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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 ”De Klipper” 
 Midden in het hart van Drenthe  

 Uw adres voor een lunch, kopje koffie of diner. 

  Hoofdstraat 24  

  9433PC Zwiggelte 

  Tel 0593 331215 mob. 06-37023743 

  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 : 

 Cobie Raatjes 

araatjes@online.nl 
 

Website Zwiggelte 

 www.zwiggelte.info  

 

Gedrukt door: 

 KoppieKoppie 

 Beilen 

 

Uitgave van: 

 Dorpsbelangen Zwiggelte 

 Inl.: Henk Wolbers  

 0593 –850272  

 

Contactpersoon gemeente: 

 Peter Kuipers 

 0593-370052 

 

Bezorging door: 

 Henk Wolbers 

Ripkampenweg 

 Jakob Nijhoff 

Klateringerweg 

Westeres 

Eekhorsten 

 Koop Klaassens 

Hoofdstraat zuid 

 Johanna Roos 

Hoofdstraat noord 

 Henkjan Brink 

Steeg 

Zevenhoeksweg 

Middenweg 

 Peter Kuipers 

Oranjekanaal west 

   Thijs Meijboom 

Schoolweg 

Olde Gard 

   Martin Bos 

 Halerweg 

   Ronnie Bos 

 Oranjekanaal Oost 

 

 

 

AGENDA: 

 
Za 12 apr Snoeiafval brengen, 10.00 tot 15.30 uur 

Wo 16 apr Notaris Lindeyer, Vrouwen van Nu, 20.00 uur, Klipper 

Za 19 apr Snoeiafval brengen, 10.00 tot 15.30 uur 

Ma 21 apr Paasvuur, 19.00 uur 

Do 1 mei   Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Ma 5 mei   Bevrijdingsfeestje, KAZ, m.f.a. ‘t Jeugdhonk 

Wo 21 mei   Reisje 55 plussers 

Do 29 mei   Hemelvaartspelletjes, KAZ en dorpsbelangen  

Do 5 juni   Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Za 7 juni       Ophalen oud papier vanaf 9.00 uur,    

                     bij problemen: bel  06- 48466004 (nieuw nummer) 

za 21 juni Kofferbakverkoop, 9.00 uur, sportveld 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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: 
 

10 februari 2014 

7  april 2014 

23 juni 2014 

6 oktober 2014 

8 december 2014 

 

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

 

VAN DE BESTUURSTAFEL  APRIL  2014. 

Gezamenlijke Jaarvergadering St. Dorpsbelangen en St. Dorpsaccommodatie: 

Op de gezamenlijke Jaarvergadering waren in totaal 32 personen aanwezig. De notulen van deze 
vergadering kunt U verderop in de Boerhoorn vinden. Zij zullen ook op de website gepubliceerd worden. 
Na de jaarvergadering van St. Dorpsaccommodatie heeft de heer H. Nijmeijer uitleg gegeven over het hoe 
en waarom van de bloemenakker aan de Westeres. Het was interessant en leerzaam. Wij hopen voor 
hem, dat hem ook dit jaar weer de gelegenheid hiervoor geboden wordt en dat iedereen weer van dit 
prachtige schouwspel kan genieten. 
 
Het nieuwe bestuur van St. Dorpsbelangen is als volgt samengesteld: 
 

- De heer R. Bos   voorzitter   donateurs/jeugd 
- De heer H. Wolbers secretaris   donateurs 
- Mevrouw R. Speelman penningmeester  donateurs 
- De heer J. Nijhoff alg. bestuurslid   Boermarke 
-  Mevrouw J. Roos alg. bestuurslid   Vrouwen van Nu 
- De heer M. Bos  alg. bestuurslid   donateurs/jeugd  
- De heer HJ Brink alg. bestuurslid   IJsvereniging 
- De heer K. Klaassens alg. bestuurslid   Ouderensoos/Koersbal 
- De heer P. Kuipers contactpers. Gemeente M.D. donateurs 
- De heer T. Meijboom alg. bestuurslid   donateurs/jeugd 

 
Dhr. H. Wolbers is vanaf nu het aanspreekpunt van St. Dorpsbelangen.  
Hij is telefonisch bereikbaar op 0593-850272 of per email op h.t.wolbers@ziggo.nl.  
 
Mevr. M. Carnal is van St. Dorpsbelangen overgestapt naar St. Dorpsaccommodatie. Zij heeft haar eerste 
termijn (3 jaar) bij St. Dorpsbelangen vol gemaakt en volgt nu dhr. J. v.d. Klippe op als secretaris bij deze 
stichting.  
 
De plaats binnen St. Dorpsbelangen, die ingevuld wordt door een afgevaardigde van de Vrouwen van Nu, 
zal door mevr. J. Roos worden ingenomen, mits deze vereniging hiermee instemt. 
 
Vanaf heden is dhr. P. Kuipers contactpersoon met de gemeente Midden-Drenthe. Hij zal de eerste tijd 
geassisteerd worden door mevr. R. Speelman. 
Mocht U problemen hebben met openbare voorzieningen van de gemeente (denk aan overhangende 
takken van gemeente bomen, kapotte tegels in de trottoirs of iets dergelijks) dan kunt U contact opnemen 
met de heer P. Kuipers, tel. 06-51299141 of email  peter@famkuipers.com. 
 
Op de jaarjaarvergadering kwam ook het punt contributie-inning aan de orde. Er is een hoop 
onduidelijkheid onder de donateurs of men nu wel, niet of dubbel betaald heeft. Zoals beloofd is dit punt 
in de eerste bestuursvergadering aan de orde gekomen. De oud-penningmeester zal contact opnemen 
met degenen, die dubbel betaald hebben. Afgesproken is, dat de contributie in het begin van het 
kalenderjaar geïnd gaat worden over het lopende jaar. Verder is er nog gesproken over het publiceren van 
het financieel verslag en de begroting in de Boerhoorn en op de website. 
 Het bestuur heeft besloten de stukken 2 weken voor de jaarvergadering bij de bestuursleden ter inzage te 
leggen.  

mailto:h.t.wolbers@ziggo.nl
mailto:peter@famkuipers.com
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Pubquiz:  
Op 22 maart heeft er weer een pubquiz plaatsgevonden in het dorpscafé gedeelte van dorpshuis de 
Schuur. De opkomst was groot en na afloop waren de meeste reacties positief. St. Dorpsbelangen heeft 
daarom besloten in het najaar weer een quiz te organiseren. Alle mensen, die meegewerkt hebben om 
deze avond tot een succes te maken, het was weer  
 
Paasvuur:  
Omstreeks of net na het verschijnen van deze Boerhoorn zal het paasvuur in de brand gestoken worden. 
Dit gebeurt op 2de Paasdag omstreeks 19.00 uur. Voor koffie, limonade of iets sterkers zal gezorgd worden. 
Van de Knetterbielers hebben wij weer de opgeleukte caravan mogen lenen waarvoor al vast onze 
hartelijke dank. Wij hopen dit jaar veel nieuwe gezichten te mogen begroeten.  
 
Hemelvaartsdag 29 mei: 
Over de invulling van deze dag is nog niets bekend. Houd daarom de website in de gaten. Hierop zal 
worden vermeld  wat, waar en hoe laat.  
 
Bruggetje over het Oranjekanaal: 
Wij als St. Dorpsbelangen waren in de veronderstelling goede afspraken te hebben gemaakt met de 
Gemeente M.D. Er blijkt echter nog het één en ander te mankeren aan de onderling gemaakte afspraken 
tussen de gemeente en het Waterschap Reest en Wieden. Ook de stuk gereden klinkerweg aan de 
zuidkant van het kanaal blijkt financieel een heet hangijzer. St. Dorpsbelangen heeft opnieuw contact 
gezocht met de gemeente en is in afwachting van een reactie van hen. 
 

Van de gelegenheid gebruik makend  

willen wij iedereen  

een vrolijk Pasen toewensen en  

hopelijk tot ziens bij het paasvuur. 
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Notulen jaarvergadering St. Dorpsbelangen d.d. 6 maart 2014. 

Aanwezig: 32 personen. 

Afwezig met kennisgeving: Joan jongepier. 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de gezamenlijke 
jaarvergadering. Hij deelt verder mede dat de vergaderstukken in de Boerhoorn en op de 
website gepubliceerd zijn en hij hoopt dan ook dat iedereen deze heeft meegenomen. 
Evenals vorig jaar heeft St. Dorpsbelangen een PowerPointpresentatie verzorgd van de agenda 
en het financiële gedeelte.  
Hierna vraagt hij de aanwezigen of men nog aanvullingen heeft op de agenda. Hierop komt 
geen respons.  

2. Mededelingen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw J. Jongepier. Zij is tussentijds aftredend 
als algemeen bestuurslid en kan deze avond wegens ziekte niet aanwezig zijn. Verder is er een 
bericht binnen gekomen dat de heer E. Roos deze avond niet op tijd aanwezig kan zijn, maar 
probeert zo snel mogelijk te komen. 
Ook deelt de voorzitter de aanwezigen mede, dat men 2 muntjes heeft ontvangen voor een 
consumptie en dat er na de presentatie van de heer H. Nijmeijer een hapje wordt aangeboden 
namens de 2 stichtingen. 
De aanwezigen worden verzocht de presentielijst in te vullen, mocht men dit nog niet hebben 
gedaan. 

3. Notulen jaarvergadering St. Dorpsbelangen d.d. 7-3-2013: 
Punt 5 Verdwijnen buslijn 23: Deze zin kan men op twee manieren lezen en is dus niet 
duidelijk. Er wordt mede gedeeld dat de belbus niet meer bestaat. 
Inhoudelijk en tekstueel zijn er verder geen op- of aanmerkingen en worden onder 
dankzegging aan de secretaris goed gekeurd. 

4. N.a.v. notulen jaarvergadering d.d. 7-3-2013: 
De belbus is opgeheven (zie agendapunt 3). 

5. Jaarverslag 2013: 
Deze wordt puntsgewijs doorgenomen. Enkele punten, die naar voren kwamen zijn: 
- Glasvezel: Op de vraag van de heer W. Brouw of de brief aan de politieke partijen alleen door 
Zwiggelte was verstuurd, volgde een korte uitleg door de secretaris. 
- Exploitatie van ’t Ieshokkie: De heer P. Feijen informeert naar de reden van het wijzigen van 
de naam in m.f.a. ’t Jeugdhonk. De voorzitter geeft hier uitleg over. 
- Woningbouw: De secretaris heeft vandaag nog contact gehad met de gemeente over de 
uitgifte van de bouwkavels in plan Olde Gard. Zij heeft te horen gekregen, dat er zich 
momenteel 1 serieuze kandidaat voor bouwkavel no. 9 heeft gemeld.  

6. Financieel verslag: 
Met behulp van een PowerPointpresentatie komen de begroting en het financieel overzicht 
aan bod. Er is een positief resultaat van € 627,30. Hiervan moet nog een deel naar  
St. Dorpsaccommodatie, zijnde hun deel van de geïnde contributie en er moet nog een 
openstaande rekening van het dorpshuis betaald worden. 
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De contributie inning was de laatste keer onduidelijk. Er hebben nu mensen dubbel betaald of 
helemaal niet. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal dit punt op de agenda komen te 
staan. Van één van de aanwezigen kwam de opmerking naar voren dat het wenselijk zou zijn 
als de begroting en het financieel overzicht vooraf in de Boerhoorn en op de website 
gepubliceerd zou worden. Ook deze opmerking wordt meegenomen naar de eerstvolgende 
bestuursvergadering. De heer W. Brouw kwam met de mededeling dat het donateurschap van 
St. Dorpsbelangen mogelijk afgetrokken kan worden van de inkomsten belasting.   

7. Verslag en benoeming kascontrolecommissie: 
De heer R. Bos brengt verslag uit. Dit jaar heeft hij samen met de heer P. Brok de kas 
gecontroleerd en in goede staat bevonden. Hij vraagt de vergadering het bestuur decharge te 
verlenen. Dit wordt met applaus bevestigd. 
De heer R. Bos heeft 2 jaar de kascontrole gedaan en is daarom aftredend. De voorzitter 
vraagt de vergadering of er iemand uit hun midden plaats wil nemen in de 
kascontrolecommissie. De heer C. Meijboom biedt zich aan, maar om statutaire redenen mag 
hij geen plaats nemen in deze commissie. Hierna biedt de heer P. Feijen zich aan. Vervolgens 
bedankt de voorzitter de heer R. Bos voor zijn werk binnen de commissie. 

8. Bestuurswisseling: 
De volgende bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar: 
 Mevr. J. Jongepier (donateurs) 
 Mej. L. v.d. Klippe (LTO Noord/donateurs) 
 Mevr. M. Klaasen (donateurs) 
 Dhr. J. Stroomberg (Boermarke)  
De Boermarke heeft de heer J. Nijhoff naar voren geschoven als vervanger. 
De voorzitter neemt van de aftredende bestuurleden afscheid door aan ieder een persoonlijk 
woordje te besteden en hen een cadeaubon te overhandigen met de toezegging dat er nog 
een gezamenlijke barbecue op zal volgen. 
Er hebben zich naast de heer J. Nijhoff nog 4 bestuurskandidaten gemeld t.w.: 
 Mevr. J. Roos (donateurs) 
 Mevr. R. Speelman (donateurs) 
 Dhr. H. Wolbers (donateurs) 
 Dhr. P. Kuipers (donateurs) 
Er doet zich het luxe probleem voor dat er 5 kandidaten zijn en 4 vacatures.  
Na enige discussie wordt het voorstel gedaan om LTO-Noord te laten vervallen en het bestuur 
uit te breiden met 1 zetel. Zo kunnen alle 5 kandidaten in het bestuur toetreden. 
Hier kan de vergadering zich in vinden en het voorstel wordt aangenomen.  
Omdat St. Dorpsaccommodatie ook een vacature heeft, zal er binnen het bestuur van  
St. Dorpsbelangen gekeken worden wie naar deze stichting zal overstappen. Dit zal later in de 
Boerhoorn en op de website bekend gemaakt worden. 

9. Website: 
De heer H. Bonnen geeft uitleg over de door hem vernieuwde website. Met de make-over 
heeft hij getracht de website voor alle leeftijden toegankelijk en aantrekkelijk te maken. De 
website staat nog in constructie. Hij geeft aan dat hij de beheerder is maar dat de Zwiggelters 
zelf data aan moeten leveren.  

10. Rondvraag:  
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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 Op 6 maart heb ik het secretariaat van Stichting 

Dorpsbelangen Zwiggelte overgedragen aan mijn 

opvolger.  

Ik heb dan 2 termijnen van 3 jaar vol gemaakt en 

ben volgens de statuten niet meer herkiesbaar. 

Hierbij wil ik je bedanken voor de prettige 

samenwerking en het vertrouwen dat je in mij 

gesteld hebt. 

Het is misschien wel uit het oog maar zeker niet uit 

het hart en wie weet komen wij elkaar wel weer eens ergens tegen. 

BEDANKT EN TOT ZIENS!!!!!! 

Ineke Klaasen 

 

 

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

 
Zwiggelte, maart 2014 
 
Consumptie prijzen en zaalhuur zoals die in de afgelopen  jaarvergadering besproken zijn. 
 
De volgende consumptie prijzen zijn vastgesteld. 
 
Koffie/Thee € 1.50 
Fris  € 1.75 
Wijn  € 2.50 
Bier  € 1.75 
Gedestilleerd € 2.50 
Mix  € 4.00 
 
Muntprijs € 2.00 
 
Zaalhuur: 
€ 20,= per dagdeel voor een zaaldeel 
€ 40,= per dagdeel voor de hele zaal ( inclusief toneel). 
 
Namens Stichting Dorpsaccommodatie 
Bert van de Belt 
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Koersbal 

18 Maart zijn we met 8 personen naar een paren koersbaltoernooi in Jubbega 

geweest. Er deden 75 paren mee. 

Wij deden voor de 2e keer mee.  

Het is altijd een heel gezellige dag in Friesland. 

 

Uitslag: 

R Homan – K. Klaassens 31 punten plaats 8 

J. Stroomberg – H. Albring 27 punten plaats 18 

F. Albring – H. Eefting  20 punten plaats 40 

R. Heling – J. Bieuwenga 16 punten plaats 55 

 

Koop Klaassens 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

KLOOTSCHIETCOMPETITIE 2014 

  Datum aanvang 

Woensdag  16 april 19.00 uur 

Woensdag  30 april 19.30 uur 

Woensdag  14 mei 19.30 uur 

Woensdag  28 mei 19.30 uur 

Woensdag 11 juni 19.30 uur  

Woensdag  25 juni 19.30 uur 

Woensdag  9 juli  19.30 uur 

Woensdag  23 juli  19.30 uur 

Woensdag 6 augustus 19.00 uur  
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Renovatie Dorpshuis De Schuur. 
 
Hierbij willen wij namens Stichting Dorpsaccommodatie iedereen informeren over de renovatie 
van ons Dorpshuis.  
 
Het was ongeveer september 2013 dat wij als bestuur ( Jan van der Klippe/Eelke Meijboom/Bert 
van de Belt)  samen met Gemeente Midden Drenthe een afspraak hadden bij ons Dorpshuis. 
Insteek was een aantal zaken welke aan vernieuwing/vervanging toe waren te laten zien en 
hierover afspraken te maken. 
Toen wij na ons “rondje” gemaakt te hebben nog even op het terras zaten kwam Roelie Speelman 
toevallig voorbij en kwam bij ons zitten. Toen zij hoorde wat onze plannen waren gaf zij aan dat er 
veel meer mogelijk was. Haar insteek was dat wij ook gebruik zouden kunnen maken van fondsen 
en daarmee extra zaken zouden kunnen realiseren welke niet door onze Gemeente gefinancierd 
werden. 
 
Met deze visie zijn wij aan de slag gegaan en hebben geïnventariseerd welke verdere wensen er 
waren ten aanzien van renovatie.  Er is een investeringsplan gemaakt waarin wij alle zaken 
benoemd hebben. Dit plan is compleet met onderbouwing en offertes aan Gemeente Midden 
Drenthe, Rabobank Projectenfonds Westerbork en Oranjefonds gezonden. 
 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een zeer positieve uitslag. Het gehele aangevraagde bedrag 
is toegezegd: 
Gemeente Midden Drenthe:  € 15.000,= 
Rabobank Projectenfonds:  € 10.000,=  
Oranjefonds:   €  6.000,= 
    ======== 
Totaal:    € 31.000,= 
 
Het is tot het laatste moment spannend geweest, op 6 maart j.l. kregen wij definitief “groen licht” 
van de Gemeente. Dit is ook de reden dat wij niet eerder een stukje in De Boerhoorn geplaatst 
hebben. Wel is er in de media al veel aandacht besteed aan de renovatie, niet alleen in meerdere 
kranten, ook bijvoorbeeld RTV Drenthe is geweest en heeft een interview uitgezonden op de 
radio. 
 
Zoals velen ongetwijfeld al opgemerkt hebben 
zijn er inmiddels een aantal zaken 
gerealiseerd en/of in gang gezet. 
-Er is een nieuw gordijn bij het toneel 
-Een nieuwe afzuigventilator is geplaatst in het 
zaalgedeelte waar de nieuwe bar staat 
-De toiletruimten worden volledig gerenoveerd, 
dit is bijna gerealiseerd 
 
Wat er verder nog op de planning staat zijn: 
-Vervanging van 2 uitbouwen op het dak ( de 
vouwwand valt hier in ) 
-Een dubbele toegangsdeur in de zaal aan de 
Hoofdstraat zijde 
-Een overkapping bij deze dubbele deur 
-Het vervangen van de vloerbedekking in de zaal en entree 
 
In combinatie met het vele werk dat inmiddels al verricht is onder leiding van Brigit( zaal is 
bijvoorbeeld volledig geschilderd, het nieuwe terras, nieuwe bar, aankleding van de zaal etc.) 
beschikken wij straks weer over een Dorpshuis waarmee wij weer een tijd vooruit kunnen. 
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Voor de leefbaarheid in ons dorp is het essentieel dat het Dorphuis blijft bestaan. 
 
Onze dank gaat uit naar Gemeente Midden Drenthe, het Rabo Projectenfonds en het Oranjefonds 
voor hun financiële bijdragen. Ook Roelie Speelman willen wij bedanken. Mede dankzij haar 
kunnen wij dit plan realiseren. 
 
Plan is om na realisatie van de 
renovatie een feest te organiseren 
waarbij natuurlijk alle inwoners, 
sponsoren etc. uitgenodigd worden. 
Hier komen wij nog op terug. 
 
Voor diegenen welke van de 
renovatie nog niets gezien hebben: 
Ga eens naar het Dorpshuis en kijk 
wat er al gerealiseerd is. 
 
 
 
 
Tot slot: 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers, deze hebben wij met name nodig op het moment dat de 
vloerbedekking verwijderd moet worden. Er hebben zich al enkele mensen aangemeld, echter 
meer mensen zijn van harte welkom. Graag aanmelden bij Marja Carnal (secretariaat). 
Als gevolg van bestuurswisseling heeft Marja Carnal de plaats van Jan van der Klippe 
ingenomen. Jan heeft de afgelopen 6 jaar in het bestuur gezeten. Jan, hartelijk dank voor jouw 
inzet, je neemt op een hoogtepunt afscheid. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens Stichting Dorpsaccommodatie Zwiggelte: 
Marja Carnal 
Eelke Meijboom 
Bert van de Belt 
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NIEUWS UIT HET BREICAFE 

 

 

 
 

 
De vaste groep breisters blijven trouw elke eerste donderdag van de maand het 

breicafé bezoeken. Dat het breicafé leeft in het dorp, blijkt uit een aantal giften dat 
is geschonken aan het breicafé vanuit het dorp. Het breicafé is in het bezit van een 

derde spinnewiel, die  door de dames is uitgeprobeerd en deze functioneert! 
Wanneer je  hiervan gebruik wil maken ook al ben je geen breicafé bezoek(st)er  

kan dat. Je kunt hem ophalen uit het restaurant om 
je vachten schapenwol te spinnen tot garen. Ook is 

ons een hoeveelheid borduurpatronen, breiwol, 
breipennen,  borduurlinnen en borduurzijde 

geschonken. Ben je aan het borduren kom dan 
gerust kijken of hier materialen zijn die je kunt 

gebruiken. Het ligt in de zwarte kast in het dorpshuis. 
Je kunt het zo meenemen. Over de zomermaanden 

blijft het breicafé de eerste donderdag van de maand 
actief en we hopen dat er in deze periode ook op het 

terras creatieve uitspattingen zullen plaats vinden.  
 

Een ieder die de dames ziet zitten, mag gerust komen kijken, waarmee ze bezig zijn. 
J.A. en H.B. bedankt voor jullie in breng aan materialen voor het breicafé 

 
Het breicafé is geopend elke eerste donderdag van de maand van 

13.30 uur tot 15.30 uur. 
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Vrouwen van Nu afdeling Zwiggelte: 
Muzikale avond in bij Hardmoed Grefe en Mieke Hendriks 

 
Door: Marja Carnal 

februari 2014 
 
Op woensdagavond 12 februari is er, speciaal voor de Vrouwen van Nu, een 

muzikale avond georganiseerd ten huize van Hardmoed Grefe en zijn vrouw 
Mieke Hendriks   

“Aan de Stille Kant” van het Oranjekanaal in Zwiggelte. 
 
Het huiskamerconcert werd bijgewoond door 20 Vrouwen van Nu. 

We werden bijzonder gastvrij ontvangen door de gastheer en gastvrouw. 
Zij hadden gezorgd voor goede zitplaatsen voor iedereen en we werden door 

Mieke getrakteerd op koffie en thee met verrukkelijke eigen gebakken appel-
kruimeltaart en chocoladetaart. 
 

 Onze onvolprezen voorzitster Rita Roozendaal opende de avond met het 
verwelkomen van (alweer!) een nieuw lid, te weten Annie Grit uit Westerbork. 

Vervolgens stelde zij komende evenementen en andere mededelingen van de 
vereniging even aan de orde. 
 

Hierna begon het concert. 
 

Hardmoed was in zijn werkzame leven beroeps contrabassist en speelt daarnaast 
ook cello. Hij werd deze avond begeleid door Rob Carnal op de piano. 
Het eerste stuk is prachtige Barokmuziek gecomponeerd door Benededetto 

Marcello en is genaamd “Sonata” (Venetie-17e eeuw). 
Hierna spelen de heren een aangrijpend stuk gecomponeerd door Ernest Bloch: 

From Jewish life “ Prayer” (de smeekbede/het gebed/Amerika/ 20ste eeuw). 
Dan volgt een meditatief/hypnotiserende Minimal Music compositie van Arvo Pärt 

(1978 Estland) genaamd “Spiegel im Spiegel”. 
Na afloop spelen Hardmoed en Mieke samen nog intrigerende Indiaase muziek op 
Citer en Tempura. Zeer bijzondere instrumenten met een onmiskenbaar Indiaase 

klank. 
 

Na afloop was er gelegenheid om nog een poosje na te praten onder het genot 
van allerlei heerlijke hapjes en een drankjes. Hardmoed en Rob maakte de sfeer 
extra feestelijk en ontspannen door een aantal Jazz standards te spelen, waar 

men lekker doorheen mocht kletsen. 
 

We kunnen terugkijken op een heerlijke avond vol mooie, aangrijpende muziek. 
Ik hoop dat we dit vaker mogen meemaken “Aan de Stille Kant” 
 

Hartelijk bedankt voor alles: Miek, Hardmoed en Rob. 
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Compacte Snoeicursus Hoogstamfruitbomen  
(voor beginners) 

georganiseerd door Vrouwen van Nu 

maart 2014 

 

Zaterdag 8 maart 2014 kwamen 6 Vrouwen van Nu bij Rita bij elkaar om een snoeicursus te 

volgen.  

Marja Carnal, ondersteund door echtgenoot Rob en vriend Johan Visser, had deze cursus 

georganiseerd. 

We begonnen om 9.15 uur met koffie of thee en natuurlijk eigengebakken appeltaart van 

Rita. 

Marja legde uit dat zij verscheidene cursussen bij het Landschapsbeheer Drenthe gevolgd 

hebben om te leren snoeien en zelf veel snoei-ervaring hebben opgedaan bij hun eigen 

fruitbomen en bij die van vrienden. Johan heeft enorm veel snoeiervaring. 

Na enige theorie over het waarom (vruchtbaarheid, kwaliteit, boomvorm en groeikracht), 

wanneer (half december tot eind maart) wat is een beurtjaar en wat is een draagjaar, 

groeiregels en allerlei handige tips, gingen we aan de slag met snoeischaar, zaag, touw en 

snoeimes. Ook zeer belangrijk: een veilige ladder of trap.  

 

Als leidraad zou je heel kort samengevat kunnen zeggen, dat 

het model van een appelboom eruit ziet als een appel, dus 

bolvormig en een perenboom peervormig. 

 

Als eerste stap moet je goed naar de boom kijken, erom heen 

lopen en bespreken welke (grote) tak eruit zou moeten om het 

beoogde model te benaderen. 

Nadat de tak weggehaald of ingekort is, herhaal je deze 

procedure en kijk je welke grote tak dan weer aan de beurt is. 

Het is niet iets dat je “even snel” moet willen doen; van te 

voren even goed nadenken is belangrijk. 

 

Onze eerst boom was een heel 

oude appelboom. Na veel gezaag, 

gezwoeg en ladderwerk van de 

mannen, waarbij de dames 

toekeken en takken sjouwden, zag de boom er weer redelijk 

toonbaar uit en kon er meer licht in de kruin komen. 

Daarna lekker soep en broodjes eten bij Ria en toen bij haar aan 

de slag. Haar appelboom was nog jong, maar het model moest er 

nog wel ingebracht worden. Dit was vrij snel gebeurd. Aangezien 

je niet in een keer te veel van een boom af moet halen 

(maximaal 1/3) moet hier volgend jaar nog wel een vervolg op 

komen. 

 

 

 

Daarna kwamen de appel-en perenboom van Rita aan de 

beurt. Weer discussie over welke takken verwijderen en de 

vorm van de boom.  

Om 15 uur zijn we gestopt. Het was heel leerzaam, gezellig 

en het weer was super. 

 

Marja, Rob en Johan, Rita en Ria,  

heel hartelijk bedankt. 

 

Namens de 6 Vrouwen van Nu  

Joan Jongepier 
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Malletband St. Cecilea Elp. 
 

Sinds kort oefenen wij, de malletband uit Elp, in het leegstaande 

schoolgebouw in Zwiggelte. 

We zijn hier iedere dinsdagavond vanaf 19.20 uur. 

 

Onder leiding van onze dirigent Jelke Meijer studeren we nieuwe stukken 

in van verschillende genres, bv. Flashdance, Paint it black, Mission Impossible, 

Can You Feel The Love Tonight, Live and let die,  enz. 

De instrumenten die we bespelen zijno.a.:  drumstel, snare drum, base drum,  bells, Xylofoon en 

Marimba. 

 

Een ieder die geïnteresseerd is nodigen we uit om 

een kijkje te komen nemen. 

Ook is er de mogelijkheid om een instrument te 

proberen. 

We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken, onze 

dirigent geeft zonodig ook les. 

Mocht u belangstelling hebben komt dan gerust 

even vrijblijvend langs.  

 

U kunt ook een kijkje nemen op onze site 

www.cecilea.nl 

Telefoon: 0593-346267 Jannie Boer, secretaresse. 

Email: st.cecilea@gmail.com 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Soos 

Onze voorzitter Henk Krassenberg is 3 week geleden plotseling naar het ziekenhuis 

gegaan voor een open hartoperatie. 

 

Alles is geslaagd volgens de doctoren. 

Hij is afgelopen dinsdag naar Beatrixoord in Haren gegaan voor revalidatie en om 

weer verder aan te sterken. 

 

Maar het reisje van 21 mei nadert al snel.  

Dus 55 plussers geef U nu op, zodat we de bus VOL krijgen. 

 

Opgave kan bij: 
 
Jelte Bieuwenga 332261 

Koop Klaassens 331942 

http://www.cecilea.nl/
mailto:st.cecilea@gmail.com
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Zwiggelte april 2014 

 

 

 

Afgelopen jaar zijn we naar een tentoonstelling over de Dode Zee rollen in het Drents museum 

geweest. 

Met een klein groepje vrouwen van NU hebben we op 13 november genoten van 

de indrukwekkende schatten van Qumran.  

De Dode Zee rollen zijn ontdekt tussen 1947 en 1956 en ze worden beschouwd als een van de 

grootste archeologische ontdekkingen van de 20
e
 eeuw. De meeste rollen zijn erg beschadigd, 

volledige rollen zijn er vrijwel niet, losse fragmenten zijn zo goed mogelijk weer bijeen gebracht. 

Wetenschappers hadden hun handen vol aan de reconstructie en vertaling van de fragmenten. Ook 

de financiering van de immense klus gaf nogal eens problemen en niet te vergeten ruzies en 

rechtszaken over de rechten van publicatie.  

Feit is dat we met deze ontdekking van de Dode Zee rollen prachtige informatie krijgen over de 

geschiedenis en de cultuur uit de tijd van Jezus. Naast de fragmenten waren er 400 voorwerpen te 

bezichtigen waaronder kruiken waarin de rollen zijn verborgen, het linnen waarin ze waren 

gewikkeld, restanten van een haarnetje, leren sandalen, cosmeticaflesjes, munten waaronder een 

bronzen munt van Pontius Pilatus, broodstempels, Romeinse zegelstenen, een marmeren portret 

van Titus en nog veel meer. 

  

Onderstaand het programma van de reis- en activiteitencommissie voor 2014. 

We hebben afgesproken (overlegd) dat de filmavonden in het vervolg in ʺDe Schuurʺ  

worden gehouden en niet in M.F.A. ’t Jeugdhonk voorheen M.F.A. ’t Ieshokkie.   

 

Donderdagavond 24 april 

Booost Elp 

Vertrek 18.45 uur Wanneer het mooi weer is kunnen we voor wie dat wil op de fiets gaan. 

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

Vorig jaar zijn we hier ook geweest met de vrouwen van nu. 

Op de 24
ste

 gaan we heel iets anders doen namelijk drummen op grote ballen met muziek erbij,  

het heet Drums alive 

Iedereen kan hieraan meedoen, het is wel aan te bevelen om makkelijk zittende kleding aan te 

trekken.  

Nadien gaan we ontspannen onder het genot van ayervedische hapjes met een drankje. 

Kosten € 15,- 

  

Woensdagavond 7 mei 

Filmavond bij ʺDe Schuurʺ 

Te zien is de film: De aanslag van Fons Rademakers naar het gelijknamige boek van Harry 

Mulisch. 

19.30 uur koffie 20.00 uur film  

Niet leden betalen  € 1,50  

  

Dinsdagavond 27 mei 

Wandeling Holther ommetje plm. 7 km 

Vertrek: 18.30 uur 

De route is wel langer dan ons mooie Zwiggelter ommetje maar op bankjes onderweg kunnen we 

uitrusten en wat drinken.    

 

 



DE BOERHOORN  34e
e
 jaargang nr. 2 

   April 2014 

 

 17 

Woensdag 2 juli 

Amsterdam. 

Vertrek 7.25 uur Zwiggelte om 7.54 met de trein. 

Wandeling met gids. Het thema van de wandeling is het oudste beroep van de wereld.  

Rondleiding stad met gids plm. € 12,-  

Bezoek aan het rijksmuseum mjk gratis.  

Hier komt nog bij een treinkaartje en eten.  

We zullen proberen om zo voordelig mogelijk te reizen met de trein. 

Nadere informatie volgt. 

 

Dinsdag 9 september 

Fietsdag  

Vertrek 9.00 uur met auto’s.  Aan het begin van onze route huren we een fiets – of wie dat wil een 

fiets met accu. 

Volledige dag met warme maaltijd. Lunch drinken en regenkleding meenemen. 

 

 

Woensdagavond  1 oktober 

Filmavond bij ʺDe Schuurʺ 

Te zien is de film: Boven is het stil van Nanoek Leopold naar het boek van Gerbrand Bakker  

met in de hoofdrol Jeroen Willems 

19.30 uur koffie 20.00 uur  film 

Niet leden betalen € 1,50  
 

  

Zoals bij de meeste van ons bekend gaat ons eendjes uitje, een dag op stap met een 2 cv en gepland 

op 19 juni niet door, vanwege het feit dat ze (alle 8 eendjes) op geplande datum allemaal al bezet 

waren. 

Waarschijnlijk zullen we nog een datum in augustus prikken.  

Let op: eventuele wijzigingen en aanvullingen in het programma worden meegedeeld via 

afspreken.nl  

 

We hopen dat we samen weer kunnen genieten van een of andere activiteit. 

Nog nooit mee geweest, ga gerust een keer mee en sluit je bij ons aan. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de reis – en activiteitencommissie Tineke Pol 

Voor vragen en opgave: bel of mail naar onderstaand commissielid 

Kijk voor informatie ook op afspreken.nl 

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

 

 

Fietsen in de buurt  Vertrek  ’s avonds  19:00 uur Wanneer 1
e
 datum slecht weer dan als 

alternatief 2
e
  keuze 

1
e
 keuze 2

e
 keuze 

maandag 12 mei maandag 19 mei   

dinsdag 3 juni dinsdag 10 juni 

woensdag 9 juli woensdag 16 juli 

donderdag 7 augustus donderdag 14 augustus 

mailto:veen-j@home.nl


DE BOERHOORN  34e
e
 jaargang nr. 2 

   April 2014 

 

 18 

KAZ: 

Zaterdag 15 maart 2014 jl. organiseerde Kinder Activiteiten Zwiggelte een sprookjeswandeling 

met aansluitend een avonturen dropping. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 18:00 uur was het voor kinderen (0/6 jaar) verzamelen in 't Ieshokkie alwaar ze vertrokken 

per huifkar naar het sprookjesbos. De wandelpaden in het sprookjesbos werden gezellig verlicht 

door kaarsjes zodat je niet kon verdwalen.  

Aan het einde van de wandeling konden de kinderen, onder het genot van wat drinken en een 

versnapering, genieten van een sprookjesverhaal.  

Na afloop werden de kinderen weer, met de huifkar, afgezet bij 't Ieshokkie.  
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Rond 19:30 uur was het de beurt aan de oudere kinderen (7/16 jaar) om zich klaar te maken voor 

de avonturen dropping. Op de foto's is te zien dat de opkomst goed was en werden de kinderen 

opgedeeld in 6 groepen. De jongsten, groep 1 t/m 3, vertrokken als eerste per trekkertram. 

Spanning alom. Het was de bedoeling om tijdens de dropping de 10 munten die je als groep 

gekregen had veilig thuis te brengen en ze dus niet te verliezen aan de spoken die zich her en der 

verstopt hadden. Ongezien terug komen dat was het doel. 

Jammer was het dat bij aanvang het weer een beetje tegen zat. Regen! Maar volgens mij hebben de 

meeste het niet eens gemerkt want die hadden maar een ding voor ogen. Spoken ontwijken en met 

10 muntjes thuis komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Advertentie koppie koppie? 
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PUB QUIZ 
Zaterdag 22 maart werd er in het Dorpshuis de Pub quiz met als 

thema Battle between de sexes gehouden. Onze alom bekende 

quiz master Erik Brink zorgde ervoor dat deze gladjes verliep en 

dat de sfeer er goed in kwam. Aan het eind van de avond bleek 

dat de kennis van  de mannen in Zwiggelte over vrouwenzaken 

groter was dan andersom. Zij wonnen respectievelijk de eerste 

en de tweede prijs. De derde prijs ging naar een vrouwengroep. 

Zij kregen allen een heerlijke taart, waarvan een aantal direct 

werden aangesneden. Na de quiz bleven beide sexes nog gezellig 

nazitten en naborrelen aan de bar. We kunnen terug kijken op 

een geslaagde dorpsactiviteit die voor herhaling vatbaar is.  
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Wanneer: Zaterdag 21 juni van 09.00-12.00 uur 

Waar: op het sportveld   

Standhouders: alleen inwoners van  Zwiggelte 

Info en opgeven: Paul Brok 331430 paulbrok@hetnet.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 is een kroket  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 
        06-37023743 
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De Berk    -     Betula Alba 
 
 
Weer berkensap afgetapt. Dat vind ik toch wel heel bijzonder, om sap 
te drinken van een boom. Dat kan van de berk. In december komt de 
sapstroom al op gang en in maart/april, voordat de bladeren aan de 
boom komen, is er een sterke sapstroom en na volle maan gaat de 
sapstroom naar de takken toe. Als je dan een vingerdikke tak afknipt 
druppelt daar het sap uit. Als je er dan een fles aan hangt is hij binnen 
een paar dagen vol. Je moet oppassen dat je daarna de wond afsluit, 
want een berk kan doodbloeden. Ik heb het uiteinde van het  takje 
met as ingesmeerd en dat werkte.  
 
Ja, en waarom zou je berkensap drinken? Het werkt zuiverend in je lijf. 
Het helpt de nieren je afvalstoffen weg te werken. Dus als je 
afvalstoffen zich ophopen in je gewrichten, zoals bij reuma, jicht en 
artritis het geval is, dan kan berkensap je helpen.  
 
Het blad kan ook gebruikt worden. Er is goed thee van te zetten. Het  is geschikt om jezelf door te spoelen 
als je last hebt van ontstekingen aan de urinewegen. Ook werkt het preventief tegen nierstenen. Verder 
wordt het gebruikt bij voorjaarskuren, dat kan ook samen met braamblad en aardbeiblad en zwarte 
aalbesblad. 
De berk is een heel flexibele boom, de mensen die hem nodig hebben zouden misschien wat van die 
flexibiliteit kunnen gebruiken. Ze zijn door het leven wat verstard geraakt en durven niet aan iets nieuws 
te beginnen. Terwijl ze van nature beweeglijk en ondernemend waren. Door de berk zullen ze dit weer 
worden. 
 
De bast wordt gebruikt voor de huid. Van de bast is een zalf te maken. Deze is voor mensen die last 
hebben van eczeem, psoriasis, roos. Eigenlijk als je net zo’n huid als de berk zelf hebt. Dit helpt zowel bij 
natte als bij een droge eczeem. 
En dan heb je ook mensen die juist met een boog om de berk heen lopen omdat ze allergisch zijn voor de 
vrucht, de berkenpollen. Maar de berk heeft dus ook vele goede eigenschappen. Eigenlijk net zoals de 
mens.  
 
Er zijn vele verschillende soorten berken, ze hebben ongeveer dezelfde werking.  
Je moet deze middelen niet gebruiken als je al vocht afdrijvende medicijnen gebruikt en niet tegelijk met 
ijzerpreparaten. 
 
 

 
 
 
Op jullie gezondheid, 
Annemieke Aardema 
www.moederaardema.nl 
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KLEURPLAAT 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grafische vormgeving 
  & 

      Illustraties 
          
       Rob Visser 
     T. 0593-850287 
E. robvisser1985@gmail.com 

mailto:robvisser1985@gmail.com
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