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Uw Adres Voor 
Zitmaaiers  Ketting Olie 
Motormaaiers  Aspen benzine 

Elektrische maaiers  Kloofmachines 

Kettingzagen  Trilplaten 

Bosmaaiers   Hakselaars 

Kantenmaaiers  Zaagbroeken 

Heggenscharen  Veiligheidshelmen 

Snoeiartikelen  Handschoenen 
Ook voor verhuur en onderhoud van diverse machines. 

 Zie voor ons gehele programma op  
www.gazonmaaierspecialist.nl 
 

   Café, Restaurant de zalen ”DeKlipper” 
 Midden in het hart van Drenthe  

 Uw adres voor een lunch, kopje koffie of diner. 

  Hoofdstraat 24  

  9433PC Zwiggelte 

  Tel 0593 331215 

  E-Mail; info@deklipper.com 

 Tevens uw adres voor feesten, partijen,  

 vergaderingen en symposia

VOOR 

 APK KEURING 

 GROTE- OF KLEINE BEURT 

 DIVERSE REPARATIES 

KOM JE NAAR 

 
THUIS IN VELE MERKEN 

   0593-370037   06-30841430 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@deklipper.com
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Colofon 
 

Redactie: 

 Cobie Raatjes 

 Paul Brok 

E-mail redactie: 
 araatjes@online.nl 

 

Advertenties : 

 Linda vd Klippe 

lindaklippe@hotmail.com 
 

Website Zwiggelte 

 www.zwiggelte.info  

 

Gedrukt door: 

 KoppieKoppie 

 Beilen 

 

Uitgave van: 

 Dorpsbelangen Zwiggelte 

 Inl.: Ineke Klaasen  

 0593 – 370 930 

 

Contactpersoon gemeente: 

 Jacob Stroomberg 

 0593-370052 

 

Bezorging door: 

 Ineke Klaasen 

Ripkampenweg 

 Jakob Stroomberg 

Klateringerweg 

Westeres 

 Koop Klaassens 

Hoofdstraat zuid 

 Marja Canal 

Hoofdstraat noord 

 Henkjan Brink 

Steeg 

Zevenhoeksweg 

Middenweg 

 Joan Jongepier 

Oranjekanaal west 

   Thijs Meijboom 

Schoolweg 

Olde Gard 

   Martin Bos 

 Halerweg 

   Ronnie Bos 

 Oranjekanaal Oost 

 

 

 

AGENDA: 

 
 

Wo 24 apr  Rondleiding Elp, Vrouwen van Nu, vertrek 19.15 uur 

Wo 1 mei  Filmavond, Vrouwen van Nu, ’t Ieshokkie 19.30 uur 

Ma 6 mei  Fietstocht, Vrouwen van Nu, 19.00 uur 

Di 7 mei  Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Do 9 mei  Hemelvaartsdagspellen, ‘t Ieshokkie 

Do 23 mei  Tina Muggen, Vrouwen van Nu, vertrek 9.15 uur 

Za 1 juni       Ophalen oud papier (+ lompen)  
   vanaf 9.00 uur, bij problemen: bel 33 18 31 

Za 1 juni  Rommelmarkt, schoolweg, 9.00 uur 

Di 4 juni  Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Di 4 juni  Fietstocht, Vrouwen van Nu, 19.00 uur 

Do 6 juni  Ouderenmiddag, Middenveldtentoonstelling 

Vrij 28 juni  Muziekinstrumenten museum, Vrouwen van Nu, 
   vertrek 10.00 uur 
   

 

 

 

 
 
Elke dinsdagavond vanaf 20:30 uur  

BILJARTEN in ‘t Ieshokkie. 

Om de week op woensdagmiddag vanaf  13.45 uur 
  SOOS in dorpshuis ‘De Schuur’ 

Om de week op woensdagmiddag vanaf 13.45 uur 
  KOERSBAL in dorpshuis ‘De Schuur’ 

Om de week op zondagmorgen vanaf 10.00 uur  
  KLOOTSCHIETEN in dorpshuis ‘De Schuur’ 

Om de week op donderdagavond vanaf 19.30 uur  
KLAVERJASSEN in dorpshuis ‘De Schuur’ 

 
 

 

Inleverdata 

kopij: 
 

4 februari 2013 

15  april 2013 

24 juni 2013 

7 oktober 2013 

9 december 2013 

 

mailto:araatjes@online.nl
mailto:lindaklippe@hotmail.com
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STICHTING DORPSBELANGEN ZWIGGELTE 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL april 2013 

 

Op 7 maart hadden St. Dorpsbelangen en St. Dorpsaccommodatie hun gezamenlijke jaarvergadering. 

Verderop in de Boerhoorn kunt U de notulen lezen van St. Dorpsbelangen van haar deel van de 

vergadering. Op de vergadering waren 33 personen aanwezig. Voor de, in het bestuur van St. 

Dorpsbelangen, vrijgekomen plaats namens de donateurs, heeft zich voor of tijdens de vergadering geen 

kandidaat gemeld. Het dagelijksbestuur bestaat nu uit de volgende personen: 

 Ronnie Bos  voorzitter 
 Ineke Klaasen secretaris 
 Linda v.d. Klippe penningmeester  
 
Voor de opvolging als webmaster heeft zich de heer Henk Bonnen beschikbaar gesteld. Wij zijn hier 
ontzettend blij mee. De website kan dus in de lucht blijven. 
 
NL Doet: 
Met het project “Zwiggelte lekker fris de lente in”is er op 16 maart het 
nodige zwerfvuil verzameld. Dit mede dankzij een groep vrijwilligers uit 
Haren en natuurlijk onze eigen Zwiggelters. Nogmaals onze harte dank 
hiervoor. Ook Marja Carnal willen wij bedanken voor de organisatie van 
het geheel. 
 
Après-skiparty: 
Ook op 16 maart werd er ’s avonds in het vernieuwde dorpshuis een après-skiparty georganiseerd. Het 
dorpshuis was in winterse sferen gebracht en de stemming zat er goed in. Ondanks dat de opkomst van de 
Zwiggelters wat tegenviel, was de zaal goed gevuld met o.a. mensen van buitenaf.  
 
Paasvuur: 
Op 1 april is het paasvuur omstreeks 19.00 uur in de brand gestoken. Vooraf was er nog twijfel of het zou 
doorgaan of niet. Dit werd veroorzaakt door de aanhoudende droogte en de verkeerde (oosten) wind.  
Dankzij de medewerking van het “Knetterbieleteam” kon er gebruik gemaakt worden van hun opgepimpte 
caravan en stonden de mensen van de drankjes beschut en uit de wind. Helaas viel de opkomst wat tegen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE BOERHOORN  33e
e
 jaargang nr. 2 

   April 2013 

 5 

Nieuwbouw: 
Wanneer U dit leest, zal de oplevering en overdracht van de starterswoningen al hebben plaats gevonden. 
Dit zal namelijk op 15 april gebeuren. Woonservice heeft aangekondigd hieraan een feestelijk tintje te 
geven en St. Dorpsbelangen zal hierin niet achterblijven. 
 
Hemelvaartsdag: 
Het is de bedoeling dat op 9 mei, weer als van ouds, activiteiten bij ’t Ieshokkie zullen plaatsvinden. Op dit 
moment is de activiteitencommissie hiermee aan het werk. Zodra het programma klaar is, zal deze op de 
website komen te staan.  

 

 

 

********************************************************************************** 

 

 

 

Contributie St. Dorpsbelangen en St. Dorpsaccommodatie 
 

Evenals vorig jaar willen wij u verzoeken voor het contributiejaar 2012/2013 uw contributie te 

voldoen. Het bedrag is net als vorig jaar € 20,00. Voor alleenstaanden c.q. één ouder - gezinnen 

bedraagt dit € 10,00. 

Zoals gewoonlijk wordt de contributie voor beide stichtingen in 1 bedrag geïnd, er kan dus geen 

onderscheid gemaakt worden tussen beide stichtingen!  

 

De genoemde bedragen kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer 36.94.31.995 t.n.v. 

St. Dorpsbelangen Zwiggelte, o.v.v. Straatnaam + huisnummer! 

 

Vriendelijk verzoek de contributie uiterlijk voor 01-06-2013 over te maken. Voor eventuele 

vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Linda van de Klippe 06-22581286 

lindaklippe@hotmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eelke Meijboom, St. Dorpsaccommodatie 

 

Linda van de Klippe, Penningmeester Dorpsbelangen Zwiggelte 
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Notulen jaarvergadering St. Dorpsbelangen d.d. 7 maart 2013.  
 
Aanwezig: 33 personen  
 
Afwezig met kennisgeving: Wim Brouw, Edwin Roos,  
Joan Jongepier (vergeten te noemen).  
 
 

1. Opening:  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij deelt mee 
dat de vergaderstukken gepubliceerd zijn in de laatste Boerhoorn en op de website en 
verwacht dat iedereen de Boerhoorn of de uitgeprinte stukken heeft meegenomen. St. 
Dorpsbelangen heeft een PowerPointpresentatie verzorgd van de agenda en het financiële 
gedeelte. Hij vraagt de vergadering of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Hiervan wordt 
geen gebruik gemaakt.  

2. Mededelingen:  
Er is bericht van verhindering ontvangen van Wim Brouw, Edwin Roos en Joan Jongepier. Deze 
laatste is echter verzuimd genoemd te worden. Na de vergadering van St. 
Dorpsaccommodatie zal er een presentatie plaats vinden over het project Mijn Isolatie 2. Op 
16 maart zal in Zwiggelte meegedaan worden aan NL Doet. Het is de bedoeling in Zwiggelte 
het zwerfvuil op te ruimen. Men kan zich hiervoor nog opgeven bij Marja Carnal. Verder volgt 
er nog een huishoudelijke mededeling t.w.: Iedereen heeft 2 muntjes ontvangen voor 
consumpties in de pauzes of na de vergadering. Ook zal er na de vergadering nog een hapje 
geserveerd worden. Dit alles wordt aangeboden door de beide stichtingen.  

3. Notulen jaarvergadering St. Dorpsbelangen d.d. 8-3-2012:  
Deze worden doorgenomen. Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. 
Hierna worden zij onder dankzegging aan de secretaris goed gekeurd.  

4. N.a.v. notulen jaarvergadering d.d. 8-3-2012:  
Geen op- of aanmerkingen.  

5. Jaarverslag 2012:  
Deze wordt puntsgewijs doorgenomen. Enkele punten, die naar voren kwamen zijn: - Uitgave 
boek “Honderd Jaar Zwiggelte en de school 1912-2012”. Henny Eefting brengt een kort verslag 
uit van het verloop van de verkoop van de laatste boeken. Er zijn nu nog 22 boeken in haar 
bezit. Zij ontvangt een applaus voor haar inzet. - Toetreden van 3 jeugdbestuursleden: De 
voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het verjongen van het bestuur. - Kiss and Ride: Jan 
Lomulder deelt mee, dat er tegenwoordig goed gebruik van gemaakt wordt. Dit wordt 
veroorzaakt door de daar geplaatste glasbak en Humanabak. Hij vindt de locatie voor deze 
bakken nu een stuk veiliger voor de gebruikers. - Verdwijnen buslijn 23: Op de vraag of met 
het verdwijnen van de buslijn ook de belbus niet meer bestaat, kan positief geantwoord 
worden. Deze bestaat nog en men kan hiervan gewoon gebruik maken.  

6. Financieel verslag:  
Via de PowerPointpresentatie geeft de penningmeester uitleg. Het vermogen van St. 
Dorpsbelangen is iets ingeteerd met € 433,42. Zij wil proberen via het werven van 
advertenties voor in de Boerhoorn en meer activiteiten te organiseren voor het dorp, extra 
inkomsten te genereren.  
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7. Verslag en benoeming kascontrolecommissie:  
De voorzitter licht toe waarom Roelof Bos de plaats heeft ingenomen van Ronnie Bos.  
Hierna brengt Piet Klaasen verslag uit van de kascontrole. Hij spreekt zijn waardering uit voor 
de manier waarop beide boekhoudingen bijgehouden worden. Een punt van verbetering blijft 
de aangeleverde bonnen van de Klipper. Hieraan wordt echter al gewerkt. Hij vraagt de 
vergadering het bestuur decharge te verlenen. Hiermee wordt met applaus ingestemd. Omdat 
Piet Klaasen 2 jaar zitting heeft gehad, wordt er naar een nieuw kascontrolelid gezocht. Paul 
Brok biedt zich aan. Roelof Bos geeft aan het nog een jaar te willen doen. De voorzitter 
bedankt Piet Klaasen voor zijn werk binnen de kascontrole.  

8. Bestuurswisseling:  
De voorzitter bedankt Jelte Biewenga voor zijn 6 jaar zitting hebben in het bestuur. Ook wordt 
hij geprezen voor zijn organisatie talent wat betreft de 60 plus reisjes. Als dank voor zijn inzet 
wordt hem een fles met een VVV bon overhandigd. Uit de gelederen, die Jelte 
vertegenwoordigde, is Koop Klaassens naar voren geschoven om zijn plaats in te nemen. 
Henny Eefting deelt mee, dat Beter Bewegen voor Ouderen, door gebrek aan nieuwe leden, 
niet meer bestaat. Bert Roozendaal is aftredend en na 6 jaar niet herkiesbaar. Uit de 
donateurs is geen nieuwe kandidaat opgestaan om in het bestuur toe te treden. Aangezien 
het bestuur het afgelopen jaar met 3 nieuwe bestuursleden (jeugd) is versterkt, wordt dit 
intern opgelost. Hierna neemt de secretaris het woord. Zij bedankt de voorzitter voor zijn 
tomeloze inzet en brengt verslag uit over wat er in zijn zittingsperiode de revue gepasseerd is. 
Zij overhandigt hem als dank een fles met VVV bon en op zijn verzoek een “vakantiebon”. 
Geen Bahamas maar een trektocht te voet door Zwiggelte.  

9. Vorderingen woningbouw:  
Op dit moment is er weinig te melden. Er wordt een hevige mailwisseling gevoerd over de 
opleverdatum. Wat de koopkavels in het plan Olde Gard betreft is dat hierover ook weinig te 
vertellen valt. Van de 4 kavels, die nu in de verkoop staan, is er geen 1 verkocht. Dit wordt 
mede veroorzaakt door de economische crisis en bindingseisen. Op de vraag of de grondprijs 
niet omlaag kan, net zoals in een andere Drentsche gemeente, is het antwoord nee. Het 
nieuwbouwplan levert de gemeente geen geld op (nullijn). De 2 bouwkavels aan de 
Ripkampenweg zijn uitgegeven aan Noorderland Vastgoed.  

10. Website:  
De huidige webmaster Peter de Vries wil het stokje doorgeven. Er heeft zich tot op vandaag 
niemand gemeld om dit te over te nemen. De vraag wordt nu bij de vergadering neergelegd. 
Henk Bonnen biedt zich aan om Peter op te volgen. De voorzitter bedankt Peter voor zijn inzet 
en hem wordt ook een fles met VVV bon overhandigd voor alle jaren dat hij zich aan de 
website heeft gewijd.  

11. Rondvraag:  
Peter de Vries: Hij geeft een uitleg over het belang van glasvezel in de kleine kernen en roept 
iedereen op zich aan te melden bij de website www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl.  

 

Hierna bedankt de voorzitter de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen tijdens zijn 
bestuursperiode en de bestuursleden voor hun inbreng en medewerking. 
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Hallo allemaal, 
 

Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Henk Bonnen en heb mij tijdens de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen als nieuwe webmaster opgegeven omdat Peter had aangegeven te stoppen per 1 
mei as. 
 
Sinds twee jaar woon en werk ik weer in Drenthe, mijn geboorte grond, en woon vanaf 1 februari 
2013 jl. in Zwiggelte.  
 

Ik kom hier al zo’n 26 jaar in dit dorp. 
 

Veel mensen kennen mij al en ik hoop dat ik met velen 
van u, die ik nog niet ken, kennis te mogen maken in 
de nabije toekomst. 
 

Het zou zonde geweest zijn als Peter stopt en de site 
verloren zou zijn gegaan. Daarom wil ik samen met u 
allen de site in de lucht houden. 
 

De site “Zwiggelte.info” is een site voor en door 
Zwiggelte en ik hoop in de toekomst met u er een 
mooie site van te blijven maken. 
 
Met vriendelijk groeten, 
 

Henk Bonnen  

================================================== 

 

Rommelmarkt  2013 

 
Ja, mensen het is weer zover !!!! 
 
Op zaterdag 1 juni  is er weer de garage/oprit verkoop van de 
schoolweg. (tijd  09.00-12.00 uur) 
Wilt u als Zwiggelters hier aan mee doen geef u dan op. 
Heeft u niets te verkopen maar  mogen er dorpsgenoten op uw oprit 
staan laat het mij weten. 
 
Telefoon 331430 
Email paulbrok@hetnet.nl 
 
Groeten marktmeester Paul 
(schoolweg 12) 
                                          
 
                                              

Hallo allemaal, 
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Henk Bonnen en heb mij tijdens de 
jaarvergadering van Dorpsbelangen als nieuwe webmaster opgegeven omdat 
Peter had aangegeven te stoppen per 1 mei as. 
Sinds twee jaar woon en werk ik weer in Drenthe, mijn geboorte grond, en 
woon vanaf 1 februari 2013 jl. in Zwiggelte.  
Ik kom hier al zo’n 26 jaar in dit dorp. 
Veel mensen kennen mij al en ik hoop dat ik met velen van u, die ik nog niet 
ken, kennis te mogen maken in de nabije toekomst. 
Het zou zonde geweest zijn als Peter stopt en de site verloren zou zijn gegaan. 
Daarom wil ik samen met u allen de site in de lucht houden. 
De site “Zwiggelte.info”is een site voor en door Zwiggelte en ik hoop in de 
toekomst met u er een mooie site van te blijven maken. 
Met vriendelijk groeten, 
Henk Bonnen  

Hallo allemaal, 
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Henk Bonnen en heb mij tijdens de 
jaarvergadering van Dorpsbelangen als nieuwe webmaster opgegeven omdat 
Peter had aangegeven te stoppen per 1 mei as. 
Sinds twee jaar woon en werk ik weer in Drenthe, mijn geboorte grond, en 
woon vanaf 1 februari 2013 jl. in Zwiggelte.  
Ik kom hier al zo’n 26 jaar in dit dorp. 
Veel mensen kennen mij al en ik hoop dat ik met velen van u, die ik nog niet 
ken, kennis te mogen maken in de nabije toekomst. 
Het zou zonde geweest zijn als Peter stopt en de site verloren zou zijn gegaan. 
Daarom wil ik samen met u allen de site in de lucht houden. 
De site “Zwiggelte.info”is een site voor en door Zwiggelte en ik hoop in de 
toekomst met u er een mooie site van te blijven maken. 
Met vriendelijk groeten, 
Henk Bonnen  

Hallo allemaal, 
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Henk Bonnen en heb mij tijdens de 
jaarvergadering van Dorpsbelangen als nieuwe webmaster opgegeven omdat 
Peter had aangegeven te stoppen per 1 mei as. 
Sinds twee jaar woon en werk ik weer in Drenthe, mijn geboorte grond, en 
woon vanaf 1 februari 2013 jl. in Zwiggelte.  
Ik kom hier al zo’n 26 jaar in dit dorp. 
Veel mensen kennen mij al en ik hoop dat ik met velen van u, die ik nog niet 
ken, kennis te mogen maken in de nabije toekomst. 
Het zou zonde geweest zijn als Peter stopt en de site verloren zou zijn gegaan. 
Daarom wil ik samen met u allen de site in de lucht houden. 
De site “Zwiggelte.info”is een site voor en door Zwiggelte en ik hoop in de 
toekomst met u er een mooie site van te blijven maken. 
Met vriendelijk groeten, 
Henk Bonnen  

mailto:paulbrok@hetnet.nl
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Middenveld Tentoonstelling op donderdag 6 juni 2013 onder de aandacht van de 

ouderen in jullie dorp te brengen. 

 

Ook de ouderen uit de buitendorpen zijn natuurlijk van harte welkom in de feesttent.  

Tevens kan het meegedeeld worden via de ANBO en/of Soos in de dorpen. 

 

De middag wordt gehouden in de feesttent op het evenemententerrein vanaf 14.00 

uur. 

Tegen die tijd zal het programma op verschillende manieren onder de aandacht 

gebracht worden. 

 

Ik hoop op jullie medewerking, zodat het een gezellige ouderen middag kan worden 

voor de gehele voormalige Gemeente Westerbork. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep Middenveld. 

 

Willy Venema-Speelman 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

SENIOREN GYM 
 

De senioren gym in het dorpshuis op woensdag morgen is door 
gebrek aan voldoende liefhebbers OPGEHEVEN. 
Er gaan nu nog 3 dames tegen half 10 naar het badhuis in 
Westerbork voor gym, Er kan daar nog wel meer bij dus wie nog 
wil, kan mee rijden. 
 
Groeten Henny Eefting  
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NLdoet / Zwiggelte lekker fris de lente in. 
 

Op zaterdagochtend 16 maart 2013 is er in het kader 
van NLdoet van het Oranjefonds een project 
uitgevoerd, onder de naam “ Zwiggelte lekker fris de 
lente in” 
Het doel van het project was om Zwiggelte te ontdoen 
van zwerfvuil. Na aanmelding en omschrijving van het 

project en het indienen van de begroting, mochten wij 
van het Oranjefonds een financiële bijdrage ontvangen 
en daarbij allerlei leuk promotiemateriaal, zoals een 
spandoek, t-shirts, buttons, kortingsbonnen enz. Dit 
gaf er zeker een feestelijk tintje aan. 
 

Nadat de aankondiging in de Boerhoorn had gestaan en 

ook op de site van NL doet was verschenen, meldden zich vanuit Zwiggelte maar liefst 15 vrijwilligers 
om deze klus te klaren. 
Hulp uit onverwachte hoek kregen wij van een groep jonge mensen uit Haren en hun begeleiders, die 
voor een studieweekend in “het Hoefijzer” waren. Zij zochten een maatschappelijk project voor de 
zaterdagochtend en troffen deze klus aan op internet. Dit paste uitstekend in hun programma. Wij 
kregen door deze sympathieke groep versterking met maar liefst 20 harde werkers! 
Van de Gemeente Midden Drenthe kregen wij ook heel praktische hulp. Wij mochten mooie 

papierprikkers van hen lenen, we werden rijkelijk voorzien van vuilniszakken en tenslotte hebben zij na 
afloop van het project geheel kosteloos al het afval afgevoerd. Hiervoor hartelijk bedankt! 
 
Het weer: koud, maar gelukkig wel droog (het is immers lastig afval zoeken onder een laag sneeuw) 
Startpunt: de Klipper waar Gerard de koffie en thee al voor ons klaar had staan. 
Na een korte introductie trokken alle vrijwilligers er op uit, voorzien van veiligheidshesjes, 

werkhandschoenen en prikstokken en per groepje, 1 van de 8 routes die waren bedacht. 

De achterblijver vervulde de rol van centrale post voor onverhoopte calamiteiten, die zich gelukkig niet 
voordeden. 
 

En afval werd er gevonden; zakken vol! Een hele berg! 
Een auto met aanhangwagen reed af en aan om alle 
zakken in het dorp en de buitengebieden op te halen.  

Er gebeurden natuurlijk ook weer heel rare, grappige 
dingen: zo vonden een paar jongens een enorme buis 
voor een dam. Deze hadden ze bovenop het dak van een 
busje gebonden en zo kwamen ze ermee aanrijden; zo 
trots als een pauw.  
 
Ook werd er in een greppel een prachtige fiets gevonden 

met trapondersteuning, inclusief fietssleutel. We zijn 
momenteel in contact met de betreffende fietsenhandel 

of we de rechtmatige eigenaar kunnen achterhalen. 
 
Een van de vrijwilligers vond nota bene zijn eigen “blauwe envelop” ergens in een berm. Weggewaaid bij 
de post misschien?? Zo vind je nog eens wat! 

Tegen het middaguur waren we klaar en kon iedereen met nog rode wangetjes van de kou, genieten 
van een heerlijk stuk appelgebak met slagroom en lekkere koffie. Gerard en Brigit hebben heel goed 
voor ons gezorgd die ochtend. Het was er behaaglijk en gezellig. 
Toch hoorden we achteraf dat we een paar weggetjes zijn vergeten. Deze oplettende dorpsgenoten  wil 
ik graag aanmoedigen om zelf de vuilniszak ter hand te nemen om deze laatste puntjes op de i te 
zetten. 
 

Alle vrijwilligers vanaf hier nogmaals hartelijk bedankt 
voor jullie inzet en hulp, positieve houding en ook advies. 
Wat zou Zwiggelte zonder jullie moeten beginnen!  
 

Marja Carnal 
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K.A.Z . uitje  

 

Op 6 maart  was het  weer zover, met maar liefst 23 kinderen uit  Zwiggelte op weg 

naar Aelderholt. 

Op het programma stond bowlen en spelen in 

de binnenspeeltuin. 

Onze kleinste dorpsgenoten leefden zich uit  in 

de speeltuin,  er werd geklommen, geslingerd, 

gebouwd en vooral veel plezier gemaakt. 

En terwijl de kleinste zich vermaakten,  konden 

de oudere kids  zich wagen aan  een partijtje 

bowlen. 

Na wat probleempjes met de baan kon er dan 

toch gegooid worden. 

                                                                  

De strikes en spares waren niet op één hand 

te tellen, echte kampioenen zijn het. 

Hoewel we een zeer koud voorjaar hadden 

was 6 maart toch echt een heerlijke  warme 

voorjaarsdag. 

Dus er zijn heel wat kannen ranja doorheen 

gegaan. 

En hoe sluit je zo’n super gezellige middag 

af ???!!!! 

Natuurlijk met  patat  en snacks. 

 

Wij  ( de dames van K.A.Z. ) hebben er van genoten alle om kinderen uit  Zwiggelte 

weer eens bij elkaar te zien. 

En we gaan zeker ons best doen om dit zo te houden. 
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                          Zwiggelte april 2013 

 

 

Hierbij een overzicht van de activiteiten 2013.  

De 27
e
 maart hebben we al gehad hiervan in het kort een verslagje. 

We hopen op veel zonnige uren en een prettig samenzijn.  

Geef je op voor de activiteiten, hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

 

Op woensdagmiddag  27 maart zijn we naar Noord Sleen geweest, afgelopen jaar hadden we al een kijkje genomen in 

het atelier van Marion Mencke  Bij de rondleiding vertelde ze ons dat het werken met drukinkt een simpele techniek is 

en dat iedereen het kan. Dat geeft moed om het maar eens te proberen. 

Ze heeft zichzelf verschillende technieken aangeleerd.  

In Groningen heeft ze in 2004 met drukinkt leren werken naar de techniek van  

Hendrik Werkman en heeft ook nog een kaartje van zijn werk. 

Sinds twee jaar heeft Marion haar eigen atelier in Noord Sleen, daarnaast staat ze twee dagen in de week als juf voor 

de klas in het basisonderwijs aan de school de Anwende in Aalden. 

In haar atelier geeft ze workshops aan kinderen en volwassenen. 

Haar uitleg hoe je een  rolletje gebruikt en wat je doet met een paletmes komen goed van pas. Bij de eerste  

werkstukjes  is het nog een beetje oefenen, maar naarmate de middag vordert hebben we wat meer lef, en worden ze 

mooier. Drukinkt is op oliebasis, er wordt schoongemaakt met terpentine. 

Alle kleuren zijn transparant, behalve wit dat is dekkend. Met wit maak je ook de pastelkleuren. Voor wie dat wil kan 

gebruik maken van sjablonen die kunnen nog iets extra’s toevoegen. 

Tussen de werkzaamheden door kregen we van Marion een lekker bakkie met heerlijke lekkernij erbij. 

Wat hebben we hard gewerkt, mooie kunstwerkjes gemaakt (3 of 4 werkjes per persoon) en wat zijn we nu als we het 

al niet waren vreselijk creatief . Nu nog een ruimte vinden voor een expositie, het Drents museum is waarschijnlijk te 

hoog gegrepen. 

Wie weet gaan we bij Marion nog eens een werkstuk maken in de stijl van Hundertwasser of Kandinsky. 

 

Woensdagavond 24 april 

Booost  Elp rondleiding, lezing, koffie en proeverij.  

Booost is gehuisvest in het voormalig gasunie gebouw aan de Westerbroeken 1  

Het thema van deze avond is: In balans ouder worden met een ode aan de hormonen.  

Dick Oosterwijk en Astrid Boekee van Booost zullen deze avond verzorgen. 

Aanvang 19.30 uur tot plm. 22.00/ 22.30 uur 

De kosten voor de avond zijn €10,--  

Dit bedrag graag voor 24 april aan ondergetekende  betalen. 

Vertrek 19.15 uur Als het weer meezit kunnen we voor wie dat wil op de fiets gaan. 

 

Woensdagavond 1 mei 

Film Amour in ’t Ieshokkie  

Amour is een ontroerende en indrukwekkende film van regisseur Michael Haneke 

De hoofdrolspelers zijn gepensioneerde musici en leiden een rustig bestaan in Parijs, totdat Anne een beroerte 

krijgt en er een nieuwe fase  in hun leven aanbreekt.  

Emoties als onbegrip, woede en wanhoop spelen een grote rol, het is dan ook geen sentimentele film. 

We blijven achter met vragen die niet beantwoord zullen worden. 

De hoofdrolspelers Emmanuelle Riva (Anne) en Jean – Louis Trintignant (George) spelen hun rol voortreffelijk. 

Koffie klaar om 19.30 uur 

Aanvang film 20.00 uur 

De toegang voor de NBvP Vrouwen van Nu leden is gratis, niet leden betalen € 1.50 

 

Donderdag 23 mei 

Uitje naar Tina Muggen in Norg. 

Tina is jaren lid geweest van onze club en we gaan haar nu eens opzoeken in haar nieuwe woon/ leefomgeving.   We 

beginnen met koffie bij Tina, daarna o.a. bezoek fietsmuseum de Barrel in Haulerwijk en misschien nog even wat  

leuke winkeltjes bezoeken in Norg. Informatie over hoe laat we teruggaan volgt. 

Vertrek 9.15 uur  
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Vrijdag 28 juni  

Muziekinstrumenten museum Eelde en galerie.  

Rondleiding tussen een verzameling van 750 muziekinstrumenten. 

Ik heb verhalen gehoord van mensen die hier zijn geweest en het schijnt reuze interessant  te zijn. 

Entree € 6,-- inclusief consumptie 

Na de lunch gaan we in de namiddag weer naar huis.  

Dames die dat willen kunnen hier nog even wandelen            

Vertrek 10.00 uur  

 

Dinsdag 16 juli 

Daguitje naar de stad Workum met een bezoek aan het Jopie Huisman museum en in Hindeloopen  een wandeling 

door het stadje met begeleiding van  een gids in klederdracht.    

Workum € 7,-- museum MJK gratis 

Hindeloopen gids plm. € 4,50 

We gaan pas na de warme maaltijd  weer naar huis . 

Vertrek 8.30 uur 

 

Donderdag 15 augustus  

Fietsdag culinaire fietstocht : happen en trappen Zuidlaren  

We beginnen in Annen, huren er een fiets en hier is ook onze eerste stop, daarna eten we  

een gerecht in diverse plaatsen langs de route. 

€ 38,50 inclusief koffie ‘s ochtends  t/m dessert tegen de avond (complete maaltijd) 

Dit is exclusief fietsverhuur 

Neem voor onderweg even wat fruit of een andere versnapering  mee. Regenkleding voor het geval dat……. 

Vertrek 8.45 uur 

 

Woensdagmiddag 4 september 

An English tea room in Echten en een bezoek aan het Huus mit de Belle 

Alweer enkele jaren geleden in 2007 zijn we bij Tea Time in Zuidwolde (Nolde) geweest. 

De eigenaars hebben nu een andere plek in een prachtig pand in Echten.  

Vertrek 13.00 uur 

(misschien vertrekken we nog iets later om hier tegen de avond te genieten van de heerlijke lekkernijen)   

Nader bericht volgt. 

 

Let op: bij alle uitjes komen de reiskosten nog als extra kosten erbij. Hou afspreken.nl in de gaten voor aanvullende 

informatie of eventuele wijzigingen in het programma.  

 

Korte fietstochten:  vertrek 19.00 uur 

Indien het weer slecht is fietsen we op de 2
e
 aangegeven datum 

maandag 6 mei of 13 mei 

dinsdag 4 juni of 11 juni 

woensdag 3 juli of 10  juli 

donderdag 1 augustus of 8 augustus                        

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de reis – en activiteitencommissie Tineke Pol 

Voor vragen en opgave: bel of mail naar onderstaand commissielid 

Tineke Pol tel: 0593 -  33 30 72    E – mail:   veen-j@home.nl 

  

 

 

 

 

mailto:veen-j@home.nl
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Restyling van de binnenkant van het dorpshuis. 

Nadat we verleden jaar het terras voor het Dorpshuis hebben gerealiseerd, waardoor het 

Dorpshuis weer zichtbaar werd, hebben we na lang wikken en wegen, je investeert immers in 

andermans pand, besloten om ook de binnenkant te actualiseren. In overleg met 

Dorpsaccommodatie mochten de muren en het plafond geschilderd worden. We hebben styliste 

Lenie Lomulder als adviseuse in de hand genomen om onze ideeën te delen en samen te voegen 

en zo tot een plan te komen met als doel het Dorpshuis toegankelijker te laten worden voor de 

inwoners en betrokkenen van Zwiggelte.  

En toen was het zover! In de voorjaarsvakantie zijn we begonnen! Met een grote groep, vooral 

jeugdige vrijwilligers waren het plafond en de muren in een mum van tijd overgeschilderd. Voor 

de nodige consumpties en een  hapje voor deze ploeg werd natuurlijk gezorgd. Ook aan 

belangstelling ontbrak het niet. Menige inwoner kwam af en toe nieuwsgierig binnenlopen. 

Bij sommige inwoners was trouwens ook een 

cultuurschok te merken! 

Met als deadline op 16 maart een feestje, moest er 

hard gewerkt worden om het voorste gedeelte 

werkbaar te krijgen. En dat is gelukt. Er is een tweede 

bar gebouwd en onze bierleverancier heeft het voor 

elkaar gekregen dat de tapinstallatie op tijd werd 

geleverd. 

Ook is er in het voorste gedeelte een biljart geplaatst.  

Hoewel de puntjes nog op de i moeten worden gezet, genieten we nu al van de restyling  van het 

Dorpshuis.  

Alle vrijwilligers langs deze weg: HARTSTIKKE BEDANKT! 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE BOERHOORN  33e
e
 jaargang nr. 2 

   April 2013 

 15 

Ook bedankt: 

Eelke Meijboom die geheel vrijwillig zijn creativiteit heeft laten gaan op het maken van een 

afdekplaat voor het biljart. 

Chris Meijboom voor vrijwillig het maken van een prachtige stamtafel. 

Stichting Dorpsaccomodatie/Dorpsbelangen voor een financiële donatie voor een nieuwe 

geluidsinstallatie.  

Pa (Brigitte) voor het bouwen van de bar. 

Lenie  voor het meedenken, wanneer plannen 

soms financieel niet haalbaar waren en deze 

bijgesteld moesten worden. 

Jan Lomulder en kameraden voor het halen en 

plaatsen van het biljart. 

Ook bedankt Henk Nijmeijer voor het 

meedenken en uitvoeren wat betreft de 

elektrische installatie en aansluiten van de 

tapinstallatie. 

De bejaardensoos/koersbal bedankt voor jullie loyaliteit voor het feit dat jullie een aantal keren 

in een “bouwput” je ding hebt moeten doen en dat we in goed overleg een oplossing hebben 

gevonden, zodat jullie toch op je eigen plekje in het Dorpshuis je koersbal kunt doen. Het is wat 

passen en meten en vooral aanpassen, maar het blijkt toch wel dat jullie ondanks je leeftijd heel 

flexibel zijn! Ga zo door……  

J. A. bedankt voor je enthousiasme en  vrijwillige PR.  

En alle anderen bedankt voor de positieve reacties!  

Wij kunnen terugkijken op een hectische, maar vooral gezellige periode waar saamhorigheid 

duidelijk de boventoon voerde. 

We hopen dat menige inwoner of betrokkene in 

de toekomst  het nieuwe Dorpscafé “De Schuur” 

binnen komt lopen om te darten, te biljarten of 

om gewoon gezellig aan de bar of de stamtafel te 

“buurten”.  

Gerard en Brigitte.  
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Après-ski! 

Het heeft ons heel wat stress bezorgd, maar het café gedeelte van het Dorpshuis was net op 

tijd werk klaar om het geplande après-ski feestje georganiseerd door Dorpsbelangen te 

houden. Mensen liepen af en aan met spuitbussen sneeuw, bossen ski’s, kerstbomen en noem 

maar op om het café in de juiste sfeer te krijgen. 

Op de avond zelf hebben jong en oud uit Zwiggelte, sommige in gepaste kleding de weg naar de 

“Ski Hut” gevonden en zelfs ook mensen van buitenaf. 

Onze eigen DJ, Robert Raatjes heeft deze avond met zijn praatjes het programma aan elkaar 

gepraat en wist met zijn plaatjes en de sneeuwmachine de sfeer erin te brengen, zodat na het 

nuttigen van een aantal pullen of een ski bier, bij menigeen de voetjes van de vloer kwamen. 

Dorpsbelangen, bedankt! 
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Zaagploeg Zwiggelte zet zijn (zaag) tanden in het groen. 

Elk jaar rond Pasen is het een drukte van belang in Zwiggelte. Een bonte caravan en een ploeg 

gehuld in geblokte bloesjes en overall trekt  met zaag en zwaar geschut erop uit om in het groen 

van Zwiggelte de tanden van de zaag te zetten  en dit zo fris gekapt de zomer in te laten gaan. 

Ook dit voorjaar hebben ze er onder andere voor gezorgd dat achter het restaurant en rondom 

het Dorpshuis het groen aardig is uitgedund. Ook hebben ze ervoor gezorgd dat alles netjes 

afgevoerd is richting Paasbult. 

Mannen en vrouw: Bedankt! Zonder jullie ziet Zwiggelte er minder fruitig uit. 

Gerard en Brigitte 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zomercompetitie 2013 klootschietvereniging Zwiggelte 

Naast de gebruikelijke trainingen op de zondag om de 14 dagen is de zomercompetitie 

klootschieten woensdag 10 april jl.  weer van start gegaan.  

Hieronder een overzicht van de data dat er weer in Zwiggelte en omstreken gestreden wordt om 

mooie prijzen en uiteindelijk een mooie beker: 

Woensdag 24-04-2013, 15-05-2013, 29-5-2013, 19-6-2013, 10-07-2013, 24-07-2013                

aanvang 19.30 uur vanuit Restaurant De Klipper/Dorpscafé De Schuur. 

De laatste avond is 14-08-2013 aanvang 19.00 uur                                                                            

vanuit Restaurant De Klipper/Dorpscafé               

De Schuur. 

Voor info en deelname: K. Boers tel: 0593 332540 

Over het  jaarlijkse Dorpentoernooi volgt in de 

volgende Boerhoorn informatie. 
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Advertentie koppie koppie? 

 

 

 

 

 
 

 
 

Van de webmaster 

Peildatum aanleg van Vezelnetwerk in gem. Midden Drenthe 2 
september 2012 

Welke dorpen doen er in midden drenthe momenteel mee 

Van de webmaster 

Peildatum aanleg van Vezelnetwerk in gem. Midden Drenthe 2 
september 2012 

Welke dorpen doen er in midden drenthe momenteel mee 

Van de webmaster 

Peildatum aanleg van Vezelnetwerk in gem. Midden Drenthe 2 
september 2012 

Welke dorpen doen er in midden drenthe momenteel mee 

 

http://reggefiber.nl/midden-drenthe/
http://reggefiber.nl/midden-drenthe/
http://reggefiber.nl/midden-drenthe/
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NIEUWS UIT HET BREICAFE 
 

 

 

 

 

Onlangs bestond het breicafé een jaar. Dit hebben de dames niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. De breitafel was in passende stijl aangekleed en bij de 

koffie/thee was iets extra lekkers. 

Ook dit zomerseizoen blijft het breicafé op de eerste dinsdag van de maand 

gewoon geopend. Een vaste ploeg blijft het breicafé trouw bezoeken, maar af en 

toe schuiven er ook weer nieuwe gezichten aan. 

Het is leuk om te merken dat het breicafé aandacht blijft trekken. Veel bezoekers 

van het restaurant bekijken de entourage binnen en buiten het pand en willen vaak 

over hoe dit hier allemaal toegaat het verhaal horen. Ook stond in het blad Home 

and Garden een foto van het ombreide “watertuintje”, zoals het door Aafke van 

den Berg uit Beilen wordt genoemd. 

 

 

 

 

 

 

Het breicafé op de avond wordt minder bezocht en over de zomermaanden doen 

we een zomerstop. Aan het eind van het zomerseizoen pakken we dit weer op. 

Hieronder staan de data dat het breicafé is geopend. 

Dinsdag 7 mei,  4 juni en 2 juli van 13.30 uur tot 15.30 uur 
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KLAVERJASSEN 

Op 4 april jl. is de klaverjascompetitie afgesloten. Hoewel er heel wat 
klaverjassers buiten Zwiggelte meedoen aan de competitie, zijn deze keer 
de drie hoogste scores door Zwiggelters behaald. 
 
Klaverjas competitie 2012-2013 in De Klipper 

Beste 10 scores tellen mee voor de competitie 

Naam  
     
Eindstand Gem score                     

 
totaal 10 

 
                    

Rene  51.644 5.164 1 
                    

Jan L 51.081 5.108 2                     

Frits  49.482 4.948 3   

 

                  
 

    
     De drie winnaars gingen met een mooi prijzenpakket naar huis, maar voor 
alle kaarters was er een rollade. 
 
Net als het afgelopen jaar gaan we deze zomer gewoon door met 
klaverjassen. Het gaat dan niet om een competitie, maar gewoon 
ongedwongen een avond een kaartje leggen. Wel zijn er elke keer prijzen 
te winnen.  

   

 
 

 
______________________________________________  

ZOMERKAARTEN 

 
In het Dorpshuis De Schuur in Zwiggelte 

 
Inleg per avond € 3,00 
 
AANVANG   19.30 UUR 
 
Speeldata:  
                  18 april       11 juli 
                  02  mei   25 Juli 
                  16  mei   08 aug 
                 30  mei   22 aug 
                  13  juni   05 sept 
                 27  juni   19 sept 
  
03-10-2013:  START COMPETITIE 2013- 2014 

(Tijdens het kaarten wordt er niet gerookt) 
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De Paardenbloem 
 
 
 
Taraxacum officinalis, dat is zijn latijnse naam. En de naam 
officinalis heeft hij gekregen omdat hij van oudsher bekend 
is om zijn geneeskracht . En geneeskracht heeft hij, onze  
Paardenbloem.  
 
Er zitten veel bitterstoffen in, maar ook veel vitaminen en mineralen. De bitterstoffen  zijn goed voor je 
lever en hart. Eigenlijk alles van de Paardenbloem kan gebruikt worden. De bloemblaadjes kunnen in de 
soep en in de sla. Dat gele kleurtje vrolijkt de sla ook wat op. Het oog wil ook wat. Je kunt de gele blaadjes 
ook over je omelet heen strooien. In het boek van Greet Bucher, ‘Bloemen op ’t bord’, staan allerlei 
mogelijkheden met de Paardenbloem. In de soep, frisdrank, wijn, van alles is mogelijk. 
 
Boeren schenen vroeger hun woonhuis uit te roken met Paardenbloem, de boerderij werd daardoor 
gereinigd van onzuiverheden. Ik weet niet of ze dat ook in Drenthe deden. 
 
Om een boodschap naar een geliefde te sturen kun je pluisjes van de Paardenbloem in zijn of haar richting 
blazen en je boodschap visualiseren. Kijk, dat zijn toch leuke dingen om te doen in de lente.  
 
Een goede voorjaarskuur kan je doen met de steeltjes van de Paardenbloem. Dat reinigt je lichaam van de 
winterse afvalstoffen. De kuur is als volgt: de eerste dag één steeltje eten,  de tweede dag twee stelen, de 
derde dag drie stelen tot op zevende dag zeven stelen. Op de achtste dag weer zes steeltjes, dan ga je dus 
weer afbouwen. Deze kuur zet aan tot een betere galproductie en reinigt de lever. De verbeterde werking 
van de lever heeft weer invloed op de spijsvertering. Op vele aan lever en nier gerelateerde klachten heeft 
dit een goede invloed, zoals migraine, klachten aan het gezichtsvermogen, huidaandoeningen en reuma 
en jicht. 
Luister wel goed naar je lichaam. Sommige mensen krijgen last van hun maag van de Paardenbloem, dan 
natuurlijk gelijk stoppen.  
 
En als je toch even de tijd neemt, kijk dan eens goed naar zo’n mooi pluisje. Het is echt een parachute, de 
mens heeft veel van de natuur geleerd.  
 
 

 
Op jullie gezondheid, Annemieke 
 
www.annemiekeaardema.nl 
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Café-restaurant De Klipper 
Zalen, feesten en partijen.. 

 
 

Snacks en frites afhaallijst. 
 
Portie frites    € 1,70 
Portie frites speciaal   € 1,85 
Portie frites pindasaus  € 1,95 
Frikadel speciaal   € 1,60 
Kroket / frikadel   € 1,35 
Broodje kroket   € 2,00 
Bami / nasischijf   € 1,60 
Hamburger    € 1,60 
Broodje hamburger   € 2,50  
Loempia    € 2,60 
Portie kibbeling (8 stuks)  € 3,50 
Boerenbrok    € 2,00 
Kipcorn    € 1,95 
Shoarmarol    € 2,00 
 
De Klipper- Klapper tot 01-07-2013 een bamischijf voor 1 Euro  
 
Vegetarisch. 
 

          Kaas soufflé    € 1,45 
 Souflesse    € 1.60 

Vegetarische kroket   € 2,00 
Vegetarische bamischijf  € 2,00 
Groenteloempia   € 2,60 
Groenteschijf             € 2.30 
 
Afhaalmenu’s 
 
Schnitzel, frites, rauwkost  € 10,50 
Varkenshaas, frites, rauwkost € 15,00 
Kibbeling, frites, rauwkost  €   9,00 
 
De Klipper, Hoofdstraat 24, Zwiggelte          0593-331215 
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 Voor al uw: 

 Stalen balken,stalen trappen 

 Balkhout, sanitair,bestrating waaronder  

 Waaltjes,boerengeeltjes 

 Biggenruggen( beton)      

 Wit en zwart marmer 

 Kom dan eens langs bij: 

 

 Gerard van Solingen 

 Hijkerweg 1 

 9414 AH  Hooghalen 

 Mob. 06 36 14 36 75 
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