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Woord van de redactie.
Geachte lezer,
voor jullie ligt de dubbeldikke september uitgave
van de Aanser Wiezer. De redactie heeft weer zijn
uiterste best gedaan middels onder andere een
uitgebreide versie van het nu al legendarische
Wijbintervieuw, deze keer op audiëntie bij Harry
Smit. Voormalig hoofd der school praat je bij over
de geschiedenis van de basisschool. Het
voorstellen van nieuwe en afscheid van inmiddels
verhuisde inwoners.
Opbouwende kritieken, duurzame intenties,
verhalen van vroeger maar zeker ook over nu en
straks. Ook de commercie krijgt de nodige
aandacht en vergeet ook de openstaande
(vrijwilligers-) vacatures niet
Kortom, wat ons betreft weer een leeswaardige
uitgave
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“KWALITEIT GAAT BOVEN SNELHEID IN ALLES WAT WE DOEN” stiet op het veurblad van
“TROTS OP DE WOLDEN”; het magazine dat wij ien’t veurjaor ien de busse kregen.
Die tekst hef mij absoluut niet eprikkeld um het blad te gaon lezen want naodat het een aantal
maonden ongelezen deur huus ezwarfd hef is het nou ien de oldpapierbak terecht ekomen.
“Hoezo kwaliteit boven snelheid?” Praotiesverkopers! Vort mit det dink!
Ja, ik bin grammieterig want ik heb net elezen dat dommiest het old papier niet meer ophaald mag
worden deur vrijwilligers en zodoende veule verenigingen ien De Wolden heur extra pottie kwiet gaot.
En wat kun dét gauw eregeld worden, zó gauw dat inderdaod de kwaliteit wiet te zeuken is:
Want nao eerst een lulverhaal verkondigd te hebben over o.a. vrijwilligers waor as op den duur niet
meer an te komen zul wezen en det het te gevaorluk is um het deur vrijwilligers te laoten doen komp
uuteindelijk de aap uut de mouw!
Een centenkwestie netuurlijk… en wát veur ene:
Op de site van De Wolden kun ie lezen dat de gemeente jaorlijks zo’n € 80.000,= bespaart wanneer
ze het old papier deur een aandere ienzameldienst op laot halen.
Mar mit die € 80.000,= bint ze van plan (van plán) um veur alle ienwoners de ofvalstoffenheffing te
verlegen.
Ze bespaart € 80.000,= en dan geeft ze die € 80.000,= weer terogge an de ienwoners, dus per saldo
blef er volgens mij dan niks over.
Eemzogoed wel een mooi gebaar um het weer te verdelen onder de ienwoners zul ie denken.
Mar a’j bedenkt dat de gemeente De Wolden 10.256 huusholdens hef en ie meut daor € 80.000,=
onder verdelen dan is det volgens mij € 7,80 per huusholding op jaorbasis.
Nou dét scheelt ien de portemonnee! Mit een beettien gelok heb ie dan dree stoeten extra ien een
jaor…as ze ien de reklame bint tenminste.
Het plan (het plán) is ook dat de verenigingen niet direkt mit een drup an de neuze achter blieft, nee,
ze zult de eerste dree of veer jaor compenseerd worden. Het eerste jaor kriegt ze dezelfde
vergoeding as dat ze gewoon waren en de jaoren daornao wordt det steeds halveert, zodat er
uuteindelijk niks meer overblef.
Kiek, en dan wor ik beneejd hoeveule de gemeente dan ien totaal giet compenseren.
Mar det kan ik nargens terogge vienden dus maak ik zölf mar een schatting:
Aansen beurt ongeveer € 2.400,= per jaor. En stel dat wij dree jaor compensatie kreegt dan wordt det
ien totaal zo’n € 4.200,=.
Mar umdat Aansen mar een klein dorpie is denk ik dat er gemiddeld per dorp mínstens € 5.000,=
compenseerd mut worden. En ik lese op de site van De Wolden dat er 17 dorpen bint…misschien
bint er ook wel die niet mit doet of samen doet… ik weet het niet. Daorumme gao ik mar uut van 12
dorpen, maol € 5.000,= is volgens mij € 60.000,= te compenseren deur De Wolden.
En dan heb ik het nog zunig anhöllen ook.
Rare kwestie … argens maak ik vaste een denk- of rekenfout óf de gemeente is niet volledig mit heur
informatie want het kan toch niet waor wezen dat een plattelaandsgemeente as De Wolden op dizze
maniere een aanslag döt op de sociale leefbaarheid ien heur eigen dorpen die heur minstens
€ 60.000,= kost. En waor zal die € 60.000,= vandaon meuten komen?
Juust ja, det is niet zo ingewikkeld, mar bezunigen deur het old papier deur een aander op te
laoten halen? Hoe dan toch?
Kobie.
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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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Nieuwe website energieKansen is online: kijk wat dit voor jou kan betekenen
De nieuwe website van energieKansen is online. Het webadres is hetzelfde gebleven:
www.energiekansen.nu. Op die site vind je alles over de Proeftuin Aardgasvrije Wijken in Ansen. Dus
ook alles over wat energieKansen kan betekenen voor de verduurzaming van je huis of
bedrijfsgebouw.
Subsidies
Voor veel maatregelen om gasgebruik terug te brengen stelt energieKansen vanuit het PAW2 project
een subsidiebedrag, met een maximum van €2500,- per huishouden of bedrijf beschikbaar. Die komt
bovenop de rijkssubsidie voor bijvoorbeeld kierdichting of de aanschaf van een (hybride)warmtepomp.
Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen voor je woning is een
vrijblijvende energiescan een goed begin. Via de nieuwe site kun je ook uitzoeken voor welke
rijkssubsidie je in aanmerking komt. En natuurlijk lees je er ook uitgebreid over het project Ansen
Aardgasvrij.
Energiescans: W2N uit Drachten
De energiescans worden vanaf 1 september uitgevoerd door W2N Ingeneurs uit Drachten. Dat
bureau is gekozen na een aanbestedingsprocedure, waarbij prijs, kwaliteit en beschikbaarheid is
vergeleken. Want sinds de prijzen van energie enorm zijn gestegen, is ook de vraag naar
energiescans flink toegenomen. Al met al kwam W2N daar als beste uit.
Een voorbeeld van het uitgebreide rapport na een energiescan vind je ook op onze site. Kijk er eens
naar, dan zie je hoe nuttig het kan zijn om je huis te laten scannen. En opgeven voor zo'n
energiescan kan nog altijd op www.energiekansen.nu!
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Nieuws van de VVVo
Paasvuur
Op de eerste paasdag zou het vreugdevuur weer gaan branden aan de Kleine Esweg. Echter gooide
de stikstofproblematiek roet in het eten omdat de locatie aan de Kleine Esweg te dichtbij het
Dwingelderveld ligt. In samenwerking met Dorpsbelangen hebben we besloten het paasvuur te
verplaatsen naar de Noorddijk. Uit de berekeningen met behulp van de AERIUS Calculator
(uitgangspunt: 90% loofhout en 10% naaldhout en een uittreed hoogte van 2,5 meter) bleek dat er
een depositie van 0,86 mol stikstof per jaar werd bespaard door het verplaatsen van het paasvuur
naar de Noorddijk. Daarnaast werd iedereen verzocht om lopend of om de fiets naar het paasvuur te
komen om de uitstoot van stikstofdepositie nog meer te beperken. Ook hebben we de weergoden
gevraagd (en deze hebben geluisterd) om de wind uit oostelijke richting te laten komen om het
Dwingelderveld minder te belasten. De gemeente oordeelde uiteindelijk dat het paasvuur doorgang
kon vinden omdat de stikstofdepositie voldoende werd gesaldeerd. Het was een warm en mooi vuur.

Koningsdag
Het was niet erg warm op ‘t Brinkie, maar gelukkig was er genoeg
Oranjebitter om warm door te blijven. Traditiegetrouw werd er weer een eitje
heen en weer gegooid op zo’n
groot mogelijke afstand zonder
deze te laten breken. Net zoals
de voorgaande edities wist
niemand Arne Kijk in de Vegte en
Koen Joosten te verslaan. De nog
hele eieren werden gebakken in
de VVVo-voorziening en gingen
als warme broodjes over de
toonbank en waren uitverkocht net
als de oranjebitter. Het was dus erg gezellig.
foto vermoedelijk. R. Dijkman (red.)
Anserfeest
Dit jaar hadden we gelukkig weer een zweef waarmee de
kermis compleet was. Nu denken jullie vast, er was toch
ook altijd een boksbal? Ja, die was er, maar hier werd meer
muntdrop ingegooid dan echte euro’s en dat betekende
bijna het faillissement van de VVVo.
Op de vrijdagavond moest natuurlijk eerst gedart en
gekaart worden, voordat op zaterdag gestart kon worden
met de versierde wagen. Er zat weer een mooie tent vol
met jong en oud, waar we heel blij mee zijn. De deuntjes
van DJ Djoek zorgden dat het lang gezellig bleef in de
feesttent.
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Nadat er vrijdag tot in de late uurtjes werd doorgefeest, was het een aantal uren later al weer tijd voor
de optocht. Met zeven wagens was er een redelijke opkomst. De wagens in Ansen zijn misschien
niet altijd even spectaculair, maar creativiteit en humor is er des te meer. Dat is wat de optocht in
Ansen altijd zo mooi maakt!
Na de uitslag van de wagens, bogen en
straten was het tijd voor de
kinderplaybackshow, waar drie dappere
groepjes aan mee hebben gedaan!
Vervolgens werd de buikschuifbaan van
zolder gehaald en door de tent gelegd. De
combinatie van groene zeep, water, en een
vleugje bier zorgde ervoor dat de
deelnemers tot bijna in de patatkraam
belandden. Natuurlijk moesten er ook nog
een paar stoelen kapot tijdens de
geïmproviseerde stoelendans. ’s Avonds
startte de avond met The Masked Aanser,
waarbij bekende Aansers onherkenbaar
een kunstje vertoonde op muziek en het
publiek moest raden wie onder het masker
zat. Zo bleek bijvoorbeeld dat dhr. V.
Prikken naast borduren ook zeer goed een
potje kan hakken op sandalen. De avond werd uiteindelijk in extase gebracht door de feestband
Flame.
Zondag werd de dag rustig gestart door de Bastogne Brunch (tot grote spijt van sommigen zonder
Luuks Nijsingh). Met 150 aanmeldingen was dit een groot succes! Daarna was het tijd voor het
verrassingsspel. Voor degenen die niet op het feest
waren blijft het spel een verrassing. Met een score
van 0,7 waren Els en Hugo de verdiende winnaars.
De band Solidair zorgde uiteindelijk voor een
waardige afsluiting van het feest. Helaas heeft het
papier met de uitslagen de zondagavond niet
overleefd, dus dit jaar geen eervolle vermeldingen in
de Aanser Wiezer. Onze welgemeende excuses
hiervoor. We willen iedereen bedanken voor een
super gezellig en geslaagd feest!

na het feest kroamschudden bij Rick en Melanie
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Programma 2022-2023
Op 25 augustus gingen we van start met een “balmorgen”.
Er kon een bal gevilt worden of je kon “Jeu de Boules” spelen.
29 sept. hebben we voor de 3e keer Gerda Marsman uitgenodigd om over haar fietstocht door
Australië te vertellen. We hopen dat corona dit keer geen roet in het eten gooit.
19 oktober is het 1 dags bestuur aan zet. We zijn benieuwd wat zij gaan doen of wie ze hebben
uitgenodigd.
16 november is het woord aan imker Roel Broekema.
14 december wordt de Kerstavond verzorgt door de buurt Midden Ansen.
18 januari 2023 Jaarvergadering.
18 februari “Valse Trek”.
De nieuwe show van 2 Recht 2
Averecht.
Iedereen is welkom.
Dus even noteren!!!

22 maart St. OCO Voor hulp en advies bij zorgvragen.
20 april Paulien Medema-de Vlieger werkt als verpleegkundige bij het Mobiel Medisch Team en
vertelt over het inzetten van de traumahelikopter.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
We komen in de Bastogne bij elkaar
en beginnen meestal om 20.00 uur.

aanser wiezer september 2022
Startmorgen Vrouwen van Nu Ansen op donderdagmorgen 25 augustus 2022.
We kwamen met 18 leden bij elkaar voor een “ balmorgen”. Omdat het prachtig weer was, zaten we
buiten.
Natuurlijk begonnen we met koffie en bij praten.
Toen kon er gekozen worden om jeu de boules te spelen of een bal te vilten.

Het was een hele gezellige morgen.

Cultuurgroep Ansen.
Sinds enkele jaren organiseert de Cultuurgroep van de Vrouwen van Nu enkele malen per jaar, een
bezoek aan een museum of een stadswandeling. Ook niet-leden die interesse hebben zijn van harte
welkom.
Komend seizoen denken wij aan een bezoek aan het Nijenhuis, dependance van de Fundatie in
Zwolle, het Iconenmuseum in Kampen. In september zoeken wij het dichter bij huis. Namelijk in de
Kloosterstraat bij het expositie-atelier “Kracht van kunst” van Antoinette Cremers. Meer informatie bij
Tineke Stekelenburg, tel. 06-30422702, e-mail: c.j.stekelenburg@gmail.com of bij Reina ter Wee tel.
06-18586629, e-mail: reinaengerrit@planet.nl

aanser wiezer september 2022

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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de school in Ansen
1992 / een nieuw speeltoestel
Er waren destijds te weinig speelmogelijkheden op het schoolplein. Er was een zandbak, een
schommel en een rond metalen klimrek. Een mooi houten speeltoestel om op te klimmen en
klauteren en om vanaf te glijden zou mooi zijn. Maar …. als je echt iets moois wilde aanschaffen, dan
was dat nogal prijzig. Daarom werd er contact opgenomen met de leerlingenwerkplaats van de
Stichting ‘ Bedrijven in de Bouw’ aan de Klinge in Ruinen. Berend Stam van Armweide had daar toen
de leiding. Men ging akkoord, omdat het voor de leerling- timmerlui goed is om te werken aan een
speciaal project, dat ook werkelijk gebruikt gaat worden.
Het werd een prachtig groot speeltoestel, compleet met
glijbaan, tunnel en klimhuis. Het materiaal was hardhout, dus
het kon een stootje hebben en ging vele jaren mee. Met de
hulp van vele ouders werd het toestel geschilderd en
geplaatst. De helft van de kosten (voornamelijk
materiaalkosten) werd betaald door de gemeente Ruinen.
Het resterende bedrag, f 2800 kwam uit de kas van de
oudercommissie. Er was voldoende geld, want elke maand
werd er met vereende krachten oud papier ingezameld.

Op de laatste schooldag, 10 juli 1992 werd het
speeltoestel geopend. Het was geheel verpakt in
krantenpapier. De leerlingenwerkplaats kreeg van de
school de schoolplaat van een timmerwerkplaats van
Jetzes aangeboden. Na afloop werden er door de
kinderen ballonnen opgelaten. Daaraan was nog een
prijs verbonden. De verste ballon werd in Noord
Duitsland teruggevonden.
Het speeltoestel heeft daarna nog 20 jaar geweldig
dienst gedaan tot aan de sluiting van de school in
2012.
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Wijbinterview 02
We hebben weer iemand gevonden die, net als ons, de moeite van een avondje babbelen wel de
moeite waard vindt. Netty Joosten regelt (als buurvrouw van de gedaagde) de afspraak en gaat
samen met Jan Prikken op dinsdag 9 augustus 2022 om 20.00 uur richting Harry Smit. Babbellocatie
is de monumentale boerderij aan de Dwingelerweg 9 te Ansen. De oude boerderij van Koop en Mina
Oosten
Als we aankomen is Harry nog
met een aardappelklant bezig.
Aardappelklant? Ja, aan de
Dwingelerweg bestaat namelijk
een groot deel van alles uit
aardappelen. Terwijl Harry en de
klant nog wat ‘aardappels’ met
elkaar praten lopen Netty en ik
over het erf. We hebben Harry’s
toestemming om foto’s te maken.
De klant fietst weg met een tasje
aardappels en wij hebben het
vermoeden dat hij hier nog wel
eens terug komt. De boerderij en
alle zaken eromheen zijn de
moeite van het fotograferen wel waard. Grote aandachtstrekker (..) is de grote rode Mc Cormick
Farmall uit 1957 met daarachter een kar met daarop een prachtige rode International TD6 bulldozer
van 1948.
De rode Farmall Super trekker (bouwjaar 1957) heeft Harry in 1979 (!) gekocht bij een autosloperij bij
de Velzertunnel. Je kan niet zeggen dat hij er laat mee is begonnen.

Naast de aardappels zijn oude trekkers en aanverwante
zaken een grote liefhebberij van Harry. De trekker en
bulldozer staan alvast glimmend gereed om 20 augustus
naar de Oldtimerdag in Ruinerwold te worden verscheept.
Op de foto’s kan je de herkomst en geschiedenis van de
voertuigen vinden. Een werkelijk prachtige rode combi. Hij
wint vast de 1e prijs bij de Spekbraanders.
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Na de foto’s gaan we de deel op en spreken over het mogelijk verloop van de aanstaande avond.
Harry stelt een binnen- en buitenrondleiding voor. Goed idee. Er is genoeg te zien.
Midden op de oude deel staat een uitstalling van allerlei manden, kratten en bakken met daarin
allemaal verschillende aardappelen. Bruin, zwart, rood, beige en nog veel meer. Allerlei vormen en
soorten. En als Harry de namen van de ‘jeppels’ oprakelt zijn wij in no time de draad kwijt.
Ikzelf ben na Bintje en
Irene wel oké. Netty weet
er iets meer want die
koopt het aardappelras
‘Ratte’ bij Harry. Netty
gebruikt de Ratte als
gebakken nieuwe
aardappels. Even
afspoelen, schil laten
zitten, even voorkoken en
dan snijden en bakken.
Het schijnt dat Henk
ervan gaat zingen….
We gaan van de deel naar de oude keuken. Allemaal heel lage deuren. Het houtwerk is oud rood
geschilderd en als je de woonkamer inloopt snap je waarom de boerderij een Monument is. De oude
kabinetten staan er nog. De originele beddestee’s zijn nog intact. Je zou er zo inkruipen. Aan de
muur hangen prachtige oude tegelplateau’s met nostalgische voorstellingen. Ook de oude
hoekspiende is nog aanwezig. Je waant je werkelijk een eeuw terug in de tijd. Ondertussen verteld
Harry honderd-uit. Tijd om buiten te kijken.
Op de akker tussen de boerderij en de Noorddijk is van allerlei aardappel-activiteit zichtbaar. Allerlei
verschillende soorten ranken, ploegsporen en de ouwe blauwe Ford trekker van Koop staat voor een
oude groene, mechanische aardappelrooi-achtige machine. De Beuving-sticker die erop zit heeft nog
het 05221- telefoonnummer.

Maar de rooier is nog veel ouder. Bijna alles wat Harry heeft en gebruikt heeft al een hele levensduur
achter de rug. Hoe dan ook, de oude Ford en de rooier werken nog prima. En daar gaat het om. Dat
geldt ook voor de schijnbaar zelfgemaakte ploeg of eg: er ligt een veldkei op het apparaat om het
geheel wat te verzwaren. Maar het werkt wel.
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Tijd voor koffie! Harry heeft een tuinsetje in het hoge gras van de boomgaard geplaatst. Wij eten een
paar aanbevolen gele pruimen en de koffie komt op tafel. De Caramiataart van de lokale bakker
wordt door Harry vakkundig 2x doorgesneden zodat er 4 royale stukken notentaart zijn te verdelen.
In de boomgaard praten we met Harry over z’n prille jeugd en een groot deel van z’n werkzame
leven. Het is een prachtige plek en Harry verteld hartelijk. De jeppel-man heeft een messcherp
geheugen. Ook wel handig als je zoveel hebt gedaan en gezien.
Harry werd in 1954 geboren aan de Havelterweg in Ruinerwold (bij Klok achteruut). Z’n ouders
hadden een klein boerderijtje. Drie kinders en tien bunder land. Geen trekker, alleen paard en wagen.
Geen douche, pas later gas en licht. Harry herinnert zich nog dat er water voor de koeien moest
worden gepompt. En dat G.B.J. Hilterman op de radio was. En dat de mededelingen voor Land- en
Tuinbouw aansluitend werden voorgelezen. En dat in tegenstelling tot Harry zelf, zijn vader nooit een
trekker heeft gehad. Dus met paard en wagen biks halen bij de landbouwbank in Oosteinde. En met
paard en wagen kunstmest strooien. Harry heeft nog leren melken met de hand.
Onder het babbelen in de boomgaard kleurt de zomerlucht op de prachtige wijze. Ja, het is hier echt
mooi. Er zoeft een mooie grote luchtballon door de rood-oranje avondlucht; BATS staat met grote
letters op de ballon. Er valt een appel uit de boom….
We krijgen een tweede kop koffie. Nog liefhebbers voor notentaart? Harry verteld verder. Over z’n
jonge jaren. Over z’n kameraden. Albert Brunsting, Anne Koster, Gerard de Leeuw, Henk
Westerbeek. Hij noemt er nog veel meer op. Hij werkte van z’n 14e tot z’n 18e bij zagerij Marinus
Slomp aan de Kerkweg. Bomen zagen. Planken zagen. Bomen ophalen. Er volgt een verhaal over
een strenge winter en de moeite die het kostte om de GMC-kraanwagen aan de praat te krijgen.
Eerst met 4 man de Peugeot 404 aandrukken. Dan daarmee de Fiat 550 trekker op gang helpen. En
die kon vervolgens de GMC in bedrijf krijgen.
Harry kijkt ondertussen even bij de oude lindebomen die voor de oude boerderij staan. Even checken
of de tuinslang nog goed ligt voor het nodige vocht. Ja, ook op 9 augustus was het al erg droog. De
bladeren van de oude lindebomen hangen in halve treurstand. De natuur doet haar werk.
Harry vervolgt over z’n school- en studietijd. Na de lagere school naar de HBS in Meppel. Geslaagd
in 1972. Daarna naar de HLS in Groningen. Eerst met de trein reizen en daarna op kamers aan de
Folkeringestraat. Nog stage gelopen in 1973 bij de grasdrogerij. Daarna in militaire dienst. Lichting
75-5 en als telegrafist opgeleid. Hij heeft nog in een bunker gezeten in de Haagsche duinen.
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Na diensttijd eerst bij de Vulkaan in Meppel aan de slag. Totdat hij na werktijd een keer thuis kwam
en er een chique Mercedes 280 S ‘op de dam’ stond. Die was vast niet van Harry’s vader. Nee, het
was een bedrijfsleider van Koop Tjuchem. Die had bij Harry’s HLS-decaan meneer Sinkgraven
navraag gedaan. Ze zochten bij Koop Tjuchem mensen (we hebben het woord cowboys nog even
gebezigd) die naar Engeland zouden willen. Dat was in 1977 en Harry kon na 1 week opleiding aan
de slag in Dorset. Het narooien van een aangelegde pijpleiding voor British Gas. En zo rolde Harry in
de wereld van pijpleidingen en alles wat daar mee samenhangt. Het was hard werken. Ze verbleven
in het Museum Hotel en hadden de zondagmiddagen vrij. Ze huurden eens een bootje of gingen naar
de Great Dorset Steam Fair. Deze stoomshow is er nog steeds. Laatste weekend van augustus. En
ze deden van allerlei andere dingen. Ze werkten veel en hard. Harry geeft tussen neus en lippen aan
dat je op deze manier van hard werken in ieder geval geen burn-out krijgt. Van 1978 tot 1979 weer in
Nederland voor de aanleg van 50 km gasleiding van Assumburg naar Rotterdam. Al met al tot 2012
bij Koop Tjuchem gewerkt. Daarna met 80 man naar A. Hak. Harry heeft altijd in de pijpleidingen
gewerkt. In 2016 nog een jaar naar Albanië. Daar was het 4 weken werken met 2 reisdagen en 4
dagen vrij. Mooie anekdote aangaande Albanië; Henny had gezegd dat Harry wel naar Albanië mocht
maar dat ie eerst een zwembad voor haar moest maken. Harry met een glimlach: “Ik heb het gat
gespit en zoon Fedde en z’n maat hebben de rest gedaan. Dus toen kon de reis naar Albanië
aanvangen”.
In 2017 nog een jaar naar Frankrijk. Tenslotte nog gewerkt met het Franse Spiecapag. Uiteindelijk
het werkzame leven gestopt in 2018. Afscheid genomen met een koperen handdruk.
Het is inmiddels 21.45 uur en de avond valt. Niet te donker om door te praten maar wel te donker om
te schrijven. De avondlucht nog even op de foto gezet. Mooier wordt het niet.

We gaan naar binnen. We nemen plaats aan de eettafel. Er ligt nog een oud geplastificeerd formulier
van A. Hak op tafel en gebruiken die als onderzetter. Bier? Wijn?
We ontkurken een rode en Harry laat ons een gevarieerd setje glazen zien. Hij heeft bijna nog meer
soorten glazen als soorten aardappels… Aan de muur hangen diverse posters, foto’s en prenten. Er
hangt een mooie tekening van Fred Zimmerman uit Hoogeveen. Fred kwam Harry in de winter van
2021 vragen of hij de oude hooischuur mocht tekenen. Dat was goed en een kopie hangt nu aan de
muur. Fred kan heel mooi tekenen. En er hangen nog foto’s van projecten met grote pijpleidingen en
diep gegraven sleuven. Dat was Harry’s werkverleden. Straks komen de aardappels.
We drinken wat. Harry snijdt een droge worst in hapklare brokken. We spreken tussendoor nog even
over Den Haag, droogte, Binnenhof, stroom, stikstof- en gasproblemen. De huidige crises zouden in
onze beleving in een paar dagen verleden tijd kunnen zijn.
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Harry’s aardappelzaak in Ansen is nagenoeg alle dagen open. Henny heeft immers een zwembad
aan de Akkers in Ruinen. Maar waarom aardappelen? Harry vindt dat gewoon mooi. Je maakt er
patat van. En chips. En aardappels kook je. Of je bakt ze. Je poft ze en pureert ze. En er zijn allerlei
soorten. Maten. Kleuren. Smaken.
In maart ploegen en poten. Waar haal je de poters? Gewoon bij van de Wal in Hoogeveen of bij Hof
in Balkbrug. Oh, dat is dus niet heel moeilijk. De poters bewaart hij in Ansen gewoon in de
oorspronkelijke kelder.
Even tussendoor. Harry’s echtgenote Henny is van 1953. Zij is de oorspronkelijke bewoonster van
Dwingelerweg 9. Ze hebben elkaar in 1977 ontmoet bij Tarantula in Meppel. Harry verteld over de
avonturen van destijds. Dat hij met z’n BMW R50 motor (bouwjaar 1965, in bezit van Harry sinds
1972) ritjes van Ruinerwold naar Meppel maakte. Ook wel heel laat ’s avonds. Soms gingen ze 4x
per weekend uit. Harry heeft Barbara van Blanken nog een keer op de BMW naar Groningen
gebracht…
Hennie en Harry hun nieuwe huis aan de Akkers was in 1980 gereed. In die tijd was het druk in de
bouwwereld. Buurman Klaas Joosten had eigenlijk geen tijd maar Hendrik Joosten heeft de prio’s
destijds wat bijgesteld voor z’n buurmeisje.
Ze zijn 10-10-1980 getrouwd. Kregen dochter Ine en zoon Fedde.
Fedde is in Harry’s voetsporen getreden. Hij werkt bij A. Hak Pijpleidingen…
Ine heeft 2 kinders en Harry en Hennie passen de dinsdagen op.
Ondertussen stuurt Hennie een App met “moet ik nog gehaktballen brengen”?
Ik knik ja maar het schijnt een soort codebericht te zijn. Geen gehaktballen.
Een paar wetenswaardigheden;
-beste pieperklant is Bertus Klomp (die heeft
varkens....)
-humor zat; (het wordt niets zonder jou….:)
-morgen 10 augustus heeft Harry medische
keuring voor z’n vrachtwagenrijbewijs (Netty
en ik moeten de fles leegmaken).
-Harry heeft in sept-december 2018
vrachtwagen gereden; suiker van Groningen
naar Puttershoek.
-Harry staat in Dagblad vh Noorden met Retro
Farming. Google dat maar eens.

Voor de liefhebbers noemen we nog even een
paar aardappelsoorten; Ratte, Annabelle,
Donald, Purple Rain, Parel, Charlotte,
Michelle, Lekkerlander, Mona Lisa,
Gourmandine, Cornes de Gâtes.
En Harry, wat is jouw lievelingssoort? Ratte
en Parel.
Dat was weer een bijzondere avond.
Ga eens langs bij Harry Smit aan de
Dwingelerweg 9 in Ansen. Hij is er vaak. Hij
kan je alles vertellen over aardappels. En voor
een nette, marktconforme prijs kan je een 30tal soorten bij hem kopen.
En na een avondje babbelen weten wij dat hij nog over veel meer dingen kan vertellen.
Bijvoorbeeld over het leven in het algemeen.
En zeker over bulldozers, trekkers en zwembaden.
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Kaartvrienden en vriendinnen.
Heb je zin in een gezellig avondje jokeren danwel
klaverjassen !!
Kom dan op de 1e, 3e en een enkele keer de 5e maandag
van iedere maand naar de Bastogne.
Per avond zijn de kosten € 2,00 en voor het hele seizoen €
15,00.
Starten doen we om 19.30 uur en rond 23.00 uur zijn we
klaar.
Spelen doen we niet met het mes op tafel maar voor de lol,
de gevulde koeken, droge worst en de wisselbeker.
Tot slot !!
We zijn naarstig op zoek naar mensen die willen jokeren !!!

Hopelijk tot 5 september !!!!

Samen lees je meer!
Dit is het motto van de Literatuur clubs Drenthe. Al
meer dan 50 jaar worden boeken besproken van
Nederlandse en buitenlandse schrijvers. In deze
boeken kun je iets leren over literatuur, geschiedenis,
mensen en over de maatschappij. Door samen te
lezen en wat professionele begeleiding haal je meer uit
een boek: Samen lees je meer! De Stichting
Literatuurclubsdrenthe selecteert voor een lees
seizoen 4 boeken. Deze worden besproken op vier middagen of avonden en de boekbesprekers
maken een duidelijke uitwerking. De lezingen zijn ook digitaal beschikbaar voor de leden. Daarna
bespreken we in Ansen met onze eigen leesgroep de boeken, in een gezellige ontspannen sfeer.
In dit seizoen, van oktober tot april, lezen wij de volgende boeken:
Onder buren – Juli Zeh
Aleksandra – Lisa Weeda
De kapperszoon – Gerbrand Bakker
Het eiland van de verdwenen bomen – Elif Shafak
Heb je interesse om mee te doen of wil je eerst meer informatie, kijk op www.literatuurclubsdrenthe.nl
of neem contact op met Tineke Stekelenburg tel. 06-30422702 of email: c.j.stekelenburg@gmail.com
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Inmiddels wonen wij al weer bijna 2 jaar met veel plezier op de
Voorlanden 12 in Ansen, tijd om ons eens voor te stellen.
Wij zijn Lenk van Zandwijk (64), geboren in Vuren en Wendy
van der Stelt (57) en geboren in Ermelo.
Lenk heeft als dierenarts, voornamelijk met koeien en paarden
gewerkt.
In de fokkerij van koeien en paarden ligt ook zijn grootste
hobby.
30 jaar geleden kwam hij bij Henk Timmer in Bruntinge, toen zei hij al: “In deze hoek van Nederland
wil ik later wel wonen”.
Wendy heeft gewerkt in de Radiologie en de applicatie van CT scanners over de hele wereld.
Lenk heeft een dochter, Willemijn die woont en studeert in
Rotterdam, zij komt zo gaande en mag dan ook nog graag
een keer te paard over de heide rijden.
Tot onze huisgenoten behoren ook nog 3 honden en 2
katten, vooral de
witte hond kan
heel goed blaffen
als er iets
vreemds of een
andere hond
door de straat
komt, maar hij is
eigenlijk dol op
andere honden
en wil graag
spelen.
Na een jaar druk verbouwen, binnen en buiten, is het aardig
zoals we het hebben willen maar de tuin, paarden en koeien
zorgen altijd wel voor wat bezigheid.
Verder gaan we graag op pad in de Drentse natuur, of wel
fietsen, te paard, te voet of op stap voor de steenuilen
werkgroep
We genieten volop van de rust hier, maar ook van het gezellige dorp/buurtschap, waar we nu de
Corona wat onder controle is wat meer contact mee kunnen hebben.

Toneelvereniging de Boemerang
Vanaf september is de Boemerang weer begonnen met het oefenen en instuderen van een nieuw
toneelstuk op de woensdag avonden in de toneelzaal van de Bastogne.
De uitvoering staat zoals gebruikelijk gepland op de laatste zaterdag van november, dus zet
zaterdag avond 26 november 2022 alvast in uw agenda.
We verwelkomen dit jaar 2 nieuwe toneeltalenten in ons midden, Gerika Lubbinge en Roelof Dijkman.
We spelen een stuk van Henk Roede “HUISJE AAN ZEE”. Een klucht in drie bedrijven. Met in de
pauze natuurlijk de gebruikelijke verloting en gezellige after-party.
Huisje aan zee is een dolkomische klucht over 2 stellen 2 vakantiehuisjes voor 4 personen waarbij
huisjes gedeeld moeten worden met diverse bijzondere andere gasten onder anderen een
schoonmoeder en dat alles in een vakantie setting die de liefde doet ontluiken. Een stuk, kunnen we
wel stellen, op ons lijf geschreven, ruizig, grappig en met een verassend plot.
Wij hebben weer enorm zin in de gezellige oefenavonden en hopen samen met jullie op een
fantastisch uitvoering!
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Zondagmiddag 25 september 2022:
Burendag met Open Aanser Sjoelkampioenschap!
(Meer informatie elders in deze Aanser Wiezer).

Vrijdagavond 7 oktober:
“Het domeingoed Ansen in de context van de middeleeuwse Drentse geschiedenis”.
“Hoe de adel en de boeren vorm gaven aan de ontwikkeling van Ansen”
Dat veel mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van ons dorp is wel gebleken uit de
grote opkomst tijdens de lezing van Theo Spek een aantal jaren geleden.

Met Bart Wever (geboren en opgegroeid in Ruinen) duiken we deze avond opnieuw
in de geschiedenis.
Hij ‘neemt ons mee’ in de ontwikkeling van Ansen tijdens de Middeleeuwen.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur en gratis toegang).

En alvast noteren:

Zaterdagavond 18 februari 2023:
In samenwerking met de Vrouwen van Nu een avond cabaret met 2 recht 2 averecht!
(Meer informatie komt in de Aanser Wiezer van december dit jaar).

Tot ziens in de Bastogne!
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Blikgat
De koe;’n [ als het Duitse Kuh] weidden achter op ‘t Aanserbroe;k.
Ze beulden ( hard loeien): “Wij hebt verlet an goeie weide” (het
grös waar daor te kort) en dus gunge wij ze verleggen ( naar een
andere weide brengen). Wij brachten heur hen een weide an de
“Grote Veldweg”. Det waar een best ende gaons.
De koe;’n muggen niet meer, zoas veurtied, lös over de weg
e’dreven worden ( det waar bij de Grote Veldweg ook een beetie
riskaant: veurda’j ‘t ien de smiezen haren, waren ze mit mekare
an ’t pootiebaden ien de iesbane). Dus wörden ze annebunden:
verdeeld over de wagen en over 3 personen. Dreie vaste an de
wagen, mit Jaopik
(de olde boer) as
“koetsier” en veere
de man veur Jan (de
boer), Jantie (de
boerin) en mijzölf.
Het waar een hie;te zo;merdag. Het zaand van de weg (
de Broe;kdiek waar toendertied nog een zaandweg)
waar donders mul en al die poten
meuken d’r een beste stoe;verije van.
±1900: Voorlanden Ansen t.h.v. de school
Daor kwaamp nog bij, dat de koe;’n oo;k nie;t as een stellegie makke schaopen achter oe;ns an
leupen. Nee;, ze waren amit aordig rùzig (balorig).
De voe;ten ien mien klompen wörden hie;te en zwie;terig en ik krege last van een bliksems
braanderig gevuul tussen mien bôombie;ne en billen. Ik
leupe al een tiedlaank wat wiedbien;s, ien de ho;pe het
braanderige rotgevuul een beetie kwiet te raken, maor
vergeefs. ’t Leek wel, ò’k een stuk stiekeldraod
(prikkeldraad) of schoerpapier ien de broe;k hare. Hoe
dichter bij ’t olderlijk huus, des te slechter ik leu;pe ( dan
krie’j medelieden mit oezölf. Mien olderlijk huus
(Dwingelerweg 1) kwaamp al ien ’t zicht: wij waren de ofslag Noorddiek al veurbij). De aanderen
kreeg’n mien vremde loop oo;k ien de smiezen. Ze vreu;gen: “Wat hè’j toch? Hè’j ien de broe;k
e’dreten of zo?”.( Nou, zo slim waar ’t nou nog net nie;t, al haar ’t d’r wel veule van) “Het schoert mij
zo; ontiegelijk tussen mien billen. Ik kanne d’r haoste nie;t meer wieder van lopen, ik stoppe geleu’k,”
jammerde ik. “Och mien jongen, dan hè’j een blikgat”, reu’pen Jan en Jantie ien koor.
Huh? Een blikgat?
Och..,’t zà wè. lk waar d’r nog nooit van annelo;pen.( As oen billen zo zwie;terig langs mekare wrie;ft,
gef det amit dus een braanderig gevuul en geleuf mij, det löp niet lekker. Ien Aansen
nuumden ze zuks toendertied dus een “blikgat”.)
“Ie moe;t d’r wat pappesmee;r ( uierzalf) op doe;n”, zee; Jan.
Zul’t?
De buzze mit pappesmee;r stund op de wagen. Eêm anneholden, de broe;krie;me
wat lös, mit de wies- en middelvinger een beste klodder pappesmee;r tussen de
bie;ne en verduld, ik kun weer lopen as een kiefte (kievit) en wij bint zunder wiedere
trammelant bij’ ‘t laand an de Veldweg anne’komen.

Anraoder:
As ’t oe donders jokt, umlieke waor,
Pappesmee;r d’r op en ’t is weer klaor.

Harry
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Bridgecub Bastognetroef in het
nieuw dankzij gift Ruinen 1865
Dankzij een gift van de Stichting Ruinen 1865 heeft bridgeclub Bastognetroef alle apparatuur
kunnen vervangen. Op een speelavond overhandigde Johan van den Berg,
secretaris/penningmeester van Ruinen 1865, symbolisch een cheque ter waarde van 2.800
euro aan Arend Bijker, voorzitter van de bridgeclub. ,,Meer dan een steun in de rug, een
superbedrag’’, noemde Bijker die gift.
De vereniging heeft het geld besteed aan de
aankoop van het elektronisch systeem Bridge-It5
en daarbij passende hulpmiddelen. Bridge-It5 is
een speciaal computerprogramma, waarmee de
bridgers snelle en actuele informatie over de
wedstrijden krijgen. De oude apparatuur deed al
twaalf jaar dienst en was hoognodig aan
vervanging toe.
De Stichting Ruinen 1865, opgericht in 1991, is
ontstaan uit de Ruinense Bondsspaarbank, die
fuseerde met de SNS Bank. Ruinen 1865 heeft
ten doel het bevorderen van culturele, sociale,
educatieve, charitatieve en ideële activiteiten in
de voormalige gemeenten Ruinen, Ruinerwold
Johan van den Berg (links) overhandigt een
en Pesse. Ruinen 1865 is een ANBI-instelling cheque van 2.800 euro aan Arend Bijker,
Algemeen Nut Beogende Instelling - die gelden
voorzitter van bridgeclub Bastognetroef
ter beschikking stelt aan organisaties, die
materialen niet uit eigen middelen kunnen bekostigen.
Johan van den Berg was blij dat hij namens de stichting de aanvraag van de bridgeclub kon
honoreren. Want daarvoor is deze stichting ruim dertig jaar geleden opgericht. Van den Berg: ,,Om
goeie dingen te doen voor Ruinen.’’ Met een ‘veel plezier ermee’, besloot hij zijn korte toespraak.
Gevolgd door een groot applaus van de bridgers, waarmee ze hun waardering voor deze geste
uitten. En ze vervolgens meteen enthousiast aan de slag konden.
Wat nog niet wil zeggen dat de spelers nu ineens met die gloednieuwe spullen betere resultaten
behalen. Mocht je samen met je kaartmaat - in de bridgewereld heet dat chique je partner - het
beoogde contract aan tafel niet behalen,
dan blijft nog steeds met deze
‘hulpmiddelen’ een aloud kaartgezegde
gelden: ‘One down is good bridge‘. Die
strijdkreet past elke bridger: of je nu een
beginner bent, een doorgewinterde
veelspeler of een ‘topper’. Bij Bastognetroef
vinden ze allemaal onderdak, van
september tot eind april op de tweede en
vierde maandag van de maand. In
Bastogne, ons fraaie dorpshuis, dat op die
avonden ruimte biedt aan 56 bridgers.

Twee van de 28 paren, die twee wekelijks in
dorpshuis Bastogne kaartplezier beleven.
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De Ambulant Kapster
in de buurt
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Activiteiten die georganiseerd worden in dorpshuis Bastogne seizoen 2022-2022
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

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
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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.: Tineke Stekelenburg, tel.: 0522-475768, mail: c.j.stekelenburg@gmail.com.
Website: www.literatuurclubsdrenthe.nl
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.: Niesje Tissingh, tel.: 06-45720240, 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.
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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.

Wij doen weer mee met de Rabo Club Support actie.

Dit voor het verder verduurzamen van De Bastogne. Stem op ons van 5 tot 27 september!
Hiermee ontvangen wij per stem een bijdrage vanuit de Rabobank.
Alvast bedankt namens het bestuur van het Dorpshuis!
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30 vragen
voor & door Aansers

Naam
Hier woon ik
Ik woon/leef samen met
Ik word chagrijnig van
Ik ben verslaafd aan
Hier word ik vrolijk van
Ik heb als onhebbelijke gewoonte
Dit zal ik nooooit weggooien
Dit is de allerlekkerste traktatie
Als de wekker gaat denk ik
Mijn levensmotto is
Dit is de beste uitvinding ooit
Dit zit er in mijn portemonnee
Noem 1 ding van je bucketlist?
Dit wilde ik als kind later worden
Dit was mijn eerste (bij) baantje
Dit heb ik het laatste ge-Googled
Met deze BN-er wil ik wel een dag
ruilen
Hiervoor kun je mij wakker maken
Dit doe ik het liefst in het weekend
Een goed voornemen voor 2022
Hier geef ik het meeste geld aan uit
Deze muziek vind ik het allermooist
Dit vind ik het leukste aan mijn
werk
Sinds deze leeftijd ben ik
volwassen
Wat is je dierbaarste bezit?
Deze dag wil ik nog wel een keer
overdoen
Hierop ben ik eigenlijk best jaloers
Dit tv-programma moet meteen van
de buis af
De mooiste plek waar ik ooit ben
geweest

Egbert Vriend
in het mooie Ansen
Catharina
al die droogte
een lekker stuk vlees
als er een veulen geboren is
happen naar lucht als ik werk
mijn MLV speldje van militaire dienst
pannenkoek met spek
ik zet de wekker nooit
geniet van de kleine dingen
de zitmaaier
legitimatiebewijs en geld voor een ijsje
ballonvaart
boer
werken op de boerderij van mijn vader
veulenveiling
André van Duin
zoute haring
lange afstanden fietsen
gezond blijven
mijn paarden hobby; “als je van paarden rijk wordt, wordt
je nooit meer arm”
stemmingsmuziek
werken in de open lucht
26 jaar toen ben ik getrouwd
de kinderen
paardenshow in Westfalen (D)
mensen die beter kunnen feesten dan ik
Busje komt zo
Zweden
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Inspiratie voor muziek

Er zijn van die momenten dat ik me afvraag, waarom kiest een kind voor een bepaald
muziekinstrument. Is het een instrument wat de ouders al bespeelden. Was het de muziek die de
ouders mooi vonden en waar ze de kast mee vol hadden staan? Of waren het hun idolen die een
prachtig instrument bespeelden en waarbij ze vervolgens dachten, dat wil ik ook? Het kan natuurlijk
ook een combinatie van deze factoren zijn.
Voor Stephanie, onze dochter, is het denk ik de
combinatie. Ze heeft de interesse voor muziek van
huis uit meegekregen. Er werd piano gespeeld en
veel muziek gedraaid. Bij ons in de kast stonden
veel Amerikaanse zangers en zangeressen.
Stephanie haar grootste inspiratiebronnen waren
Joni Mitchell, Bob Dylan en andere grote
Amerikaansen singer & songwriters. Ze ging haar
idolen beluisteren, hoe ze b.v. bepaalde akkoorden
speelden. Al deze invloeden zorgden ervoor dat ze
haar eigen teksten en muziek begon te maken.
Met haar gitaar op schoot en een bloknoot met pen
ernaast, ontstaan er iedere keer weer prachtige
liedjes. Nieuwe geboortes noemt ze het. Voorheen
waren het Engelstalige liedjes, maar sinds een paar
jaar Nederlandstalige liedjes. Het schrijven in het
Nederlands maakt dat ze zich nog beter kan
uitdrukken en wat ze met een liedje wil zeggen. Het
wordt daardoor nog persoonlijker.
Ze schrijft ook regelmatig met andere artiesten. Het blijft iedere keer weer bijzonder waar die mooie
teksten en muziek vandaan komen. Het is niet iedereen gegeven om je gevoel in een liedje over te
brengen. Haar oudere broers Koen en Ludo zijn ook enorme muziekliefhebbers. Ze volgen Stephanie
op de voet met haar reis als muzikant. Regelmatig gaan ze naar haar optredens en zijn super trots op
haar.
Net als wij, maar dan wel op alle drie!
Mocht je de muziek van Stephanie willen horen dan kan dat binnenkort op zaterdag 17 September
a.s. tijdens het Tamboer tuinconcert in Hoogeveen. Aanvang 20.30 uur.
Kijk voor meer informatie op www.stephaniestruijk.nl

Anneke Struijk
ik geef de pen door aan Kees Struijk, mijn man.
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Nieuws uit Dorpshuis de Bastogne
Na een hele rustige zomer denk je wat is er nu eigenlijk te
melden over de afgelopen maanden? Even nadenken en dan
is er tussen april en september toch heel wat gebeurd! Een
kort overzicht van de opvallendste zaken:
Voor alle vrijwilligers was er op 22 april de gezellige vrijwilligersavond, startend met een
Italiaans koud en warm buffet en vervolgens twee spellen (muziekbingo en Kahoot),
waarbij de kennis van een ieder op allerlei vlakken getest werd. Al met al een gezellig
moment om iedereen weer eens te ontmoeten.

Op 7 mei
hadden we op
het scherm in
de Bastogne
de “Vrienden van Amstel Live” draaien. Een kleine opkomst, maar wel gezellig!
In juni was eindelijk weer een Aanser Feest. Tijdens dit gezellige weekend heeft de
Bastogne in overleg met de VVVo een brunch aangeboden
aan alle Aansers. Een mooie volle tent waar we genoten van
een brunch welke verzorgd werd door het team van de fam.
Busscher. Dit werd trouwens mogelijk gemaakt door een
“Frisse Start subsidie” vanuit de Provincie, bedoelt om de
bewoners na de Corona-jaren weer gezelligheid te bieden.
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Dan was er ook nog de actie van de Rabobank voor het verduurzamen van
maatschappelijke gebouwen. Dankzij jullie stemmen is Dorpshuis Bastogne winnaar
geworden van deze actie!!!! Dank hiervoor!
Hierdoor zullen wij extra zonnepanelen kunnen gaan plaatsen op het gebouw om verdere
verduurzaming (o.a. warmtepompen) mogelijk te maken. Joris en Hansfried hebben de
cheque van de Rabobank op 15 juni in ontvangst mogen nemen.

In de vorige Aanser Wiezer deden we een
oproep voor geïnteresseerden om “Kunst uut
Aansen” te laten zien in ons Dorpshuis.
Hierop zijn een aantal reacties gekomen.
Momenteel zijn we druk aan het nadenken
hoe dit verder vorm te geven.
Als iemand nog wil laten zien aan de
dorpsbewoners welke creatieve creaties hij/zij
maakt, kan er nog opgegeven worden via:
secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com.

Weiland te huur

Het weiland naast de Bastogne
(1,2 ha) komt weer beschikbaar
voor klein vee (schapen of
kleine pony’s).
Daarom de oproep aan een
ieder die geïnteresseerd is om
dit perceel van ons te huren,
laat het weten via:
secretaris.dorpshuisbastogne@
gmail.com.

Wat is een dorpshuis zonder vrijwilligers? Hopeloos
verloren!!!
Daarom de oproep voor barvrijwilligers. Wie zou ons
willen helpen als barvrijwilliger?
Je bent 3-4 keer per jaar twee weken samen met een
andere persoon barvrijwilliger. Samen maak je er een
gezellige avond van en geef je de gebruikers van ons
Dorpshuis een gezellige avond in een relaxte sfeer.
Soms geen enkele avond bardienst, soms twee avonden
in de week. Dat verschilt wel.
Zeg je, dat lijkt me wel wat of wil je meer info? Mail
naar: secretaris.dorpshuisbastogne@gmail.com.
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een plekje in de krant voor de foto van het VVVo-uitje
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Verhuisd
Na bijna 45 jaar is er voor ons een einde gekomen op d Olde kamp. Een best wel lange tijd, waar
heel veel is gebeurd en gedaan.
We kwamen in 1977 en de eerste jaren huurden we de boerderij van de fam. Tissing ( Bertus)
Na een winter van slopen en bouwen was daar het groepsverblijf geschikt voor 85 personen.
In 1983 en 1985 zijn onze prachtige kinderen, Bertram en Marleen, geboren. In 1990 werd een begin
gemaakt met de camping en de plaggenhutten en in 1996 het resterende deel van de camping.
Rond 2000 ontvingen we een aantal winters asielzoekers. Nog steeds kijken we daar met heel veel
plezier op terug en met sommige is er nog contact. Door deze intensieve contacten realiseerden we
ons dat we graag met groepen zouden willen werken waar het contact langer zou zijn dan een paar
dagen zoals tot dan toe.
In 2007 kruiste het pad van de Leite, nu Cosis, en ons, elkaar. De samenwerking werd gestart. Er
volgde een grote verbouwing en in januari 2009 konden we de eerste bewoners ontvangen. Een
aantal wonen er dus al ruim 14 jaar. Wonen en werken op hetzelfde erf. Voor deze mensen een
mooie vorm, rust en regelmaat, ’s morgens niet met een busje naar elders. Het is en was een
voorrecht om samen met de bewoners op een erf te zijn.
Onze leeftijd begon te tellen en steeds vaker kwam de vraag wanneer we zouden gaan stoppen. Een
heel proces. Dit voorjaar hebben we de camping en de boomhut verkocht aan Albert Dekker. Samen
met Lieke zwaait hij met veel enthousiasme de scepter. We hebben alle vertrouwen dat zij d’Olde
kamp succesvol voort zullen zetten.
Maar dan komt de vraag, wat gaan wij doen? Al toen onze kinderen nog klein waren hadden we het
er vaak over; láter gaan we samen op één erf, in een boerderij wonen. Dít later is nu gekomen….
Samen met Bertram, Froukje (onze schoondochter) en hun kinderen Noa en Pepijn, gaan we op één
erf in een boerderij wonen. De keuze van de locatie is o.a. bepaald door afstanden naar (schoon-)
ouders en werk. Met, natuurlijk, de nodige weemoed om Ansen te verlaten maar vooral ook met heel
veel zin in deze nieuwe stap zijn we dus vorige maand op een prachtige plek in Diepenveen gaan
wonen.
We danken iedereen oprecht voor alle fijne, waardevolle contacten en de vele, vele jaren van enorm
veel woon- en werkplezier. Dit alles is niet in een stukje tekst te pakken! Ansen blijft in ons hart.
We willen iedereen álle goeds wensen en tot later, de wereld is klein.
Warme groet Elly en Bert.

Eind september is ons deel van de boerderij klaar, tot dan is de pipowagen onze woonruimte
.

Bert is met de tractor en de geiten van Ansen naar Diepenveen gereden.

BURENDAG
Zondag 25 september 2022.
Burendag is een dag waarop buren en dorpsgenoten
samenkomen voor een gezellige activiteit.

Wij organiseren voor het eerst het;
OPEN AANSER SJOELKAMPIOENSCHAP!
Sjoelen is niet alleen een gezelschapsspel maar ook een
sport. Ooit ontstaan in de 16e eeuw in Engeland. Bij
sjoelen denk je mogelijk dat het kneuterig en oubollig is,
maar niets is minder waar. Iedereen kan deze middag
meedoen. Opgeven is niet nodig.
We starten om 14.00 uur in de Bastogne. Meedoen en
het 1e kopje koffie of thee is gratis. Overige consumpties
zijn voor eigen rekening.
We hopen veel dorpsgenoten te verwelkomen om
gezamenlijk de strijd aan te gaan.
De Activiteitencommissie, Dorpshuis Bastogne.

