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Woord van de redactie. 
 
Bij het ter perse gaan van deze editie hebben zojuist 
de Nederlandse voetballers de wedstrijd tegen 
Amerika winnend afgesloten en werpt een leger van 
specialisten zich in uiteenlopende programma’s op de 
kwaliteiten van de diverse spelers. Dit speelt helaas 
niet alleen in de sport maar de algehele wereldmalaise 
wordt ons zo elke avond in een aaneengesloten 
verzameling van talkshows aangeboden. ‘Duiders’ 
laten deze deskundigen zich door de buitenwereld 
graag noemen, ‘opiniemakers’ mag ook. Feit is dat 
wanneer deze mensen géén mening hebben, ze zich 
in deze functie niet kunnen manifesteren. Met als 
gevolg dat er in de meeste gevallen gekunsteld een 
mening wordt samengesteld waar andere duiders zich 
dan weer een mening over kunnen vormen… 
 
Hoe fijn is het dan om je voor een knapperend vuurtje 
terug te kunnen trekken met een blaadje over zowel 
luchtige maar ook emotionele, leuke, enerverende 
ervaringen van mensen die er écht toe doen, namelijk 
je buren.  
 
En als je dan in Ansen woont zijn gewoon alle mensen 
je buren…hoe eenvoudig kan het leven zijn 
 
  
 

 

 

 

 

 

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 April 2023. Kopij inleveren voor 1 
April 

 

mailto:aanserwiezer@ansen.eu
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Afgelopen zomer werd agrarisch Ansen verrast door Hanneke de Kruijf, die aan elke boer een 

zonnebloem uitdeelde.  

 

Dit om de boeren een hart onder de riem te steken in deze onzekere, grillige tijden waarbij je 

moet bedenken dat het niet meer vanzelfsprekend is dat elke boer, boer blijft.  

 

Steeds weer extra nieuwe regelgeving van uit Den Haag. Elitair Randstedelijk geneuzel dat naar hun 

eigen zeggen in Brussel bedacht word en door de kleine overheden uitgevoerd gaat worden.  

 

Door deze van de straat geplukte politici zullen woorden als naoberschap, samenhorigheid en 

gemeenschapszin snel vervagen en komt het platteland steeds meer onder druk te staan.  

 

Laat de hoop ontstaan dat de plattelanders, de boeren en de burgers naast elkaar blijven staan, want per 

slot van rekening is de boer ook burger. 

 

Langs deze weg willen wij Hanneke bedanken voor haar loyaliteit aan de boeren. 

  

Boermarke Ansen 
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Wijbinterview 03 
 
 

 
Het is zondagmiddag 27 november 2022. De avond hiervoor heeft toneelvereniging de 
Boemerang in de Bastogne weer een erg vermakelijke klucht opgevoerd. ‘Huisje aan zee’ 
heette het toneelstuk. Allerlei Anser artiesten hebben zich weer van hun onverwachte kant 
laten zien. Al waren sommigen ook wel weer helemaal zichzelf. Ook de twee Aansers waar 
we vandaag mee aan de keukentafel gaan zitten waren zaterdagavond in de Bastogne. Het 
betreft dit keer Arjan en Andrea Muggen. Woonachtig aan de Broekdijk in een fraaie 
boerderij met ernaast gelegen het bij velen bekende ‘de Groene Hof’. Arjan’s ouders Henk en 
Janny Muggen wonen in het bijgebouw tussen de boerderij en het theehuis. 
 
We (Gerda en Jan) zijn om 13.00 uur present. We gaan de baander in en lopen zoekend 
door het grote achterhuis. Arjan vangt ons op en we gaan de keuken in waar Andrea ons 
begroet. Terwijl Arjan de koffie verzorgt en een paar plakken koek afsnijdt, nemen we nog 
even de vorige avond door. De toneeluitvoering was weer een dolle boel. Andrea had met de 
verloting zelfs nog een prijs in de wacht gesleept. Mede interviewster Gerda kon nog even 
haar vrome toneelrol uit de doeken doen. Zij speelde in het ‘Huisje aan Zee’ in ieder geval 
niet helemaal zichzelf.   
We zijn bij huize Muggen op bezoek omdat ze samen best een heel bijzonder verhaal 
hebben te vertellen. Arjan (1976) en Andrea (1980) zijn op 1 augustus 2014 getrouwd. Ze 
hebben elkaar in 2011 ontmoet. Andrea komt uit het Groningse Kiel-Windeweer. Andrea is 
sinds haar jeugd nierpatiënt. Op haar 17e kreeg ze last van ‘dikke benen’ en kreeg te horen 
dat haar nieren niet goed werkten. Ze heeft destijds een donornier van haar vader kunnen 
krijgen en daarmee kon ze 14 jaar verder. Maar er ontstonden afstotingsverschijnselen. Er 
moest naar iets anders worden gezocht.  
Arjan is in 2020 begonnen met zich te laten onderzoeken of hij donor voor Andrea zou 
kunnen zijn. In het UMCG in Groningen is een bijeenkomst over niertransplantatie 
bijgewoond. Dan begint het traject van ziekenhuizen, bloed geven, testen en nog veel en 
veel meer. Hij doet een nierfunctie-test in Groningen. Na uitgebreid onderzoek blijkt dat 
Arjans nieren wel goed functioneren maar dat zijn nieren niet helemaal matchen met wat 
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Andrea nodig heeft. 
Het risico van 
afstoting zou 
aanzienlijk zijn en 
de zware medicatie 
geeft ook kans op 
ongewenste 
bijverschijnselen. 
Maar Arjans nieren 
zijn in goede 
conditie. Dan 
mogelijk voor 
iemand anders dan 
Andrea? En dan begint het ‘cross-over’ avontuur. In een notendop: in dit geval betreft het 8 
mensen. In de databank van het LUMC in Leiden worden de deelnemers gescreend.  In dit 
geval een groep van 4 donoren en 4 ontvangers. Er zijn 6 andere anonieme medespelers.  
Niemand weet wie de donor is en de donoren weten niet aan wie ze gaan geven.  
Het betreft hier een bijna militaire operatie waarbij 4 ziekenhuizen zijn betrokken. Even 
simpel: nier uitnemen, vervoeren en op een andere locatie de nier plaatsen. De nier wordt 
niet vervoerd, de donor en de ontvanger liggen in hetzelfde ziekenhuis. Ze werden alle 4 op 
dezelfde dag uitgevoerd in verschillende Academische ziekenhuizen in Nederland. Arjan 
verteld tussendoor nog even hoe ze bij hem de nier hebben uitgenomen. Via 2 incisies in z’n 
buik en via een incisie op de bikinilijn (ja, dat is nu eenmaal de duidelijkste aanduiding bij een 

man      ). De nier wordt in het lichaam losgemaakt en in een soort zakje door de buikholte 

vervoerd en naar buiten gehaald. Op 19 juli dit jaar is de cross-over uitgevoerd. Andrea lag in 
Groningen, Arjan lag in Amsterdam. Arjan heeft anoniem gegeven en Andrea heeft anoniem 
ontvangen. Een heel bijzonder verhaal. 
Na de operatie heeft Arjan 4 dagen in het ziekenhuis gelegen en Andrea een week. Andrea 
geeft aan dat het goed met haar gaat. Arjan heeft zich na zijn donatie laten onderzoeken en 
heeft met 1 nier een nierfunctie van 74%. Een goede waarde. Beiden hebben verder geen 
klachten. In ieder geval een gouden speld, zilveren beker en een lintje voor de medische 
wetenschap! 
Na de operaties moet er 6 weken rust in acht worden genomen. Ze vertellen over de 
allerhande (bedrijfs) hulp die ouders Henk en Janny hebben gegeven. Ook Laurens van 
Venrooij is nog melker geweest tijdens Arjans herstelperiode.   
Er komen tijdens het gesprek een heleboel medische termen en nier-gerelateerde zaken 
over de keukentafel. Soms duizelt je het voor de ogen. Daar komt nog bij dat dat Andrea in 
2020 een zware darmontsteking heeft gehad. Ze heeft zelfs nog een tijd nierdialyse moeten 
ondergaan. Al met al een kwestie van vette pech. Het is bewonderenswaardig dat ze alles 
verteld met een soort zacht vriendelijke gelatenheid. Zo van: “Je kan er niets aan doen. 
Sommige dingen overkomen je gewoon en daar moet je dus maar mee omgaan”. 
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We spreken nog even over de Barmhartige Samaritaan. Het Erasmus Medisch Centrum in 
Rotterdam transplanteert jaarlijks enkele nieren van 'Samaritaanse donoren'. Dat zijn 
mensen die één van hun nieren willen laten verwijderen, om die aan een onbekende te 
geven. Ze worden Samaritaanse donoren genoemd, omdat ze net als de Bijbelse 
barmhartige Samaritaan geen tegenprestatie verlangen voor hun levensreddende hulp aan 
een onbekende. 
We laten de ziekenhuizen even achter ons en vragen van alles en nog wat over van alles. De 
boerderij komt uiteraard ook ter sprake. Vooral in de tijd van de revalidatie was het soms 
best lastig om alle werk gedaan te krijgen. Maar met allerlei hulp is alles toch goed gekomen. 
Arjans vader en opa hebben op dezelfde plaats ook hun bedrijf gehad. Een familiebedrijf 
dus. Een biologische boerderij is het nu. Arjan verteld honderd uit over biologisch boeren. Op 
dit moment zijn er 90 koeien, 50 stuks jongvee en er wordt met 60 hectare grond gewerkt. 
Sinds oktober 2020 leveren ze biologische melk. Er gaan nog wat merknamen als Eko 
Holland, AH gecertificeerd, Natuurweide, Arla en ‘climate neutral’ over de keukentafel. 
Tijdens het gesprek blijkt dat je niet even in een weekje de boerderij omtovert naar 
biologisch. Daar moet nog wel het een en ander voor gebeuren. En je moet er het een en 
ander voor laten. Bijvoorbeeld geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen.   
Arjan verteld over het boerenleven van nu in vergelijking met zo’n dertig jaar geleden. Hij 

vertelt over de 
bewustwording die plaats 
moet vinden voor het geval 
men zich biologische boer 
wil  noemen. Hij geeft aan 
dat door de huidige 
Haagsche wetgeving met 
diens zwalkende beleid het 
soms erg moeilijk is om de 
juiste keuzes te maken. Hij 
vertelt enthousiast en 
aanstekelijk.  
 

 
We zouden qua gesprekstof nog rustig een paar dagen kunnen blijven logeren. Maar onze 
spreektijd is voorbij. We gaan huiswaarts. Het is ‘smatterig’ weer. Grijze lucht en motregen. 
We nemen nog een paar foto’s. Gerda moet nog naar een feestje van haar 91 jarige ome 
Jans ien Dwingel.   
Voor Gerda en mij was dit een leerzame en nederige middag. Het begrip gezondheid heeft 
weer een extra lading gekregen. Zo maar een paar Aansers met een onverwacht verhaal.  
We gaan met een bijzonder gevoel weer naar huis. Ze zwaaien ons uit. Bijzonder stel. En 
wat mooi dat ze elkaar hebben kunnen helpen.  
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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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Korte terugblikken: 
 
Tijdens de burendag op 25 september werd 
er gezellig gestreden om de meeste punten 
tijdens het Open Aanser Sjoelkampioenschap. 
Hansfried Broos bleek die middag de beste 
sjoeler en werd de eigenaar van een heerlijke 
slagroomtaart.  

 
…………………………………………………………………………………………………………. 
  
Op 7 oktober een hele volle zaal tijdens de lezing van Bart Wever.  
Hij nam ons mee in ‘de ontwikkeling van Ansen tijdens de Middeleeuwen’.  Misschien waren onze 
verwachtingen wel te hoog gespannen, want ondanks dat hij blijk gaf van een enorme kennis kwam 
één en ander niet goed ‘uit de verf’.  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
En dit hebben we tegoed:   
 
 Zaterdagavond 18 februari 2023: 
 
In samenwerking met de Vrouwen van Nu een 
avond cabaret met  
 
 TWEE RECHT TWEE AVERECHT 

• Aanvang 20.00 uur / zaal open om 19.30 uur 

• Kosten: In de voorverkoop € 10,= (incl. een 

consumptiemunt) 

Aan de zaal op 18 februari € 12,50 (géén 
consumptiemunt) 

• Voorverkoop op 3 en 10 februari van 19.00 tot 

20.00 uur.  

• Let op: Op = op en vol = vol! 

          
            

Tot ziens in de Bastogne!  
             
                                                           
 

 



                             aanser wiezer december 2022 

 

 
 
 
 
 
Verkeerscommissie Ansen  
 

Wij zoeken vrijwilligers die willen toe treden tot de Verkeerscommissie Ansen. In het afgelopen jaar 
zijn er aan de Kerkdijk en Om de Kamp snelheidsmetingen uitgevoerd door de gemeente. Het is 
gebleken dat er structureel hier te snel wordt gereden. Naast de snelheid in het dorp willen we 
anticiperen op de toenemende verkeersintensiteit, wanneer plan Rheelanden wordt ontwikkeld. De 

inrichting van de straten en wegen in het 
dorp is nog niet af. Er is in 2016 gestart 
met een deel van de herinrichting maar dat 
is niet af. Met deze onderwerpen ga je in 
gesprek met de ambtenaren van de 
gemeenten. Voel je geroepen om hier iets 
aan te doen meld je dan aan bij onze 
secretaris. 
  bestuurdorpsbelangen@ansen.eu 
 
   06-421 160 30 (Gerika Lubbinge) 

 
 
 
Tante Ans 
 
Hoe vaak bent u langs het bord ‘even wachten, Pizza’ gereden? Nou we zijn dan eindelijk open en 
helemaal klaar voor een stukje in de Aanser Wiezer! 
  
Wat begon als een 
kleine verbouwing 
aan de keuken is 
geëindigd in een 
complete nieuwe 
indeling en 
inrichting van 
voormalig 
restaurant de 
Huiskamer. 
Misschien hebben 
we u niet gezien 
tijdens de opening, 
dan bent u 
natuurlijk alsnog 
van harte welkom. 
Karen Rijneveld, 
onze gastvrouw 
heeft licht en 
ruimte in het 
restaurant 
gebracht.  
 

Karen en Jacomien onder een foto van tante Annie en moeder van Aniek en Jacomien op 
de Dam in Amsterdam. 

Foto: Peter Nefkens 

 

mailto:bestuurdorpsbelangen@ansen.eu
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In de keuken draait Stefan Bremer 
nog steeds de scepter. Daarnaast 
is ook Agostino ingevlogen als 
echte Napolitaanse Pizzabakker. 
Zoals gezegd, u bent van harte 
welkom, we willen op de kaart 
staan als toegankelijk restaurant 
met goed, betaalbaar en smaakvol 
eten en drinken. Mocht u met kerst 
lekker en dichtbij willen eten, we 
hebben nog tafels vrij voor ons 
heerlijke diner in het restaurant op 
kerstavond en eerste en tweede 
kerstdag. Ook voor de brunch in de 
Tuinkamer hebben we nog een 
aantal plekken vrij. 
  
We hebben inmiddels ook al een 
aantal mooie activiteiten, 
vergaderingen en arrangementen 
gehad in de mooie authentieke 
Tuinkamer, voorheen de tweede 
kamer. Ook deze prachtige ruimte 
die besloten te boeken is met privé 
tuin is flink aangepakt. Voor 
vragen, uw eigen feestje, 
vergadering of samenkomst mag u 
zijn bij Jacomien Pape. De 
Tuinkamer en privé tuin zijn 
prachtig en vragen om samen zijn 
en genieten van de rust en de 
omgeving. Ook willen we graag 
periodiek terugkerende 
evenementen waarbij te denken 
valt aan een Winterfair en we zijn op dit moment heel enthousiast over de Dorpenzeskamp. Meer kan 
u vinden op www.dituitjeiseenfeest.nl of via 06-19207658. 
  
 

Kortom genoeg te doen en we zijn 
druk zat. Mocht u nou een vraag of 
opmerking hebben schroom dan 
vooral niet om even binnen te lopen. 
We horen u graag en herinneren ons 
nog wat noaberschap is. 
 

http://www.dituitjeiseenfeest.nl/
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Nieuws uit Dorpshuis de Bastogne 
 
De Bastogne wordt weer volop gebruikt. Alle verenigingen zijn weer druk bezig en er is 

volop gezelligheid.Ook het bestuur heeft niet stil 
gezeten. Deze zomer is bijna de hele buitenzijde 
geverfd, dat was een behoorlijke klus, maar het is 
mooi opgeknapt. Het oude publicatiebord werd wel 
heel slecht en vanuit “De vrienden van het 
Dorpshuis” is een nieuw bord aangeschaft. Dit is 
ook opgehangen. 
Dit nieuwe bord is echter afgesloten, dus heb je 
iets te publiceren: doe dit in de groene brievenbus 
aan het begin van de inrit. Dan wordt het 
vervolgens opgehangen.  

 
Op 5 november was er een speciale bijeenkomst. Een vereniging voor metaaldetectoren 
had in ons dorp hun jaarlijkse bijeenkomst. Hiervoor kwamen ca. 250 mensen uit 
Nederland, Belgie en Luxemburg om gezamenlijk 
de nieuwste ontwikkelingen te bekijken en gezellig 
samen te zijn. Daarnaast ook een “muntenzoek”-
wedstrijd op de Es van Ansen. Al met al een 
drukke dag, waarbij we vrijwilligers tussen 07:00 
en 21:00 uur in de Bastogne hadden. Dit met een 
lunch voor 200 man was een behoorlijke klus! 
Maar al met al heel goed verlopen en een tevreden 
organisatie. Wij zijn trots op alle vrijwilligers die 
hier hun steentje aan hebben bijgedragen. 

 

Weiland te huur 

Het weiland naast de Bastogne (1,2 ha) is 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.nl. 
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Dorpshuis van het gas af?                          
 

4 jaar geleden heeft het bestuur van Bastogne een onderzoek laten uitvoeren om het dorpshuis 

energieneutraal te maken. Hieruit bleek dat dit mogelijk was en zijn we aan de slag gegaan.  

Echter heeft de onzekerheid tijdens de corona alles op een laag pitje gezet. 

Afgelopen jaar heeft het dorpshuis een prijs gewonnen voor het meefinancieren van zonnepanelen 

voor maatschappelijke gebouwen bij de Rabobank. Hierdoor en door de gestegen kosten van 

energie zijn we in een versnelling geraakt. 

Intussen hebben we de offerte getekend voor de aanleg van 2 x warmtepomp en aanpassing van 

verwarmingssysteem. Levering van materialen van zowel zonnepanelen als warmtepompen laat 

echter op zich wachten. Onze verwachting is dat we hierdoor pas in de zomer van 2023 

energieneutraal zullen zijn! 

Tariefswijziging consumpties 

Helaas heeft ook het Dorpshuis te maken met hogere (energie)kosten waardoor we genoodzaakt 

zijn om per 1 januari a.s. de prijzen voor consumpties te verhogen.   

 

Het tarief voor fris/alcohol wordt verhoogd van €1,75 naar €2,00.  

Koffie en thee blijven vooralsnog wel €1,75. 

Misverstand???? 

 

Het Dorpshuis is naarstig op zoek naar barvrijwilligers……. 

Hoewel de Bastogne een fantastisch team aan vrijwilligers heeft kan de bar versterking gebruiken. 

 

Ongeveer 3 x in het jaar heeft de barvrijwilliger een 2 wekelijks rooster. De meeste verenigingen 

regelen hun bartaken zelf. Het komt er dus op neer dat de barvrijwilliger gemiddeld 2 avonden 

bardienst in de week heeft.  

 

Het is dus een misverstand dat de vrijwilliger elke avond dienst heeft! 

 

Draagt U het dorpshuis een warm hart toe, en wilt U een steentje bijdragen aan de versterking van 

ons team, dan horen we graag van U! 

 

Stuur een mail naar: dorpshuisbastogne@gmail.com   

Heeft U nog vragen, bel gerust! 06-50241986. 
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Toneelvereniging de Boemerang  
 
Zaterdag 26 november 
hebben wij het toneelstuk 
een Huisje aan zee 
gespeeld in dorpshuis de 
Bastogne. Het was 
wederom een dolkomische 
klucht geschreven door 
Henk Roede. De zaal was 
goed gevuld en er werd veel 
gelachen.  
De rollen werden met veel 
plezier gespeeld en goed 
neergezet door: Roelof 
Dijkman, Bas ten Heuvel, 
Gerika Lubbinge, Marian 
Gritter, Jan Middelbrink, 
Roelie Boverhof, Alie 
Broekman, Jan 
Steenbergen, Janet Wormgoor Arend van Dijk en Gerda Tissingh.  
De regie was in handen van Anneke Luning, de souffleuse was Jeanet Joosten en het geluid werd 
verzorgd door Anne Koster.  
 
We vonden het heel mooi dat de schrijver (Henk Roede) aanwezig was en hij schreef het volgende 
op facebook: We zijn bij de opvoering van “Huisje aan Zee” geweest door de Boemerang in Ansen. 

Het stuk heb ik in de 
corona tijd geschreven 
en nog niet eerder 
gezien. Wat hebben we 
gelachen, want de 
vereniging wist het 
grandioos op te voeren.  
(Dit mooie compliment 
van de schrijver 
waarderen we zeer). 
 
 
 
 

 
Arend van Dijk heeft na 46 jaar afscheid genomen 
van de Boemerang. Arend was één van de 
oprichters en we hebben Arend dan ook als erelid 
benoemt.  
Al die jaren  heeft hij  met plezier gespeeld (en 
gesmikkeld:) maar nu wil hij  plaats maken voor de 
jeugd. Arend bedankt voor je jarenlange inzet.  
 
Vrijwilligers bedankt dat jullie de avond zo goed 
verzorgd hebben. Het was top voor elkaar en het is 
niet vanzelfsprekend dat er op zaterdagavond 
zoveel vrijwilligers klaarstaan. Bedankt! 
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De köppel (=groep scholieren op de fiets) ien de wienter. 

 
Nao de legere schoe;le ( 
basisschool) gungen de 
mie;ste jongen                  
( =kinderen) uut Aansen 
en Rune hen de 
spinazieacademie (= 
huishoudschool♀ ♀) ien 
Rune, hen de legere 
laandbouwschoe;le (♂ ♂) 
ien Dwingel, of, zoas 
ikzölf, hen ‘t veurtgezet 
underwies ien Möppeld. 
De “Möppelgangers” 
startten ien Rune mit een 
klein köppeltie en die  
gruijde underwegens an tot een laankgerekte slie;rte fietsers1( köppel genaamd). 
Wij, Aansters, sleuten oe;ns an bij café Hofman (Meppelerweg 54).                         
Bestund de köppel zo teeg’n de zomertied uut wel mee;r as 100 man; ‘s wienters leup det 
antal rap terugge. Veul jongen namen dan geregeld de buzze. 
 

Midden ien de 50-er jaoren van de veurige eeuw. 
Het waar een olderwetse wienter: zo’n gloepens kolde wienter dus! 
Ho;ge sneidunen blokkeerden de wegen en het duurde lange veurdat de gemie;nte 
Rune die allemaole weer wat “glad” e’maakt haar2. Wij, uut Aansen, ploeterden ’s 
morg’ns ien alle vrogte deur die ho;ge sneidunen ( en vake mit een snarpend, kolde 
oostenwiend, loeiend over de kale akkers) o;ver de Runerdiek op de Möppelerweg an. 
Daor, bij café Hofman ( wij zee;den: an de Runerdiek), ku’w dan eemtueel mit de 
buzze wieder hen Möppeld varen, maor det waar veur een stuk of wat jongen ( 
waoronder ikzölf) taboe; det waar veur mietjes, vunne wij. Wij haren ‘t zwaorste stuk 
van de tocht hen Möppeld er ja toch al op zitten en dus zetten wij de kop d’r veur (op 
die lee;ftied wi’j soms nog graag de stoere bink uuthangen) en frotten wij deur de snei 
en kolde op Möppeld an. Wij waren, ze;kers ien ’t begun van de tocht, haoste de 
ie;nigen die nog op de fietse de lange, muujzame weg hen Möppeld anduurden. De 
mie;sten namen toch maor de warme buzze (mietjes). 
 

Maor……Doe sleug ‘t noodlot toe:     ik wörde mij toch slim verkolden! 

A’k bij café Hofman an de Möppelerweg ware, haa’k een lange bevreuren snottebelle an de 
neu;ze hangen en dan mus ik mit mien deurkielde haanden zei;ns helderweg wrie’m umme 
wee;r wat gevuul ien ’t puntie van mien neu;ze te krie;g’n.  

 
1 Die lange köppel fietsers zorgde geregeld veur o;verlast bij de aandere weggebrukers. 
2 Eerst wörden de deurgaonde wegen begaonbaar e’maakt. De Möppelerweg waar een “Rieksweg” ( de A 28 
bestund nog nie;t en al ’t verkeer hen ’t noorden mus of deur Rune, of langs de Smildiger Vaort = Drentse 
Hoofdvaart) en die kwaamp dus as eerste an de beurte. ’t Sneischoe;ven gunk er toendertied hie;l wat 
“primitie;ver” an toe as vandage de dag. Er waar slechts ie;ne gemie;ntelijke vrachtauto bij ‘t pad. Mit Henduk 
Pol an ’t stuur en mit een barg “wit” zaand ( zunder zolt, milieuvriendelijk) ien de bak, mit as schoe;ve een 
gro;te, puntige, dreihoe;kige slee achter de auto, welke de snei wat opzied scheuf en de boe;l wat vlak meu;k, 
terwijl achterop een paar keerls mit een schuppe (= schep) zaand uut de bak over de weg strei;den (strooiden). 
Daor muzze wij ’t toendertied mit doe;n. 
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Ik leute mij det oo;k teeg’n mien olden ontvallen. Och heremientied, wat haa’k een spiet van 
mien löslippigheid (det waar ie;ns en dan oo;k nooit wee;r). Mien moe; raakte kats van de 
kaorte ( het leek wel o’k an de doo;d ontsnapt ware). Mien olden stunden er daorumme op, 
da’k een wee;kkaorte veur de buzze muzze ko;pen en daor reageerde ik vol unbegrip op en 
beulde ( ongefundeerd en met overslaande stem schreeuwen), da’k det toch echt, echt nie;t 
van plan waar: bekiek het!3  
Maor, tja, zoas wel vaker gie;t: ik kwame d’r op ’t leste toch nie;t underuut en ‘k hebbe, under 
hevig teeg’ngesputter ( det dan wel), mit enkeld ( af en toe) een dikke knuppe d’r op ( 
verwensing) en mit een kwaaie, rooie kop, mij toch zo’n dink anneschaft. ( ® de olden haren 
toendertied, ducht mij, vake nog wat meer zeggenschop over de jongen as teeg’ngswoordig) 
De buzze waar barstense vol. Mit traonen ien de ogen zaag ik, deur de beslagen roeten, de 
wazige silhouetten van mien veurtzwoegende kammeraoden, die wij underwegens 
passeerden. 
Wij vaarden mit die overvolle buzze over ’t spoor bij Möppeld. ‘t Waar d’r nogal hobbelig, de 
buzze wupte wat op en ’t gevolg waar: een beste knalle. De buzze kun nie;t meer wieder: de 
achterveren waren kats kaduuk (= stuk, gebroken). 

Daor stunne wij dan mit menare wat veraldereerd veur oe;ns uut te gapen, daor ien de 
kolde snei, net over ’t spoor bij Möppeld. En ’t slimste waar: mien kammeraoden 
gungen oe;ns mit lie;verlao lachend en zwaaiend veurbij. Wij muzzen arg, arg lange 
wachten op een aandere buzze en veur ’t eerst ien mien hie;le schoe;letied kwaam’k 
te late. 
 Een kapotte buzze???!!! 
 Op schoe;le keken ze mij wat wantrouwend an. Ik schaamde mij kapot.  

Ie;ne we;ke ien mien hele lee;’m mit de buzze waar exact ie;ne we;ke te laank. 
 

 
 

 
3 Ik waar er de hie;le we;ke krange van ien de kop (dwars, weerbarstig, humeurig). 
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Wisseling van de wacht in bestuur energieKansen 
 
EnergieKansen heeft tijdens de 
laatste ledenvergadering afscheid 
genomen van twee bestuursleden. 
Albert Smand is gestopt als 
voorzitter, Cees Bellinga als 
penningmeester. Ze zullen zeker 
gemist worden, maar gelukkig zijn 
er opvolgers gevonden. 
Met Albert Smand nemen we 
afscheid van een van de oprichters 
van de coöperatie. Beiden waren 
enorm belangrijk bij de start en de 
groei van energieKansen, tot en met het verwerven van de subsidie voor de Proeftuin Aardgasvrije 
Wijken. Ze zijn tijdens de ledenvergadering uitgezwaaid, en een afscheid met de overige 
bestuursleden volgt. 
 
Nieuwe bestuursleden 
 
Gelukkig zijn er nieuwe bestuursleden gevonden. Het bestuur is ook uitgebreid, wat belangrijk is met 
alle plannen op de plank liggen voor de komende jaren. Dit zijn de nieuwe bestuursleden: 
Rens Heestermans woont met zijn vrouw Mineke en dochter Josefien op de Achterneuvers. Hij is 
zelfstandig architect en docent architectuur bij het Alfa-College in Hoogeveen. Kwaliteiten die hij 
zeker kan gebruiken in het bestuur van eKa, waar hij zich wil inzetten voor de mensen in Ansen en 
een duurzamere wereld.  
Margaret Feenstra, woont met haar man Jan op de Erve Wink aan Om de Kamp. Ze is mede-
eigenaar van Impaqed Products, een bedrijf dat bandenspanning-systemen (TPMS) ontwikkelt en 
verkoopt. Daar is zij o.a. verantwoordelijk voor de financiële kant van het bedrijf. Geknipt dus om als 
penningmeester aan eKa aan te treden. De kans om, samen met anderen, te kunnen werken aan 
een groenere toekomst voor Ansen, spreekt Margaret erg aan. 
Alice Luning is de ‘senior’ als het gaat om wonen in Ansen. Ze is getrouwd met Arend en woont zo’n 
30 jaar in Ansen, aan de Kerkdijk. Als moeder van twee en haar werk op de binnendienst van 
Vereinigte Hagel vindt ze toch nog tijd voor het bestuurslidmaatschap met aandachtsgebied 
communicatie, omdat ze graag een bijdrage wil geven aan de leefbaarheid van het dorp. 
De nieuwe voorzitter van energieKansen is Dik Goorhuis. Hij woont aan de Broekdijk en heeft een 
carrière achter de rug in wat ‘de retail’ heet: hij was onder meer commercieel directeur en mede-
oprichter van Bio+, producent van biologische producten. Daar past zorg voor een duurzame wereld 
natuurlijk prima bij.  
Met de aanblijvende bestuursleden Ruurd van der Veen en Kees Struik is het bestuur compleet.  
Willeke Scharp verkent de komende periode in hoeverre zij het bestuur kan ondersteunen op 
juridisch vlak. Zij woont samen met haar man Martijn aan de Voorlanden en heeft een achtergrond 
als kandidaat-notaris, docent en jurist grondzaken voor gemeentelijke en provinciale projecten. 
Maarten Stultjens blijft bij eKa als communicatie-adviseur. 
 
Energiescans 
Ondertussen gaat het werk natuurlijk door. Steeds meer Aansers krijgen inzicht in de mogelijkheden 
om hun huis te verduurzamen, door de energiescan. Er zijn ruim zestig aanmeldingen, maar er is 
plek voor iedereen.  
Doordat het enorm druk is bij alle bedrijven die werken aan verduurzaming en energiebesparing, 
heeft het bureau W2N tijd nodig om de eerste serie energiescans uit te voeren. Vanaf half januari 

maakt het bureau weer nieuwe afspraken. Tot die tijd zijn de 
adviseurs van W2N druk met het uitwerken van alle scans die in de 
eerste drie maanden zijn uitgevoerd. 
Maar gezien de grote belangstelling is het dus wel slim om niet te 
wachten met je aanmelding via energieKansen.nu 



                             aanser wiezer december 2022 

 

 
 
 
 
  
 
 

30 vragen  
voor & door Aansers 
 
 

Naam     : Pieter Buiten 

Hier woon ik   : Kleine Esweg 

Ik woon/leef samen met      : mezelf 

Ik word chagrijnig van   : niet snel, waarom zou ik me naar maken? 

Ik ben verslaafd aan  : voetbal en snooker kijken op tv 

Hier word ik vrolijk van : gezellige hoempa muziek 

Ik heb als onhebbelijke gewoonte  : ik kan soms een beetje drammen 

Dit zal ik nooooit weggooien   : trouwfoto 

Dit is de allerlekkerste traktatie   : een lekker toetje 

Als de wekker gaat denk ik   : ik zet geen wekker 

Mijn levensmotto is   : lang zal hij leven, veel zal hij geven! 

Dit is de beste uitvinding ooit  : elektrische fiets 

Dit zit er in mijn portemonnee   : een foto van mijn vrouw 

Noem 1 ding van je bucketlist?  : een ritje maken in een cabriolet 

Dit wilde ik als kind later worden  : kippendokter 

Dit was mijn eerste (bij)baantje  : koeien melken bij mijn vader op de boerderij 

Dit heb ik het laatste ge-Googled  : ik google niet zoveel (30 jaar te vroeg geboren) 

Met deze BN-er wil ik wel een dag ruilen : Harrie Smolders 

Hiervoor kun je mij wakker maken   : ijs 

Dit doe ik het liefst in het weekend  : voetbal kijken in Ruinen   

Een goed voornemen voor 2023  : zo blijven zoals het nu gaat 

Hier geef ik het meeste geld aan uit  : elektronica 

Deze muziek vind ik het allermooist  : BZN (staat net boven Normaal) 

Dit vind ik het leukste aan mijn werk  : Veel praten en weinig doen  😀 

Sinds deze leeftijd ben ik volwassen  : misschien op m’n 85e  

Wat is je dierbaarste bezit?  : de plek waar ik woon 

Deze dag wil ik nog wel een keer overdoen  : afgelopen zomer ‘happen en trappen’ met de 
     kleinkinderen  

Hierop ben ik eigenlijk best jaloers  : ik ben tevreden, ik zou niet weten op wie ik  
   jaloers zou moeten zijn 

Dit tv-programma moet meteen van de buis af : dat zou ik niet weten, ik kijk er niet naar 

De mooiste plek waar ik ooit ben geweest : Denia in Spanje 
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Eem een veurstel rontie van oens  veur het dorp! 
 
Wij Albert Dekker en Lieke hebben afgelopen 1 april camping d`Olde Kamp overgenomen van Bert en 
Elly van Zanten. Nu we het seizoen gehad hebben must er maar eem van komen dat we oens 
introduceerden in het dorp. 
 
Ik Albert ben 32 jaar geleden geboren in 
Meppel. Heb altijd in Dwingeloo gewoond 
waar ik het donders naar mijn zin had. Heb 
de opleiding tot gespecialiseerd kok 
gedaan waarna ik in de horeca aan het 
werk ben gegaan als kok. Dit heb ik 16 jaar 
gedaan. De eerste jaren als leerling en 
later als zelfstandig werkend kok / sous 
chef bij vele bedrijven. In het laatste bedrijf 
waar ik werkzaam was als kok heb ik Lieke 
leren kennen die toen als leerling 
werkzaam was bij ons.  2 jaar geleden 
tijdens de corona kreeg ik de zin van het 
koken eraf en kwam bij toeval de vraag van 
Bert en Elly of  het beheren van een 
camping niks voor ons was. Na een aantal 
weken en vele vrije dagen te hebben mee 
gelopen op de camping het besluit 
genomen om de camping over te gaan 
nemen. Na een jaar druk bezig te zijn 
geweest kregen we groen licht van de 
bank en konden we het officieel gaan 
maken. Nu het eerste seizoen achter de 
rug is heb ik totaal geen spijt van de keuze 
en ben ik blij dat we zo`n mooi plekje 
hebben om te wonen en te werken. 
Hobby`s?  jazeker. Ik ben jager en imker. 
Ik jaag onder andere in Dwingeloo waar ik 
combinant ben en sinds kort ook in 
Nörvenich Duitsland. Het imkeren doen we gewoon lekker in Ansen, Kleinschalig maar o zo lekkere 

honing      . 

 
Ik Lieke ben 20 jaar en geboren in Meppel. Ik heb altijd in Wapse gewoond bij mijn ouders. Wij hadden 
een melkveebedrijf met melkkoeien  waar ik wel eens hielp met koeien melken. 
Ong. 4 jaar geleden is de boerderij verkocht en zijn wij een straat verderop gaan wonen waar mijn 
ouders nu nog wonen. Mijn hobby is paardrijden. Ik heb zelf een Friese merrie die bij mijn ouders thuis 
staat. Ik ga graag met haar de bossen in om lekker te rijden. 
Ik heb de opleiding zelfstandig werkend kok gedaan en vorig jaar mijn diploma gehaald. Na het behalen 
van mijn diploma ben ik gelijk bij Bert en Elly aan het werk gegaan om alles te leren op de camping.  
Nu ons eerste seizoen erop zit kijk ik er positief terug en heb ik erg veel zin in de volgende seizoenen.  
 
Samen hopen we op een goede toekomst in het mooie Ansen.  
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 de school in Ansen     
 
Sinterklaas op school 
 
Altijd een hoogtepunt van het 
schooljaar. De intocht van Sint- 
Nicolaas en het bezoek met zijn 
Pieten aan de school. Elk jaar werd 
er weer wat nieuws bedacht. Hoe 
komen de Sint en zijn Pieten aan? 
Op zijn schimmel, dus echt zoals 
het hoort.  We hebben het in Ansen 
een paar keer meegemaakt. Met 
een fraaie koets, bespannen met 
een mooi paard, op een wagen 
achter een trekker, in een raceauto 
(een Donkervoort), met een 
ponywagen, op de bak van een 
shovel, de Pieten op een Solex, 
met de brandweerauto en zelfs 
gezeten op een dikke ‘Belg’.  
 

Na de verrassende aankomst volgde een gezamenlijke 
ontvangst in de gymzaal, gevolgd door een bezoek aan 
alle klassen. Daarna werd de Goedheiligman door 
iedereen uitgezongen en uitgezwaaid, op naar een 
volgend bezoek. Op deze 2 pagina’s wordt een impressie 
gegeven van de sinterklaasfeesten in de periode na 1990.  
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Weekendje weg 
 
Tot voor kort boekten wij heel wat weekendjes weg in Drenthe, onze favoriete bestemming was toch 
vaak in de omgeving van Ruinen en Dwingeloo. Geen wonder dat wij hier 4 jaar geleden zijn 
neergestreken. Soms betrappen we ons erop dat het al als het nieuwe normaal gaat voelen. Dat is 
het natuurlijk niet, want een wandeling over het Dwingelderveld of genieten van de ondergaande zon 
blijft bijzonder. 
 
Wij hebben 34 jaar met veel plezier in Limburg in het plaatsje Roggel, vlak bij het Leudal gewoond. 
Mochten jullie vanuit het Drentse land toch eens een ander landschap willen verkennen, dan is 
Midden-Limburg zeker een aanrader,  

Het Leudal is een natuurgebied, gelegen tussen de dorpskernen Haelen, Roggel & Neer en 
Heythuysen in de gemeente Leudal. Het natuurgebied is zo'n 900 ha groot, waarvan een groot deel 
wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het Leudal is vooral bekend door zijn beekdalen. Op veel 
plaatsen zijn de vistrappen in de beken weer in ere hersteld en met een beetje geluk zie je een 
ijsvogel tegen de steile wanden van de oevers. Ook zijn er bij het herstel van het landschap 
verschillende grafheuvels ontdekt. 

 

Midden in het gebied ligt de Sint-Ursulamolen of Leumolen uit 1773 (vernoemd naar Sint-Ursula). Het 
is een watermolen, gebruikt voor graan en olie.  

Mochten jullie de fiets meenemen, dan is een tochtje langs de Maas zeker de moeite waard. De 
veerpont in Neer brengt je naar de oostelijke oever en ter hoogte van Kessel steek je weer over naar 
de westkant, de echte fietsfanaten kunnen wat noordelijker de pont bij Baarlo nemen. 

Wij gaan het Drentse land verder verkennen, want daar valt nog veel te ontdekken. 

Ik geef de pen door aan Ad Serne Dwingelerweg 25  

Groeten 

Kees Struijk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leudal_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsbosbeheer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beekdal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leumolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1773
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ursula_van_Keulen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_(door_water_aangedreven_molen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olie
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We kijken eerst even terug. 
 

• 29 september kwam Gerda Marsman. Wat 

hebben we genoten van haar prachtige beelden en 

verhalen van haar fietstocht door Australië. 

• 19 oktober verzorgde het 1 dags bestuur 

de avond. We hoorden verhalen van Frouk Alice 

Weys vertelt door Kobie Kijk in de Vegte.  

• 10 november werd de provinciale 

wandeldag in Ansen gehouden. Er kon 5, 8 of 12 

kilometer gewandeld worden. Gelukkig was het 

een zonnige dag. De dames genoten van de mooie 

omgeving. Er namen 203 dames deel aan de 

wandeldag.   

•  16 november vertelde Roel Broekman 

over de bij. 

 
 
En dan de agenda voor het komende half jaar.  

• 14 december wordt de Kerstavond verzorgd 
door de buurt Midden Ansen.  

• 18 januari 2023 houden we de 
jaarvergadering. 

• Zaterdag 18 februari kunnen we genieten 
van 2 Recht 2 Averecht. Zij brengen de 
show “Valse Trek”. Deze avond wordt 
georganiseerd in samenwerking met 
dorpshuis Bastogne. Informatie over de 
kaartverkoop zie Activiteitencommissie 
Bastogne.  

• 22 maart 2023 st. OCO. Voor hulp en advies 
in De Wolden.  

• 11 t/m 15 april Collecte “1 voor 8” 

• 20 april Paulien Medema- de Vlieger. 
Verpleegkundige bij het Mobiel Medisch 
Team vertelt over het inzetten van de 
traumahelikopter. 
  
Het Bestuur van Vrouwen van Nu Ansen wenst u goede feestdagen en een prettige 
jaarwisseling.  
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30 vragen  
voor & door Aansers 

 

 

 
 
 

Naam     : Patricia van der Salm 

Hier woon ik   : Dwingelerweg 

Ik woon/leef samen met      : Robert, 2 pony’s en duiven 

Ik word chagrijnig van   : gezeur en slecht weer 

Ik ben verslaafd aan  : ?, geen idee 

Hier word ik vrolijk van : het voorjaar en in de natuur zijn 

Ik heb als onhebbelijke gewoonte  : op de bank in slaap vallen 

Dit zal ik nooooit weggooien   : niets 

Dit is de allerlekkerste traktatie   : chocolade of paprikachips 

Als de wekker gaat denk ik   : Nu al? 

Mijn levensmotto is   : Geniet en doe de dingen die je leuk vind 

Dit is de beste uitvinding ooit  : Auto 

Dit zit er in mijn portemonnee   : pinpas, rijbewijs en contant geld 

Noem 1 ding van je bucketlist?  : ballonvaren 

Dit wilde ik als kind later worden  : dierenarts 

Dit was mijn eerste (bij) baantje  : snoep inpakken voor marktkraam 

Dit heb ik het laatste ge-Googled  : Endurancevereniging 

Met deze BN-er wil ik wel een dag ruilen : Floortje Dessing 

Hiervoor kun je mij wakker maken   : uit eten gaan 

Dit doe ik het liefst in het weekend  : paardrijden   

Een goed voornemen voor 2022  : 2023? : leuke dingen blijven doen! 

Hier geef ik het meeste geld aan uit  : Paardenhobby 

Deze muziek vind ik het allermooist  : Bruce Springsteen 

Dit vind ik het leukste aan mijn werk  : bij klant op locatie zijn 

Sinds deze leeftijd ben ik volwassen  : 18 

Wat is je dierbaarste bezit?  : goede gezondheid 

Deze dag wil ik nog wel een keer overdoen  : Op mooie vakantielocatie zijn, maar veel keus. 

Hierop ben ik eigenlijk best jaloers  : Mensen die oneindige energie lijken te hebben 

Dit tv-programma moet meteen van de buis af : De Meilandjes 

De mooiste plek waar ik ooit ben geweest : Yellowstone NP - Amerika 
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Hoi, 
 
Wij zijn André (60) en Hilly (58) Nijstad, sinds kort wonen wij aan de Voorlanden op nummer 8 in 
Ansen. Wij hebben twee kinderen, Lars van 28 woont en werkt in Zwolle en Ingela van 21 woont bij 
ons in Ansen en werkt in Zorgvliet. 
 

Veel mensen in Ansen kennen ons 
waarschijnlijk wel, we zijn 31 jaar eigenaar 
geweest van Vakantiepark De Wiltzangh, 
dat deels in schoolkring Ansen ligt.  
Na de verkoop van ons bedrijf gingen wij 
op zoek naar een nieuwe woning, toeval 
wilde dat de neef van André juist in die 
periode te kennen gaf dat hij een nieuwe 
woning had gekocht en zijn huis in Ansen 
wilde verkopen. Al vrij snel daarna zaten 
wij samen bij hem in de woonkamer en is 
de koop een paar weken later, medio 2021, 
gesloten. 
Op 2 augustus 2022 was het dan zover, we 
kregen de sleutel van onze nieuwe woning.  

 
 
Na wat aanpassingen wordt het huis voor ons 
gevoel ook steeds meer van ons. Nog niet alles is 
klaar, maar dat komt wel. Om mee te gaan met dat 
waar Ansen voor staat, willen wij ook graag 
verduurzamen, een warmtepomp en zonnepanelen 
dat soort dingen. Het is nog even zoeken hoe dat 
allemaal kan en mag, maar ze gaan er vast wel 
komen. 
 
We draaien al een tijdje mee in de buurtschap; de 
Voorlanden, waar we heel warm zijn ontvangen. 
Wanneer alles een plekje heeft in het huis en we 
zelf wat tot rust zijn gekomen gaan wij volop 
genieten van het mooie dorp Ansen en de 
fantastische omgeving!   
 
 
 
Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en 
een heel goed 2023! 
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Nieuws van de VVVo 
 
Straampeltocht 
 
Op 12 november was de eerste Straampeltocht een feit. Zo´n 75 deelnemers verdeeld over 
15 teams straampelden een barre tocht van 8 kilometer, of meer... Want als je werd gezien 
door één van de fanatieke spotters die in busjes rondreden werd je weer een eind teruggezet 
op de route. Onderweg waren posten waar een spelletje gedaan moest worden en werden 
breekbare voorwerpen uitgedeeld (ei, spaghetti, ballon en Vegter’s rolletje) die onderweg 
heel gehouden dienden te worden.  Veel van deze voorwerpen sneuvelden voordat 
dorpshuis de Bastogne (het eindstation en startpunt) werd bereikt. Gelukkig sneuvelden er 
geen deelnemers, wel was er lichte schade in de vorm een gescheurde broek een verstuikte 
enkel en veel krassen door bramen op de benen (de naam “Brummeltocht” had ook niet 
misstaan). Dit kon de pret gelukkig niet drukken. De Aanserchicks straampelden het beste en 
verdienden de wel begeerde Straampelstobbe. Wij hebben erg veel positieve berichten 
ontvangen, volgend jaar volgt dus zeker een nieuwe editie! 
 

 

 
 
Om in de agenda te zetten: 
 

- Winterspektakel, 30 december, Kleine Esweg.  
 
 


