gaat worden, de Gebouw Gebonden Maatregelen. En over No-Gizmos – het 
project om accu’s voor zonnestroom te plaatsen. 
 
Voorzitter Albert Smand praatte de aanwezigen kort bij over de ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar. Het overleg met de gemeente over de subsidieoverdracht van 2,4 miljoen euro aan 
Energiekansen riep de nodige juridische vragen op. Nu dat achter de rug is kan het project ook echt 
beginnen. Wethouder Gerrie Hempen kreeg kort het woord en bedankte het bestuur voor haar geduld 
en is overtuigd dat Energiekansen het PAW2 project tot een succes gaat maken. 
 
Om het geheugen nog even op te frissen, lichtte Albert Smand nog even de belangrijkste onderdelen 
van het PAW2 project toe. 
 
Als eerste wordt gestart met Gebouw Gebonden Maatregelen, vertelde bestuurslid Kees Struijk: de 
energiescans met aanbevelingen om een huis of gebouw energiezuiniger te maken is de nulmeting  
voor de te nemen maatregelen. De komende maanden zal het bureau Enablemi met de werkgroep 
de ‘klantreis’ ontwikkelen. Dat wil zeggen: alle stappen die bewoners kunnen nemen zo eenvoudig 
mogelijk te maken. De energiescans zijn dan de vervolgstap, al zal niet iedereen tegelijk zo’n scan 
kunnen krijgen. Maar stap voor stap komen we er wel. 
 
Er was ook een vooruitblik naar andere onderdelen van het plan, die de komende jaren op de rol 
staan: het aanleggen van een zonneweide van 0,7 hectare en het plaatsen van een grotere 
windmolen – al moet je dan niet denken aan de echt grote turbines zoals die in windmolenparken 
gebruikt worden. Het moet wel bij Ansen passen. Provincie en gemeente zijn daarom een apart 
traject gestart om de inpassing in het landschap van Ansen zo goed mogelijk te doen en daarbij ook 
inwoners te betrekken. 
 
Er was ook een nieuwe loot aan de boom: No-Gizmos. In dat project wordt voor een twintigtal huizen 
onderzocht of er een ‘thuis-accu’ geplaatst kan worden. Dat heeft alles te maken met het nu nog wat 
kwetsbare elektriciteitsnetwerk van Ansen. Als we op grotere schaal elektriciteit gaan opwekken, zou 
in de toekomst de capaciteit van het energienet wel eens te krap kunnen worden. Nu is dat nog niet 
zo, verzekerde Wessel de Wagt van de gemeente De Wolden ons.  
 
Om overbelasting te voorkomen kan zonnestroom worden opgeslagen in accu’s, om te gebruiken op 
het moment dat er minder is. Dan wordt het gemiddelde aanbod op het stroomnet lager en kan het 
beter blijven draaien. 
 
Dat is nog toekomstmuziek. Nu eerst de 
energiescans voor de Gebouw Gebonden 
Maatregelen. Belangstellenden in de zaal 
konden zich er direct voor opgeven en 
horen de komende tijd meer. Wie meer 
bedenktijd nodig heeft: aanmelden kan 
altijd nog! Mail naar 
gebouwen@energiekansen.nu voor meer 
informatie over dit deel van PAW2.  
 
De kleine hand-out die aan het eind van de 
bijeenkomst beschikbaar was ligt ook nu 
nog in de Bastogne. Neem gerust mee, als 
je er weer komt. Figure 1een volle zaal tijdens de aftrapbijeenkomst Een volle Bastognezaal tijdens de aftrap 1 
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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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Pinkenpop keert na drie jaar eindelijk terug met vijfde editie!  
 
 

Na een onderbreking van drie jaar keert het Pinkenpop festival dan eindelijk terug met de vijfde editie, 
traditiegetrouw op de eerste zaterdag na Hemelvaartsdag. Met een bomvol programma hoopt de 
organisatie de coronajaren achter zich te laten en weer als vanouds het publiek te vermaken met 
gekkigheid, creativiteit en uiteraard goede muziek.  

Net als de laatste editie (alweer in 2019) zal ook in 2022 gespeeld worden op twee verschillende 
podia waar in totaal zes bands hun muziek ten gehore zullen brengen. 
Met Fritz & Danny, Pick ’n’ Shovel, Cave Canem, Old Ni-js, The Bankrupt Boys en The Bounty 
Hunters heeft de organisatie weer een gevarieerde line-up weten vast te leggen. Van duo tot 
voltallige band en van Blue Grass tot stevige Rock’n Roll.  Kortom, Pinkenpop staat ook in 2022 weer 
garant voor veel en goede muziek.  

Naast de muzikale omlijsting biedt het festival vermaak voor jong en oud. Zo is er voor de jonge 
festivalgangers een blagenparadijs met veel vertier en is er ook dit jaar voor de wat oudere 
festivalganger genoeg stof tot nadenken. Uiteraard wordt er ook deze editie aan de inwendige mens 
gedacht en zal de kermis zeker niet ontbreken. 
 
Dit jaar kunnen bezoekers gebruik maken van een speciale voorverkoopactie. Deze actie bestaat uit 
een entreebewijs (hoedje) voor Pinkenpop, 5 consumpties en een prachtige Pinkenpopbroodtrommel 
gevuld met zomerse Pinkenpop prullaria.  

Natuurlijk is er tijdens het festival nog veel meer te zien en te beleven dan in dit nieuwsbericht 
beschreven is. Dit kunt u allemaal zelf ervaren zaterdag 28 mei vanaf 15:00 uur tot 01:00 uur op het 
festivalterrein Ruinderdijk 21 in Ansen. Kaarten zijn nog in de voorverkoop beschikbaar via de 
website: www.pinkenpop.nl  

Tot ziens op 28 mei , Pinkenpop 2022! 
 
Organisatie Pinkenpop. 
 
 
 
 
 

http://www.pinkenpop.nl/
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Wijbinterview 

  
Een nieuw item in de Aanser Wiezer. 
Wij als redactie selecteren iemand, gaan gewoon bij diegene aan de keukentafel zitten en 
vragen hem/haar ‘t hemd van het lijf. Of we laten ze gewoon praten. Vaak is dat het beste. 
Uiteraard vragen we eerst om toestemming en maken vooraf een nette afspraak. 
  
De eigen verhalen die de (nieuwe) Aansers tot nu toe in de Aanser Wiezer schreven blijven 
we ook gewoon doen. Het is een mooie manier voor nieuwe Aansers om zich te 
introduceren. En naast het ‘Wijbinterview’ doen we ook nog een tig-vragenlijst in de rondte. 
Ook hierdoor leren we elkaar een beetje beter kennen. 
En dan moet er eentje de eerste zijn. Wie? We kregen van de Vrouwen van Nu een berichtje dat er 
een aantal 60-jaar-jubilerende dames zijn. Ook is er een dame met een lidmaatschap van een halve 
eeuw. Daar moeten we heen! Aan de Vledders woont Marietje Sassen-Doyer. Ze is 50 jaar bij de 
Vrouwen van nu. Netty Joosten en Jan Prikken gingen op dinsdag 15 februari 2022 om 20.00 uur 
Marietje het denkbeeldige hemd van het lijf vragen. 
 

Rond achten gaan we naar 
de achteringang van de 
grote witte boerderij. Dochter 
Liesbeth en Marietje heten 
ons hartelijk welkom. We 
beginnen met koffie en wat 
lekkers. En als vanzelf 
stromen de verhalen door 
Marietjes gezellige 
woonkamer. Liesbeth is 
aanwezig omdat 2 meer 
weten dan 1. Dat hebben we 
geweten. Marietje haar leven 
is een aaneenschakeling van 
heel veel heel bijzondere 
dingen. Ondertussen wordt 
hondje Charley even ‘bezik’ 
gedaan. Netty heeft niet heel 
veel met honden.  
Eigenlijk kent iedereen 
Marietje. Ze rijdt iedere dag 
nog rond in haar rode Opel. 
En het schijnt dat ze op 
Facebook ook heel actief is.  

 
Geboren op 10 februari 1935 in Zwolle. Ze is nu 87 jaar en nog steeds kraakhelder. De Sassens zijn 
in 1972 vanuit Doorn naar Ansen verhuisd. Ze hadden de advertentie van een grote boerderij in de 
Telegraaf zien staan en hebben het van de familie Snoeken gekocht. Met haar man Ado, de dochters 
Liesbeth, Huberdien, zoon Geert en 2 pleegkinderen werd de start in Ansen gemaakt. Marietjes zus 
woonde destijds in Havelte dus de prachtige Anser omgeving was hen niet helemaal vreemd. Eerst 
verbouwen. Ado was destijds kapitein op de grote vaart dus het huis werd van binnen als een schip 
vormgegeven. Netty’s schoonvader Klaas Joosten kon ondertussen de boel mooi verbouwen. Na de 
verbouwing vanaf Doorn richting Ansen. Marietje had op dat moment geelzucht dus de Doornse 
buren hebben de boel ingepakt. Ondertussen kwamen Harm Kuijer en Gretha nog even op bezoek bij 
de nije Aansers. Effe checken wie er op de Vledders kwamen wonen en wie er nieuw op school 
kwamen. Zo ging dat toen. En dat was goed. 
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Er volgen dan een veelvoud van verhalen 
over het leven van de familie en met name 
uiteraard de rol die Marietje daarin speelde. 
Noem het maar gerust een Hoofdrol. Vooral 
de betrokkenheid met, en voor de mensen 
die het een stuk minder hadden. Vooral 
kinderen. In Doorn woonden de Sassens 
vlakbij een kindertehuis. Vanuit daar komen 
veel van Marietjes en ook Liesbeth’s 
verhalen. In het kindertehuis in Doorn 
woonden zo’n 50 kinderen uit voornamelijk 
moeilijke gezinnen. Als rode draad in het 
interview komen er telkens kinderen bij en 
langs. De familie Sassen heeft meerdere 
kinderen van allerlei pluimage, geslacht, 
leeftijd in hun huis gehad. Vooral na de 
verhuizing naar de Vledders was er veel 
woon- en leefruimte en konden allerlei 
kinderen daar hun plaats vinden. En bij de 
een ging het beter dan bij de ander. Maar 
het feit dat je je huis openzet voor zoveel 
anderen is bewonderenswaardig. En dan kwam Ado weer thuis van een verre bootreis en dan was 
het gezin weer wat groter geworden…. 
 
Zo komt ook Rob ter sprake. In 1975 nog als eenzaam kind ronddwalend bij het kindertehuis. Een 
donkere jongen die wel graag met de familie meewilde. Als hij zijn gitaar maar mee mocht nemen. Zo 
gezegd zo gedaan. Rob de Roo. De meeste Aansers kennen hem wel. Speelde ooit gitaar met 
Hendrik Kelly en kompanen in the Nix. Werkte later bij Martens. Opgegroeid aan de Vledders. En zo 
passeren er een groot aantal kinderen de revue. 
 
We hebben wel een goede première-kandidaat uitgezocht zeg! Als we alles zouden moeten vertellen 
wat er is gezegd dan was deze hele Aanser Wiezer volledig gevuld. We geven hieronder een 
overzicht van zaken waar Marietje zich zoal mee bezig heeft gehouden: 
 

• Plattelandsvrouwen / Vrouwen van Nu (al direct lid geworden in 1972!) 

• Van oorsprong is ze fysiotherapeut 

• Heeft zwangerschapsgym gegeven in Diever, Dwingeloo, Ruinerwold en Ruinen 

• Voorzitster van de Vrouwenraad van de gemeente Ruinen. Opvolgster van 

burgemeestersvrouw Gisela de Boer.  

• Presidente geweest van de bond van Plattelandsvrouwen Drenthe.  

• Medeoprichtster van Tafeltje Dekje in 1983. Mevrouw Pol was de 1e klant 

• Trainster en bestuurslid van zwemclub Neptulaga in Ruinen (jaren 70) 

• Lid en mede oprichtster van de Pleegouders gespreksgroep 

• Lid van de gemeenteraad ten tijde van overgang Ruinen – de Wolden in 1998 

• Koninklijke onderscheiding ontvangen in 1998 voor al haar vrijwilligerswerk 

• Dagopvang voor ouderen opgestart in de Tump, later onderdeel van de Priensenije 

• Lid cliëntenraad van de Priensenije 

• Voor oprichting dagopvang heeft ze in 1990 het bord van verdienste van de gemeente Ruinen 

ontvangen 

• Voor het NCRV programma ‘Brieven boven water’ samen met Liesbeth naar New York in 

2012 

• In 2018 met Liesbeth naar zoon Geert in Thailand 
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In 1991 zitten Ado en Marietje samen in het grote halflege huis, ze splitsen het huis en Anne en 
Liesbeth komen met hun kinderen in het voorhuis op de Vledders wonen. Het huis en hun hart is 
immers groot genoeg. 
 

Uiteraard komt ook Ado ter sprake. Echtgenoot en wereldreiziger. 
Geboren in Ter Apel. Kapitein op de grote vaart. Overal geweest. In 
de begintijd was Ado vaak 3 of 4 maanden onderweg en dan 1 
week thuis. Later werden dat dan 3 vrije weken. Maar dan toch 
weer weg voor lange tijd. Het was niet anders. De tijd dat hij thuis 
was waren mooie tijden. Ook voor de kinderen. Ado had ondanks 
zijn beperkte aanwezigheid een grote invloed op het gezin. Er wordt 
door de dames hartstochtelijk over gesproken. Ado kon op z’n 57e 
jaar al met pensioen. Hij heeft 26 jaren gevaren en vervolgens heeft 
hij 26 jaar van z’n pensioen kunnen genieten. Hij is in 2011 op z’n 
84e jaar overleden. Er staat in Marietjes kamer een prachtige foto 
van Ado. Een echte zeemansfoto. Alleen een echte zeeman kan zo 
kijken.    

 
Marietje verteld over de reizen waar ze meevoer met Ado voordat hij met pensioen ging. Een paar 
maanden naar India, Pakistan, Sri Lanka en een reis naar Zuid Afrika en Zuid Amerika.  Huberdien is 
met Ado nog naar Nieuw Zeeland meegevaren. En 
over de reizen die ze maakte met Ado ging Marietje 
lezingen geven. In Noord Groningen, op Texel en 
noem maar op. Ze verteld nog een mooie anekdote 
over een van die lezingen. Ze kwam aan in Meppel 
en toen zou er een vrijwilliger zijn om zich in de 
meegebrachte Indiase kleding uit te dossen. En de 
eerste de beste manspersoon die voor Marietje 
verscheen was toch die vrijwilliger? Hoe dan ook, 
ze gaf de man de kleding waaronder een broek met 
een heel laag kruis. Toen hij uiteindelijk volledig 
verkleed voor haar stond bleek het niet de 
vrijwilliger te zijn maar de schilder die er toevallig 
aanwezig was. Hij had bereidwillig meegewerkt.  
 
Ook heeft Marietjes rode Opel nog een soort verbintenis met Ado. De rode Opel Agila. Mede gekozen 
door Ado omdat het een auto moest zijn waar toch zeker 4 pakken hooi in konden…. Of 3 schapen. 
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Of een hele grote groep kinderen. Allemaal gedaan. Marietje heeft in het recente verleden zelf nog 
een keer de Armweidense glasvezelkabelkar aan haar Opel-trekhaak gehad. Even niet gezien bij het 
achteruitrijden…  
 

Het is ondertussen een wervelwind van verhalen. Er zit een 
heel groot hart in Marietje Sassen. Ze is nu nog steeds met 
van alles en nog wat bezig. Toeren in de rode Opel, met de 
hond lopen in de Anserdennen. In de tuin. Engelse boeken 
lezen. Computeren, ‘pesjaanzen’ en Facebooken. Eten 
maken, de kleinkinderen en legpuzzelen. 
Nu het coronaspook na 2 jaar iets minder schrik aanjaagt kan 
Marietje ook weer wat meer contacten onderhouden. Voor 
haar toch wel een groot deel van haar bestaan. Oh ja, 
morgen, 16 februari moet ze naar de Vrouwen van Nu. 
Gezellig! Weer met de dames in de weer. Ze hebben haar 
ondertussen vast gehuldigd. Ze is immers 50 jaar lid van de 
club.    
 
 
Ze is zevenentachtig jaar ‘and still going strong’. En we weten 
zeker dat ze dit begrijpt. Er staan immers wel honderd 
Engelse boeken in haar kast. Marietje zit voor de statiefoto 
nog even op haar eigen troon. Het is een zwarthouten stoel 
uit Indonesië van Ado’s opa. Liesbeth heeft de oude stoel in 
diens prachtige originele staat teruggebracht. Marietje zit als 
een koningin op haar troon.  
A Royal picture. 
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Nieuws van de VVVo 
 
Na een periode van twee jaar waarin 
activiteiten niet of in aangepaste vorm 
werden georganiseerd, konden we eindelijk 
weer een activiteit op de ‘normale manier’ 
laten plaatsvinden. In een afgeladen 
dorpshuis gingen 22 teams van verschillende 
buurtschappen en vriendengroepen met 
elkaar de strijd aan met als doel om de 
felbegeerde hersengymbokaal op de 
schoorsteenmantel te kunnen laten 
pronken.  Verschillende vragen passeerden 
de revue zoals; Wat is het noordelijkst 
gelegen spoorwegstation? Wat is het 
verschil tussen een koolmees en een 
pimpelmees? Hoeveel medailles won het 
TeamNL op de Olympische Winterspelen in 
totaal? Na vijf ronden leek net als twee jaar 
geleden Zwiller FM met de winst ervandoor 
te gaan. In de laatste ronde werden ze 
echter op één punt verslagen door Achter 
Ansen 1 waardoor zij er met de wisselbeker 
vandoor gingen. Wij vonden het super om 
weer (fysiek) bij elkaar te zijn en kijken uit 
naar de komende activiteiten! We willen 
Alice en Arend weer bedanken voor het bedenken en presenteren van de leuke en gevarieerde 
vragen! 

 

 
 
 
Om in de agenda te zetten: 

- 17 april: Paasvuur aan de Grote Esweg in samenwerking met Dorpsbelangen.       Op 16 april kan 
schoon hout/snoeiafval worden gebracht. 

- 27 april: Vieren Koningsdag op het Brinkie. 
- 10 t/m 12 juni: Anserfeest met versierde wagens. 

Plek teamnaam sport natuur en techniek aardrijksunde geschiedenis muziek ansen e.o. actueel en algemeen eindstand

1 Achter Ansen 1 44 15 18 17 18 9 121 joker

2 Zwiller FM 22 22 19 19 24 14 120

3 Jordaan 4 14 38 17 17 20 12 118

4 Zwerfkei 3 19 17 17 40 14 9 116

5 Achter Ansen 2 19 12 14 40 18 8 111

6 Zwerfkei 1 11 17 17 40 16 10 111

7 Jordaan 2 12 32 10 19 24 13 110

8 Touwknuppers 2 13 14 7 19 48 4 105

9 Overschotje 1 18 17 32 17 12 7 103

10 Mathijs en z´n Harem 21 11 17 38 8 7 102

11 Touwknuppers 1 13 14 13 32 22 8 102

12 Zwerkei 5 17 15 14 22 24 7 99

13 Overschotje 2 28 18 11 19 11 10 97

14 KPA 19 11 7 36 12 9 94

15 ZWNZGOZJNZS 18 12 18 16 16 10 90

16 Jordaan 3 13 10 15 30 12 6 86

17 Zwerfkei 2 7 16 15 32 11 4 85

18 Jordaan 1 9 13 26 11 15 7 81

19 Zwerfkei 4 13 32 14 10 6 6 81

20 TZN 2 15 14 5 14 24 1 73

21 TZN 1 4 13 7 28 8 9 69

22 TZN 3 8 12 10 14 9 3 56
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30 vragen  
voor & door Aansers 

 
 
 

Naam   Rens Heestermans 

Hier woon ik Achterneuvers 1 

Ik woon/leef samen met     Mineke, Josefien en Mikki 

Ik word chagrijnig van Als je iets 2x moet doen 

Ik ben verslaafd aan Niet 

Hier word ik vrolijk van Mooi weer 

Ik heb als onhebbelijke gewoonte Heb ik niet 

Dit zal ik nooooit weggooien Racefiets 

Dit is de allerlekkerste traktatie Drop 

Als de wekker gaat denk ik Opstaan 

Mijn levensmotto is Er is altijd resultaat 

Dit is de beste uitvinding ooit Fiets 

Dit zit er in mijn portemonnee Foto van vrouw en kind 

Noem 1 ding van je bucketlist? Een keer naar Nieuw Zeeland 

Dit wilde ik als kind later worden Prof wielrenner 

Dit was mijn eerste (bij) baantje Auto’s wassen 

Dit heb ik het laatste ge-Googled Infographic  

Met deze BN-er wil ik wel een dag 
ruilen 

Niet 

Hiervoor kun je mij wakker maken Liever niet 

Dit doe ik het liefst in het weekend Fietsen, golfen en grasmaaien 

Een goed voornemen voor 2022 Doe ik eigenlijk niet aan 

Hier geef ik het meeste geld aan uit Vrouw en kind 

Deze muziek vind ik het allermooist ACDC en Guido Belcanto 

Dit vind ik het leukste aan mijn werk Onderwijs elke dag anders 

Sinds deze leeftijd ben ik volwassen Moet nog gebeuren 

Wat is je dierbaarste bezit? Gezin 

Deze dag wil ik nog wel een keer 
overdoen 

Ben ik niet zo mee bezig 

Hierop ben ik eigenlijk best jaloers Ik ben niet jaloers 

Dit tv-programma moet meteen van 
de buis af 

M….O is er al af 

De mooiste plek waar ik ooit ben 
geweest 

Uluru (Australie)  
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Uittreden uit een redactie van een gerenommeerd magazine is bepaald geen sinecure.  
Om het gemis enigszins te verzachten zijn de dames overladen met een overlevingspakket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Jeu de boules Ansen  
 

 
Een nieuwe start 2022 
We beginnen op 7 april weer met jeu de boules op de baan achter dorpshuis Bastogne.  
Er wordt tijdens de gehele zomerperiode gespeeld op donderdagavond vanaf half 8, eens in 
de 2 weken. 
Allen, ook ‘nieuwe’ jeu de boulers, zijn van harte welkom.  
Speeldata zijn: 7 april, 21 april, 5 mei, 18 mei enz. 
- Opgave vooraf is niet nodig.  

- Boules zijn aanwezig 

- Er zijn geen kosten aan verbonden 

- Contactpersoon: 

Arend Mekkes 06-33895113/ 0522- 472960 

 

Kom gerust eens kijken en meedoen   
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Aankondiging 7 mei a.s. in de Bastogne  

 

 

 

In 2022 opent de grootste kroeg van Nederland haar deuren op 7 mei  

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  
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Seizoen met onderbrekingen voor Vrouwen van Nu. 
 
De avonden in september en oktober lukten nog wel, daarna 
ging alles weer op slot. 
Met Kerst hadden we wel een heel gezellige samenkomst in 
de schuur bij Niesje met glühwein en vuurkorven. In januari durfden we nog niet bij elkaar te komen. 
Daarom was de jaarvergadering pas op 16 februari.  
Bij binnenkomst werden we verrast door het bestuur van dorpshuis Bastogne. Zij hadden voor gebak 
gezorgd. Als dank voor de jarenlange schoonmaak van het dorpshuis. Joris bedankte iedereen en 
had een bos bloemen voor Lutske, voor het roosters maken voor de schoonmaak. Van het bestuur 
kreeg zij een mooi voorjaarsbloemstuk. Het gebak en de attentie werd zeer op prijs gesteld. 

Niesje Tissingh en Joke Alberts blijven gelukkig nog 3 jaar in het bestuur. 
Marietje Sassen kreeg een mooie bos bloemen, een oorkonde en een presentje 
omdat zij 50 jaar lid van afd. Ansen is. Ergens anders in de Aanser Wiezer staat 
een interview met haar.  
    Na het zakelijke deel van de vergadering vertelde Engelien Kraal  over haar 
grote hobby “WOL”. Zij heeft onderzocht hoe het wolschaap in Drenthe terecht 
kwam en het belang van wol in ons leven en wat voor mooie dingen en kleren je 
van wol kunt maken. Het was jammer dat we om 10 uur moesten sluiten. 
   Begin maart kwam Erwin Bruulsema ons enthousiast vertellen over de steenuil en 
andere uilen die in onze omgeving voorkomen. Samen met Patrick Bolling had hij 

een mooie presentatie en goede informatie. 
    Eind maart kwam Annet Wortelboer uit Diever. Zij is professional organizer en heeft ons op een 
leuke manier verteld wat zij doet en welke mensen ze kan helpen om weer orde in het leven te 
krijgen. Dat kan in huis zijn, maar ook bij papierwerk en overzicht in de computer. 
 
Dan hebben we nog een paar leuke uitstapjes op de agenda staan. 
    20 april gaan we met 12 vrouwen op de Solex…  We zien ze zo vaak door Ansen komen, dus 
hebben we bedacht om zelf een keer te gaan rijden. Onderweg kunnen alle leden een kopje thee of 
koffie mee komen drinken. 
 
     20 mei gaan we met een hele grote groep vrouwen naar de Floriade in Almere. 
Deze dag komen Vrouwen van Nu uit het hele land om te genieten van alle tuin- en bloemenpracht. 
Vanuit Drenthe gaan waarschijnlijk 10 bussen rijden. Het beloofd een prachtige dag te worden. 
     
En nu zijn we al weer bezig met het nieuwe programma voor het komende seizoen. 
Wij hebben er zin in. 
    Het bestuur Vrouwen van Nu Ansen. 
 

(Advertorial) 
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Ambulance. 
 
 
Toen’k verkering haar (mit mien vriendinne uut Börk en later mien vrouwe) vaarde ik ie;ns 
midden ien de nacht van een zaoter- op zundag (± 2 ure) terugge van Börk hen 
Rune. 
Het stormde onwies. Ien een scharpe buchte op Lombok ( tussen Börk 
en Beilen) stund een kloete volk. Er waar daor een ongeluk gebeurd: 
een jongen op een brommer waar ien volle vaort frontaal 
op een hum tegemoet koom’de auto (VW-kever) 
e’klapt. Die jongen 
laag 
bewusteloos 
op de straote 
mit wat jassen 
over en under 
hum. Er stund dus 
helderweg wat volk um 
hum hen. Ik stopte en 
vreug of er al een dokter 
e’waorschouwd waar. Ie;n van 
de umstaanders zee:”Ik     bin de 
dokter”.  
Mit dat’e det zee kwaamp de gemie;ntelijke 
ambulance er an (een volkswagen buzze). De bestuurder van die buzze kende ik wel. Hij 
waar daags bode ien ’t Börker gemientehuus en mien vriendinne warkte daor oo;k. 
Zodoe;nde kenden wij mekare1. De gewonde jongen mus snel hen ‘t zie;kenhuus ien Assen. 
De bewustelo;ze jongen wörd veurzichtig op een brancard achterien de ambulance e’bracht. 
Maor…. toen haa’w een probleem. Er mus d’r ie;ne mit, achterien de ambulance, um de 
jongen tiedens de rit ien de gaten te holden en er op toe te zie;n dat’e mit zien kop opzied 
blee;f liggen (zodat’e nie;t ien zien eigen speie= braaksel zul stikken of dat’e zien tonge 
iensleuk). De dokter zölf kun nie;t mit, want hij haar weekenddie;nst en mus dus beschikbaor 
bliem. Hij vreug an ’t volk rondumme of d’r ie;ne mit kun gaon. En toen haren ze ’t allemaole 
plotseling arg dròk, dròk en nogie;ns dròk. De “kunnige” ambulance-chauffeur vreug mij op 
de man of:”Harry, kun ie nie;t mitgaon?” Ik keke ien de rondte. Alleman gunk er al vantussen. 
Tja…..Wat doe’j dan ien zo’n geval? Ik stunne mooi mit de kloten veur ’t blok. Dus zette ik 
mien auto op ’t arf bij een boerderije ien de buurte en kreeg van de dokter wat ienstructies 
veur onderweg. Wij deur weer en wiend op Assen an. De VW-buzze zwabberde deur de 
harde wiend as een dronken keerl over de weg. De chauffeur schröwde deur de mobiliofoon 
( slechte verbiending) tegen ’t zie;kenhuus da’w d’r ankwamen en hij haar zien haand’n vol 
um de buzze ien ’t goeie speur te holden. Gelukkig bleef de bewusteloze jongen, ondaanks 
de ruzige rit, op de brancard liggen en hoe;fde ik allennig zo nou en dan wat sliem uut zien 
mond te ve;gen. 
Ien ’t zie;kenhuus waren ze det weekend dikke underbezet en toen oo;k nog ie;ne van ’t 
verplegend personeel nie;t lekker wörd, vreugen ze oe;ns mit te helpen um de nog aldeur 
bewusteloze jongen hen binnen te taog’n. Wij gungen de die;nstdoe;nde dokter helpen. Zo 
wör’k ien één aomd nie;t allennig e’bombardeerd tot ambulancebroeder maor oo;k tot 
lekenbroeder ien ’t zie;kenhuus.  

 
1 De personeelsvereniging van ’t gemie;ntehuus organiseerde o.a droppings en gezellige aomds 

en daor haa’w mekare aordig leren kennen. 
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De nog altied bewustelo;ze jongen haar zien bie;n kats e,breu;ken en hij haar d’r boomdien 
een beste, bloe;derige glupse ien. Eerst mus de piepe van de spiekerbroe;k erof. Wij hölden 
hum vaste terwijl de dokter mit een sche;re de broe;kspiepe d’r of knipte. Det waar mij een 
hie;l geheister. Toen mus de glupse worden dichte’neijd. Mit naold en draod gunk de arts ( 
nao ’t ontsmetten van de wond) an ’t wark. Wij hölden de jongen stevig vaste, want hij waar 
dan wel bewusteloos, bliekbaor kwaamp hum alles toch best an ’t gevuul, want hij gromde en 
beweug ofgemieterd.  Doe de glupse dichte waar, gunk de patiënt hen een aandere kamer 
en wörde wij van oe;nze tiedelijke broederschop ontheven.  
Op de gaank stunden de olden van de jongen angstig en gespannen te wachten op een 
bericht over heur jonk. Ze scheuten oe;ns an en wij deuren verslag van ‘t veurval. 
Wij ( de chauffeur en ikke) deur de storm weer op Lombok an. Mien auto stund nog geduldig 
op mij te wachten op ’t arf van de boerderije. 
Ik name ofscheid van mien “maot” en van mien tiedelijke anstellings en kaorde op huus an.  

Later kwaamp de jongen, samen mit zien olden, nog een mooie bos bloemen 
brengen. Hij waar gelukkig weer hie;lemaole de “olde”.  
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De Ambulant Kapster 

in de buurt 
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KUNST UUT AANSEN 
 

Ansen is een actief en creatief dorp, daarom zijn wij vanuit het 

Dorpshuis benieuwd wat er voor creatievelingen zijn en of wij in ons 

dorpshuis een en ander kunnen tentoonstellen. 

 

Dus…… 

Maak je creatieve items en wil je dit binnen het dorp eens laten zien? 

Meld je dan bij: secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com 

 

Wij nemen dan contact met je op om te zien wat we kunnen doen. 

 

 

Onderstaande is ook van een Aanser: 
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Jaarvergadering 2022 
Vereniging Dorpsbelangen 
Schoolkring Ansen 
 
Woensdag 16 maart jl.,  op de dag van de gemeenteraadverkiezingen, hebben we onze 
jaarvergadering gehouden. Het was drie jaar geleden dat we dat weer in de Bastogne konden 
organiseren. Samen met de Stichting Dorpshuis Ansen hebben we verantwoording afgelegd over wat 
we het afgelopen jaar hebben gedaan. De verschillende stukken van deze vergadering zijn 
beschikbaar op de website van www.ansen.eu. In deze vergadering hebben we twee  nieuwe 
bestuursleden verwelkomd, dat zijn Alwine Hut en 
Gerika Lubbinge. We zijn heel blij dat zij ons bestuur 
versterken. Met nu drie vrouwen en twee mannen in 
het bestuur dragen wij positief bij aan het percentage 
vrouwen in bestuursfuncties. Ansen loopt voorop. We 
hadden al eerder afscheid genomen van Gerlinda 
Muggen en op 26 maart 21:10 uur namen we ook 
afscheid van Wim Nijland.  
Onze nieuwe Dorpsvisie 2021-2026 is bijna gereed en 
zal bij een ieder voor de zomer in de bus vallen. Een 
mooi resultaat van de commissie Dorpsvisie op basis 
van de enquête die in december 2020 is gehouden. 
Een belangrijke mededeling tijdens de vergadering 
was het besluit van het bestuur om onze financiële reserve in de komende jaren af te bouwen. Dit 
betekent dat de vereniging iets wil teruggeven aan het dorp en de Schoolkring.  We hebben nog geen 
beeld van het “iets”. We vragen daarom eenieder om ons te voorzien van ideeën, waarmee we het 
dorp mooier kunnen maken. Stuur ons en berichtje met je idee of voorstel! 
 
Het bestuur 
E-mail:  bestuurdorpsbelangen@ansen.eu  
 
 
NL doet en Ansen schoon. 
 
Op zaterdag 19 maart stond een enthousiaste 
ploeg zwerfvuil rapers klaar in de Bastogne. Na 
een kop koffie of thee en een lekkere plak cake 
van bakker Steenbergen werden de bermen in 
en om Ansen en verdeeld en gingen 4 à 5 
ploegjes op pad.  Gewapend met een grĳper en 
plastic zak en goed zichtbaar in een 
veiligheidshesje.  

 
Na een kleine 
2 uur was 
iedereen weer op de basis. De buit bestond uit 5 vuilniszakken 
deels voor de helft en deels voor een kwart gevuld. 
Geen grote hoeveelheden dus! En dat is mooi. Er zijn bij  ons in 
Ansen mensen die al wandelend of fietsend rommel opruimen. 
Samen zorgen we ervoor dat er minder zwerfvuil ligt en dat is goed 
voor mens, dier en natuur!  
 

 

http://www.ansen.eu/
mailto:bestuurdorpsbelangen@ansen.eu
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Social Sofa 
Enige tijd geleden 
werden we verrast 
door het 
weghalen van het 
bankje nabij de 
glascontainer. 
Navraag leerde 
ons dat dit bankje 
destijds was 
geplaatst door 
recreatieschap 
Drenthe en 
verwijderd door de gemeente om plaats te maken voor een kledingcontainer. Het bankje zou aan de 
overkant van de weg teruggeplaatst worden, echter de gesteldheid van het bankje was dermate dat 
van hergebruik geen sprake meer kon zijn. 
Na diverse mogelijkheden tot herplaatsing zijn we gestuit op een Social Sofa, een betonnen 
huiskamermodel buitenbank, gemozaïkt met een zelf ontworpen of een bestaand patroon.  
 
De oprichtster van Social Sofa, kunstenares en cabaretière 
Karin Bruers, heeft de bank ontworpen. Elders op deze 
pagina in de kaders meer over de achterliggende gedachte. 
Wij menen dat  op de beoogde locatie zo’n bank een 
verfraaiing van ons dorp is. 
 
Prijsvraag 
Hoe nu verder? We willen graag van de inwoners zoveel 
mogelijk schetsen ontvangen om daaruit het meest 
geschikte ontwerp te kiezen. Dorpsbelangen Ansen stelt een 
prijzenpakket beschikbaar voor de schetsen die in het 
uiteindelijke patroon worden verwerkt. Op de volgende 
bladzijde kunt je je schets maken of je load hem down vanaf 
de website. Onder ‘dorpsbelangen’ vind je ‘bank ontwerp 

wedstrijd’ met een grotere versie en/of wanneer je om 

begrijpelijke redenen niet in deze uitgave wilt knippen. 
Digitaal inzenden naar bestuurdorpsbelangen@ansen.eu of 
ouderwets deponeren in de brievenbus aan Meulekaamp 2 
 

 
 
 
 

Ideologie 
 
Wie zijn buren kent voelt zich veiliger, 
minder eenzaam en gelukkiger. Zo 
eenvoudig is het. De leefbaarheid van een 
buurt wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de inrichting en onderhoud 
van de wijk en de sociale verbondenheid 
tussen de bewoners. 
  
Met het verdwijnen van de 
buurtwinkeltjes, -kroegen, pleintjes en 
bankjes in de afgelopen vijftig jaar 
verdwenen ook deze normale 
ontmoetingsplekken.  

ZELF MOZAÏEKEN 
 
Met de buurtbewoners zelf de bank mozaïeken is een tof project. Het is 
intensief, creatief en gezellig. Je verzet samen zo’n grote klus wat je 
herinneringen en vriendschappen geeft voor het leven.  
Ontwerp uw eigen Social Sofa of wij ontwerpen deze voor u met uw 
input. In ons atelier tekenen wij het ontwerp voor u op de sofa en stellen 
het mozaïekpakket samen. Het mozaïekpakker bestaat uit 
mozaïeksteentjes, lijm, voeg en gereedschap. 
De sofa wordt samen met de stalen werktafel en het mozaïekpakket naar 
de plaats vervoerd waar u de sofa gaat mozaïeken.  
Social Sofa geeft u een mozaïekworkshop van één dag. U gaat zelf aan de 
slag. 
Wij blijven gedurende het proces met u in contact voor de puntjes op de i. 
Als de sofa helemaal klaar is komen wij deze afwerken en voegen. De sofa 
wordt door onze transporteur naar de definitieve locatie gebracht. 
 

mailto:bestuurdorpsbelangen@ansen.eu
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Schets Social Sofa ingeleverd door naam:                                     adres: 
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Na ruim 8 jaar penningmeester te zijn geweest, hebben we afscheid 
genomen van Arend Tissingh in het bestuur. We zijn blij in Hansfried 
Broos een goede vervanger gevonden te hebben. Wij danken Arend heel 
hartelijk voor alle tijd en energie die hij afgelopen jaren in het Dorpshuis 
heeft gestoken!  
 
De Vrouwen van Nu zijn per 1 januari 2022 gestopt met de schoonmaak 
van het Dorpshuis. Tijdens de ledenvergadering hebben wij hun hartelijk 
bedankt en op koffie met gebak getrakteerd. 
Wij zijn heel blij dat op onze oproep voor een nieuwe 
schoonmaker/maakster gereageerd is: We hebben met Semka een 
mooie samenwerking gestart, waardoor het Dorpshuis fris en 
schoongehouden blijft. 
 

Oproep melding sleutels: 
Wij proberen goed in beeld te krijgen wie er nu allemaal een sleutel van het Dorpshuis Bastogne 
heeft. Daarom deze oproep:  
Heb je een sleutel van het Dorpshuis, meld dit dan via secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com of 
doe een briefje in de brievenbus. Als hierbij vermeld wordt of je een hoofdsleutel (van de deur) of een 
sleutel van het sleutelkastje hebt, zou voor ons heel handig zijn.  

Weer bedankt! 

  Met z’n allen kunnen we 

ervoor zorgen dat ons dorpshuis 

er piekfijn uit blijft zien. 

Dit jaar nog met alleen het beheer en bestuur van Bastogne.                    
Maar hopelijk volgend jaar weer met een grote groep klussers en      
schoonmakers. 
            

NL Doet 12 maart 2022 
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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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30 vragen  
voor & door Aansers 
 
 

Naam   Betty Nijland-Diphoorn 

Hier woon ik Kerkdijk 17 

Ik woon/leef samen met     Wim en Lonneke 

Ik word chagrijnig van Fietsen in de regen op de heenweg. 

Ik ben verslaafd aan Grote glazen thee 

Hier word ik vrolijk van Bloemenweides, maar ook dat Pinkenpop en Anserfeest 
weer op de kalender staan. 

Ik heb als onhebbelijke gewoonte Kwijt zijn van sleutels, telefoon of portemonnee 

Dit zal ik nooooit weggooien Fotoboeken 

Dit is de allerlekkerste traktatie Paprikachips 

Als de wekker gaat denk ik Nog even snoozen 

Mijn levensmotto is Wees lief voor elkaar 

Dit is de beste uitvinding ooit E-bike 

Dit zit er in mijn portemonnee Vooral veel bonnetjes en zegeltjes 

Noem 1 ding van je bucketlist? Noorderlicht  

Dit wilde ik als kind later worden Stewardess 

Dit was mijn eerste (bij) baantje Horeca bij Brasserie Gerrie in Meppel 

Dit heb ik het laatste ge-Googled Fietsen in Berlijn 

Met deze BN-er wil ik wel een dag 
ruilen 

Floortje Dessing 

Hiervoor kun je mij wakker maken Zonsopkomst met nevel, maar ook om dochterlief op te 
halen uit de kroeg. 

Dit doe ik het liefst in het weekend Prutten in de tuin en vooral gezellig samen eten/drinken in 
de tuin. 

Een goed voornemen voor 2022 Volhouden van goede voornemens 

Hier geef ik het meeste geld aan uit Studerende dochters 

Deze muziek vind ik het allermooist Jaren 80 muziek 

Dit vind ik het leukste aan mijn werk Sfeer, collega’s en “Buiten gebeurt het!” 

Sinds deze leeftijd ben ik volwassen 27 

Wat is je dierbaarste bezit? Thuis 

Deze dag wil ik nog wel een keer 
overdoen 

Dag(en) dat ik kilometers kon wandelen langs het strand. 

Hierop ben ik eigenlijk best jaloers Af en toe jaloers op mensen die aan zee wonen 

Dit tv-programma moet meteen van 
de buis af 

Dan kijk ik er niet naar. 

De mooiste plek waar ik ooit ben 
geweest 

Waddeneilanden 

 



 


