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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 

  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.: Ineke Klaasen  

 0593 – 370 930 

 

Contactpersoon gemeente: 

 Jacob Stroomberg 

 0593-370052 

 

Bezorging door: 

 Ineke Klaasen 

Ripkampenweg 

 Jakob Stroomberg 

Klateringerweg 

Westeres 

Eekhorsten 

 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: 

 

 
 
Do 19 dec   Kerstavond, Vrouwen van Nu 

Di 31 dec   Carbid schieten, Sportveld, ‘s middags 

Wo 1 jan   Nieuwjaarsinstuif, De Klipper vanaf 00.15 uur  

Do 2 jan   Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Di 14 jan   Jaarvergadering, Vrouwen van Nu, 20.00 uur de Klipper 

Do 23 jan    Jaarvergadering Rijlust, 20.00 uur, ‘t Ieshokkie 

Za 1 feb  Ophalen oud papier vanaf 9.00 uur,    

                        bij problemen: bel  06-53585749 

Do 6 feb   Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Za 8 feb Toneeluitvoering, 20.00 uur, Dorpshuis “De Schuur 

Wo 12 feb Muzikale avond bij Harmoed en Mieke,Vrouwen van Nu 

Za 15 feb Toneeluitvoering, 20.00 uur, Dorpshuis “De Schuur” 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
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  DECEMBER 2013 

 

Filmavond: 

Op 24 oktober heeft de natuurfilm “De Groene Horizon”een vol dorpshuis getrokken. Het was een 

avondvullende film en de vele reacties na de voorstelling waren unaniem positief. Deze film werd 

opgenomen in de gemeente Midden-Drenthe. Zelfs Zwiggelte kwam er in voor. Mede dankzij Tineke 

Pol, heeft iedere Zwiggelter een kijkje in zijn naaste omgeving gekregen. Tineke, bedankt voor dit 

initiatief. 

Bruggetje Oranjekanaal: 

Het fiets/loopbruggetje over het Oranjekanaal nabij de Zwiggeltersluis stond op de nominatie 

verwijderd te worden i.v.m. renovatiewerkzaamheden in opdracht van het Waterschap Reest en 

Wieden. De omwonenden werden 14 dagen voor de aanvang geïnformeerd over het feit dat deze 

fiets/loopbrug niet zou worden teruggeplaatst. Dit tot grote teleurstelling van de omwonenden. 

Mede dankzij de medewerking van de Gemeente Midden-Drenthe en met name wethouder Pit, de 

heer Wieling en de omwonenden, zijn wij er in geslaagd een verbindingsbrug te behouden.  

Bindingseisen op uitgifte van kavels bouwgrond: 

Medio oktober ontving St. Dorpsbelangen een brief van de Gemeente Midden-Drenthe waarin advies 

gevraagd werd over het nieuw te volgen beleid van de gemeente. Aangezien het wettelijk verboden 

is bindingseisen aan bouwkavels te koppelen zijn deze komen te vervallen. Het voorstel van de 

gemeente luidt: In overleg met de belangenvereniging van het betreffende dorp vooraf te bepalen 

hoeveel kavels er in het betreffende jaar zullen worden aangeboden. Eerst zal er een advertentie in 

het plaatselijk krantje, in ons geval de Boerhoorn, geplaatst worden en eventueel op een website van 

het dorp. Dit om de ingezetenen de eerste kans te bieden. Het is niet de bedoeling van de gemeente 

om een nieuwbouwwijk zo snel mogelijk vol te bouwen. Hierna zal er een advertentie in de 

streekbladen geplaatst worden, waarop iedereen mag reageren. Stichting Dorpsbelangen heeft met 

deze procedure ingestemd. 

Exploitatie multifunctionele jeugdaccommodatie ’t Ieshokkie: 

In de maand november is de Beheercommissie aangeschoven bij de bestuursvergadering van St. 

Dorpsbelangen. Aan de orde kwam de exploitatie van ’t Ieshokkie. Mede omdat de oudere jeugd zich 

teruggetrokken heeft uit het bestuur van KNARF en er tot op heden geen opvolging is gevonden, zijn 

de jeugdavonden sterk teruggelopen. Hierdoor lopen de inkomsten terug. De biljartvereniging is de 

enige vaste gebruiker van ’t Ieshokkie en alleen hiervan kan de exploitatie niet bestaan. Er is met de 

Beheercommissie afgesproken dat zij op de volgende bestuursvergadering weer aanwezig zullen zijn 

samen met een vertegenwoordiging uit St. Welzijnswerk Midden-Drenthe en St. Dorpsaccommodatie 

om gezamenlijk naar een structurele oplossing te zoeken om zo de toekomst van ’t Ieshokkie veilig te 

stellen.  
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Carbidschieten: 

Op 31 december aanstaande zal ‘s middags op het sportveld langs de Hoofdstraat weer net als vorig 

jaar het oude jaar uitgeknald worden. De aanvangstijd blijft altijd een gok, omdat wij afhankelijk zijn 

van de jeugd uit omliggende dorpen. U zult ongetwijfeld horen wanneer de jongeren de fakkels 

onder de bussen houden. Op het sportveld zal voor de toeschouwers een hapje en een drankje te 

verkrijgen zijn en het geheel zal worden opgeluisterd door muziek. 

Nieuwjaarsborrel: 

 Om 00.15 uur zal in restaurant de Klipper, net als vorig jaar, een nieuwjaarsinstuif zijn. Menigeen zal 
zich nog wel herinneren dat dit een drukke, maar vooral gezellige bijeenkomst was. Men is dus weer 
van harte welkom. 
St. Dorpsbelangen zal aan de gezelligheid bijdragen door middel van het sponseren van de warme 
snacks. 
   
Wat ook, op de avond voorafgaand hieraan, plaatsvindt is natuurlijk het slepen. Een traditie, die in 
ere gehouden moet worden. Wel hebben wij het verzoek geen spullen achter de huizen weg te 
halen, die later in een sloot belanden of kappot teruggevonden worden. 
Slepen is een traditie en hoort bij oud en nieuw, maar houdt de spullen wel heel. 
 
GEZAMENLIJKE JAARVERGADERING 2014: 
 
Zoals al eerder vermeldt, wordt op 6 maart 2014 de gezamenlijke jaarvergadering van  
St. Dorpsbelangen en St. Dorpsaccommodatie gehouden in Dorpshuis “de Schuur”.  
 

 Van Stichting Dorpsbelangen zijn aftredend en niet herkiesbaar: 
- Jacob Stroomberg - alg. bestuurslid - vertegenwoordiger Boermarke en 

contactpersoon met de gemeente Midden-Drenthe. 

- Ineke Klaasen – secretaris - vertegenwoordiger donateurs. 

- Linda v.d. Klippe – penningmeester – vertegenwoordiger donateurs jeugd. 

 
U kunt zich aanmelden als kandidaat bij de secretaris t.w. Ineke Klaasen, tel. 370930. 
 
Dit was weer de laatste “Van de Bestuurstafel” van dit jaar. 

Stichting Dorpsbelangen wenst iedereen gezellige feestdagen en een mooi, maar vooral gezond 2014.  
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Beste mensen, 
 
Wie heeft er zin om de dia's van 't Leerhoes te digitaliseren? 
Er zijn een flink aantal dozen vol van en 't is best zonde dat  
daar niets mee gedaan wordt! 
  
Gerard Kohl 
Hoofdstraat 30 
06-17587912 

 

MEDEDELING RIJLUST 

 

De algemene ledenverga-

dering zal plaatsvinden op 

23 januari 2014 om 20:00 

uur in ’t Ieshokkie.  

Alle leden zijn van harte 

uitgenodigd.  

Notulen en agenda zijn te 

vinden op: 

www.rijlust.nl 

 

Rijlust is nog op zoek naar 

vrijwilligers die het komende 

seizoen kunnen assisteren. U 

kunt zich aanmelden bij 

onze voorzitter  

Henk Draaijers,  

tel. 332426 

  

Voor informatie en 

lidmaatschap tel: 565362 

e-mail: info@rijlust.nl 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.rijlust.nl/
mailto:info@rijlust.nl
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Mededeling!! 

 

Er is een moord pleegd in het Darp! Old Derk Groothof is 

dood antröffen in zien hoes under verdachte umstandigheden.  

Opper Sikkema blas hoog van toren dat zie de moordenaar hoe 

dan ok in de kraag vatten zult, maar dat is makkelijker zegt 

dan daon.  

De hoofdcommissaris is lang niet te spreken en drijft het hele 

bureaugien op te heffen als er niet gauw resultaat boekt wordt. 

Hie kreg hulp oet een onverwachte hoek.  

 
Disse vrolijke crimi wordt speult deur tonielvereniging Zwiggelt.  

 

Op 8 en 15 februari 2014   

Ie kunt kaorties bestellen bij de Klipper.  

Dinsdags tot en met zundag.   

Ie mugt bellen vanaof 10.00 tot 16.00 en van 20.00 tot 22.00 

 

 
 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? 
 
 

 
Even puzzelen 

Een spin heeft 8 poten, een vlinder 6 poten en 2 paar vleugels en een mug 6 poten 

en 1 paar vleugels. Van deze 3 diersoorten hebben we er in totaal 18 in een doos 

gevangen. In totaal hebben we 118 poten en 20 paar vleugels.  

Hoeveel exemplaren van elke diersoort hebben we gevangen in de doos? 

 

Je mag je uitkomst sturen naar araatjes@online.nl.  

mailto:araatjes@online.nl
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Eerste zaterdag van de maand is MFA ’t Jeugdhonk open voor 

iedereen 

Op 2 november hebben we onze eerste zaterdagopening gehad. Er zijn de nodige klusjes 

gedaan en  het was gezellig. Reden voor ons om hiermee door te gaan.  

Dat betekent dat elke eerste zaterdag van de maand vanaf 3 uur ’t Jeugdhonk open is. We 

willen dan met elkaar wat klusjes oppakken, wat drinken en kletsen. Om een uur of zes halen 

we iets te eten.  

Iedereen is welkom, jong en oud, met twee linkerhanden of rechterhanden.  

Aanmelden is niet nodig, kom gewoon gezellig langs! 

Noteer de volgende data voor de eerste helft van 2014 in je agenda:  

 4 januari 

 2 februari 

 1 maart 

 5 april 

 3 mei 

 7 juni 

Voor vragen of suggesties bel Edwin of Chris.  
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Een  verdient Tineke Pol! 

 

Geheel op eigen initiatief heeft Tineke ervoor gezorgd dat de film De Groene 

Horizon, gemaakt door Henk Bos en Janetta Veenhoven, werd getoond in het 

Dorphuis. De opkomst was groots. Tineke je verdient hiervoor een superpluim, 

want wat Henk en Janetta vertelden op die avond: “Het is nog nooit 

voorgekomen dat een individueel iemand zijn nek uitsteekt om onze productie te 

laten zien.” En de zaal zat vol! En de film was de moeite waard! Naast de mooie 

beelden van de natuur van Midden Drenthe die te zien waren, een verrassende 

bijkomstigheid; Zwiggelte werd helemaal uitgelicht in de Groene Horizon .De 

mooie huizen en plekken die Zwiggelte rijk is  werden getoond ondersteund met 

het lied “Ons Dorp” van Wim Sonneveld. 

 Henk en Janetta zijn bezig met een nieuwe film, die  het natuurlijk leven van 

wat zich onder het water  van Drenthe afspeelt laat zien. We hopen dat Tineke 

deze film ook weer naar Zwiggelte loodst. 
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NIEUWS UIT HET BREICAFE 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Het breicafé heeft deze zomer niet stilgezeten. Hoewel er elke keer een afgeslankt groepje 
breisters aanwezig waren, was het erg gezellig. Onder het genot van een kop koffie of thee 
werd er vooral lustig gekletst. En dat mag! 
Het breicafé heeft zich goed gepresenteerd op het evenement PUUR ZWIGGEL. Ze hadden 
een gezellige stand ingericht, waar menig bezoeker even een praatje heeft gemaakt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Even belangrijk om te weten: Het breicafé is verplaatst naar de eerste donderdag van de 
maand. Aanvang 13.30uur. 
Een aantal breisters, kunnen om fysieke redenen niet meer breien. Kom gewoon naar het 
breicafé want gezelligheid staat ook in het breicafé voorop! 
 
Data dat het breicafé is geopend: donderdag 7 nov, 5 dec, 2 jan, 6 feb, 6 maart. 
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Klaverjascompetitie 2013-2014 

 
Donderdag 3 oktober jl. is de klaverjascompetitie voor het seizoen 

2013-2014 van start gegaan in het Dorpshuis De Schuur. 

Een ieder die hieraan mee wil doen, of gewoon een keer gezellig 

een avondje wil kaarten is van harte welkom. Voor de competitie 

tellen de 10 hoogste scores mee. Het kaarten begint om 19.30 uur 

en de inleg is  € 3,00. Op elke avond zijn leuke prijzen te winnen 

Hieronder vind je het winterprogramma. 

Speeldata 2013 

20 dec: Kerstklaverjassen: inleg €  6,00. 

Speeldata 2014 

09 jan: Snertklaverjassen: inleg €  6,00. 

23 jan, 06 feb, 20 feb, 06 maart. 

20 maart: Lenteklaverjassen: inleg € 6,00 

03 april, 18 april. 

24 april: Laatste kaartavond en de prijsuitreiking. 

Gewoon gezellig langskomen mag ook!  
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Cijfers en statistieken over de wijk Zwiggelte in Midden-Drenthe 

De wijk Zwiggelte is gelegen in de gemeente Midden-Drenthe en bestrijkt een gebied van 2.343 
hectare, waarvan 14 hectare aan meren, sloten en andere wateren. Per vierkante kilometer 
wonen er gemiddeld 18 personen. Midden-Drenthe ligt in de provincie Drenthe 

Locatie en ligging 

Aantal buurten:    2 
Oppervlakte:    2.343 hectare 
Waarvan land:    2.330 hectare 
Waarvan water:    14 hectare 
Omg. adressendichtheid:  47  
Dekkingspercentage:   5  
Bevolkingsdichtheid per km 2: 18 

 

Inwoners 

Zwiggelte heeft 430 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 18 inwoners per vierkante 
kilometer. Deze 430 inwoners bestaan uit 220 mannen en 210 vrouwen. De leeftijdscategorie 45 
t/m 64 jaar is met 37% het sterkst vertegenwoordigd. Met 48% zijn de meeste personen gehuwd. 
Daarnaast is 5% procent van de inwoners gescheiden en 4% verweduwd. 

Leeftijdscategorie 

00 - 14 jaar:  14% 
15 - 24 jaar:  14% 
25 - 44 jaar:  18% 
45 - 64 jaar:  37% 
65 en ouder:  17% 
 
 
 
 

Nationaliteiten 

Westerse allochtonen:   3% 
Niet westerse allochtonen:  2% 
Uit Turkije:   0% 
Uit Marokko:    0% 
Uit Suriname:   0% 
Uit Antillen / Aruba:  0% 
Overig niet westers:  0% 

 

Huishoudens 

Zwiggelte telt 175 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2,4 gezinsleden. 36% van de 
huishoudens hebben kinderen en 40% van de huishoudens hebben geen kinderen. De 
resterende 24% betreft 1-persoonshuishoudens. 

Huishoudens 

Aantal huishoudens:  175 
Waarvan met kinderen:   36% 
Waarvan zonder kinderen:  40% 
Eenpersoonshuishoudens:  24% 
Gem. huishoudengrootte:  2,4 

 

Burgerlijke staat 

Gehuwd:   48% 
Ongehuwd:  43% 
Gescheiden:   5% 
Weduwe/weduwnaar:  4% 

 

 

Mobiliteit 

In totaal zijn er in Zwiggelte 265 personenauto's geregistreerd wat neerkomt op 11 personenauto's per 
vierkante kilometer. Daarnaast zijn er 60 bedrijfsmotorvoertuigen en 25 motoren geregistreerd in 
Zwiggelte. 

Personenauto's:   265 
Bedrijfsmotorvoertuigen:   60 
Motortweewielers:   25 
Personenauto's per huishouden: 1 
Personenauto's per km  2: 11 
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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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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 kaassoufflé  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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Salie  -  Salvia officinalis  
 
Het kruid Salie heeft een eeuwenoude reputatie als 
heilzaam kruid. De plant komt oorspronkelijk uit het 
Middellandse Zeegebied, maar aangeplant groeit hij hier 
prima. Er zijn veel soorten Salie, de meeste hebben wel 
medicinale stoffen in zich, maar de echte Salie werkt het 
beste.  
 
Het is winter en mensen hebben meer last van keelontstekingen. Vandaar mijn keuze voor 
de Salie. De medicinale werking zit in het blad. Salie werkt goed op aandoeningen / 
ontstekingen rond de mond en keel. Dus keelpijn, tandvleesontstekingen, aften, 
voorhoofdsholteontstekingen. Het beste bij keelpijn is het gorgelen met Salie. De thee 
daarna wel uitspugen, want de Salie bindt de bacillen aan zich, dus die kun je beter 
uitspugen. 
Maar naast deze werking heeft Salie een ontsteking remmende werking op alle slijmvliezen 
in het lichaam. Het is dan goed om dagelijks een kopje Saliethee te drinken. 
Salie remt ook het overmatig zweten bij de overgang en de melkproductie bij het zogen, dus 
pas op bij zogende mensen of dieren. 
 
Het oogsten van het Salieblad kan het beste eind augustus. Maar dan moet je wel de 
bloemen in de zomer eruit halen. Die kunnen trouwens prima in de thee, zonde om weg te 
gooien. Door de bloemen eruit te halen gaat de kracht nog meer in het blad zitten. Maar 
voor de bloei zijn de bladeren ook prima te gebruiken. 
 
Salie is een keukenkruid, naast het feit dat het je eten op smaak kan maken helpt  Salie goed  
om vette spijzen te kunnen verteren. Je hebt er niet zoveel van nodig, het heeft een krachtige 
smaak. 
 
Door Salie te branden kunnen ook ruimtes worden gezuiverd van negatieve energieën, maar dat kun 
je beter door iemand laten doen die daar ervaring mee heeft. 
 

Dit kruid heeft een psychische werking. De plantenboodschap van 
de plant is: ’Ik geef je kracht en een lang leven’. Dus als je iemand  
een keer een plantje wil geven en eigenlijk een extra boodschap wil 
meegeven, dan is Salie een mooie. Want bij het geven van deze 
plant zeg je daarmee dat die persoon in zijn eigen kracht mag staan, 
mag zijn wie hij of zij is. Iets mooiers kan je een ander niet geven. 
Te mogen zijn wie hij of zij is. 
 
 
Op jullie gezondheid, 
Annemieke Aardema 
 
Salie is een lipbloemige (zie de vorm van de mond) 
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De sprookjestram 
 
Als de andere kinderen vertellen wat hun 
vaders allemaal kunnen en waar zij werken, 
zegt Bart: "Mijn vader is tramconducteur. 
Maar een bijzondere!" En dan lacht hij heel 
geheimzinnig. Als de andere kinderen verder 
vragen, zegt Bart niets. Nee, geen woord 
meer. 
In de adventsweken voor Kerstmis rijdt er 
namelijk een sprookjestram vol met kinderen 
iedere dag door de stad. De sprookjestram is 
een rode tram die beschilderd is met 
afbeeldingen uit sprookjes. En als hij stopt, 
stappen er twee mooie kleine engeltjes uit die 
de kinderen helpen instappen en dan mogen 
ze twintig minuten lang met de sprookjestram 
door de stad rijden. Je begrijpt dat ieder kind 
graag mee wil. Daarom moet je soms lang 
wachten tot je eindelijk aan de beurt bent. 
Voorin op de bestuurdersplaats staat de 
kerstman die de tram veilig door de straten 
rijdt. Maar de kinderen zitten in de tram. Ze 
zingen en vinden het heel erg leuk. En 's 
nachts dromen ze vaak nog eens van de 
kerstman met zijn lange witte baard en zijn 
rode jas met rode capuchon, die de 
sprookjestram bestuurt. 
Barts vader is trambestuurder. Maar met 
advent verkleedt hij zich als kerstman en rijdt 
de sprookjestram door de stad. Dat is een 
geheim wat Bart aan niemand verklappen 
mag. 
Soms rijdt Bart ook mee. Maar niet zo vaak. 

Zijn vader wil niet dat hij voorgetrokken 
wordt. "Het valt op, als aldoor dezelfde jongen 
meerijdt!" zegt zijn vader. "Dan worden de 
andere die maar één keer mee mogen, boos!" 
Bart fluistert zijn moeder iets in haar oor. Ze 
moeten allebei lachen. 
De volgende middag als de kerstman in de 
tram stapt, komt er een kleine kerstman 
achter hem aan... Een kleine kerstman met 
een rode jas en een rode capuchon en een 
lange witte baard. Een echte kerstman, alleen 
kleiner dan vader. "Ik ga mee!" zegt de kleine 
kerstman, en zijn stem lijkt op die van Bart. 
Maar Heleen, Barts kleine zusje, is verdrietig. 
En als de twee kerstmannen met de 
sprookjestram wegrijden, fluistert moeder 
zachtjes met Heleen. 
De volgende middag, als de grote kerstman de  
tram in klimt, komen er twee kleine 
kerstmannetjes achter hem aan. "Wij gaan 
mee!" zeggen de kleine kerstmannetjes. En 
hun stemmen lijken op die van Bart en 
Heleen. 
Bart heeft een vriend. Dat is Tobias. En Tobias 
heeft nog nooit in de sprookjestram gezeten. 
Altijd als de andere kinderen hem te vlug af 
waren, liep hij verdrietig weg. Maar nu mag 
Tobias ook mee met de sprookjestram. Niet 
één keer maar iedere middag, zolang hij maar 
wil. Dat heeft Bart bedacht. En zijn moeder 
moet erom lachen en knikt. 
De volgende middag, als de grote kerstman in 
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de sprookjestram stapt, komen er drie 
kerstmannetjes achter hem aan. "Wij gaan 
mee!" zeggen de kleine kerstmannetjes. En 
hun stemmen lijken op die van Bart en Heleen 
en Tobias. 
Heleen speelt vaak met Eefje. Eefje is iets 
ouder. Bijna twee jaar ouder dan Heleen. Eefje 
woont in de flat boven Heleen. En Eefje 
gelooft af en toe in de kerstman. Maar ze wil 
wel mee in de sprookjestram. Heleen bedelt 
net zo lang tot moeder toch nog een keer ja 
knikt. 
De volgende middag als de grote kerstman in 
de sprookjestram stapt, komen er vier kleine 
kerstmannetjes achter hem aan. "Wij gaan 
mee!" zeggen de kleine kerstmannetjes. En 
hun stemmen lijken op die van Bart en Heleen 
en Tobias. Eefjes stem is er ook bij. "Maar nu 
is het genoeg!" moppert de grote kerstman. 
Alle mensen die de kerstman en de vier kleine 
kerstmannetjes voorin de sprookjestram zien 
staan, schudden verbaasd hun hoofd. En 
kleine Reinoud vraagt aan zijn moeder: 
"Bestaan er echt zulke kleine 
kerstmannetjes?"  
"Dat zie je toch!" zegt zijn moeder en trekt 
hem met zich mee. 
De volgende middag, als de grote kerstman in 
de sprookjestram stapt, komen er vijf kleine 
kerstmannetjes achter hem aan. "Wij gaan 
mee!" zeggen de kleine kerstmannetjes. En 
hun stemmen lijken op die van Bart en Heleen 
en Tobias en Eefje. De vijfde kleine kerstman 
zegt helemaal niets. Zij zit in een rolstoel en 
wordt door de anderen geduwd. "Zij is het 
kleine zusje van Tobias!" zeggen de vier kleine 
kerstmannetjes. "Dit is Nadine! En ze heeft 
nog nooit van haar leven in de sprookjestram 
gezeten!" 
"Nu is het echt afgelopen!" zegt de grote 
kerstman en helpt de kerstmannetjes om de 
rolstoel met het vijfde kleine kerstmannetje in 
de sprookjestram te tillen. "Vanavond wil ik 
een ernstig woordje met jullie spreken," zegt 
de grote kerstman. En een klein 
kerstmannetje met de stem van Bart zegt erg 
geschrokken: "O. o!" 
's Avonds praat vader met Bart, Heleen en 
moeder. "Zo kan het niet langer!" zegt vader. 
"Zoveel kerstmannetjes kunnen niet met de 

sprookjestram mee. De sprookjestram is er 
voor kinderen!" 
"Maar wij zijn toch kinderen," zegt Bart 
zachtjes. 
"Als er zoveel kerstmannen meerijden, is er 
geen plaats meer over voor de anderen," zegt 
pappa. "En dat is niet eerlijk!" 
Bart, moeder en Heleen moeten hem gelijk 
geven. "Maar Greetje en Manuela willen ook 
zo graag mee!" zegt Heleen. "En Stefanie en 
Andrea ook! Eén keertje maar!" 
Bart zou zo graag zijn klas willen uitnodigen. 
Eén keer in zijn leven. 
"Goed!" zegt vader tenslotte. "Aanstaande 
maandag 's avonds om zeven uur als er geen 
kleine kinderen meer meerijden mogen alleen 
maar kleine kerstmannetjes de sprookjestram 
in. Twee keer twintig minuten. Maar alléén 
aanstaande maandag en dan nooit meer!" 
"Hoera!" roepen Bart en Heleen. En ze 
verheugen zich al op maandag, zeven uur. 
Eindelijk is het zo ver! De mensen die op 
maandag tussen zeven uur en tien over half 
acht in de stad lopen, kunnen hun ogen niet 
geloven. Anders rijdt de sprookjestram om 
deze tijd al lang niet meer. Maar op deze 
maandag is de sprookjestram volgeladen met 
zevenendertig kleine kerstmannetjes en negen 
prachtige kleine engeltjes in witte jurken en 
sterretjes in hun haar. En voorin op de 
bestuurdersplaats staat de grote kerstman die 
de tram veilig door de stad rijdt. 
"Kijk nou eens!" zegt de één tegen de ander. 
Dinsdags staan de volwassenen en de 
kinderen om zeven uur klaar en wachten op 
de sprookjestram met de kleine 
kerstmannetjes. Ze wachten ook op woensdag 
en op donderdag. Dan geven ze het op. 
"Jullie hebben ons sprookjes verteld!" zeggen 
de kinderen. Maar ze vragen aan de grote 
kerstman voorin op de bestuurdersplaats: 
"Was het echt waar?" 
"Hmmm," bromt de kerstman in zijn baard. 
De kerstman geloven ze ook niet erg, zodat ze 
nog steeds niet weten of het waar was of niet. 
Alleen de zevenendertig kleine 
kerstmannetjes en de negen engeltjes die 's 
maandags tussen zeven uur en tien over half 
acht in de sprookjestram zaten, die weten het 
wel. Maar die verklappen niets! 
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SCHAATSEN 
SLIJPEN 
 

Voor maar €4,50 per paar 
Paul Brok Schoolweg 12   
tel:331430 
 
 
 
 
 
TE KOOP  
 
ZANDSTRA EASY GLIDERS €12,50 
(DIV.MATEN) 
Ook te huur €4,- per dag
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Adverteren in de Boerhoorn 

 

Als u een advertentie in de Boerhoorn wilt plaatsen kunt u dit doorgeven aan de redactie. De 

kosten hiervan zijn per jaar; 

 

Klein 23,00 euro afmeting  ±   6 x 9.5 cm 

Middel 35,00 euro afmeting  ±   9 x 9.5 cm 

Groot 46,00 euro afmeting  ± 12 x 9.5 cm 

 

Een afwijkende maat mag natuurlijk ook, maar dan berekenen we hoeveel ruimte de 

advertentie ongeveer inneemt.  

 

Wilt u adverteren op een volledige pagina dan kost dit  

€10.00 per pagina per keer. 

 

De facturatie vind één maal per jaar plaats in oktober tezamen met de oktoberuitgave. 
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Een niet koopbaar kerstkado  
 

Dat kan iedereen een ander spontaan geven.  

Een cadeau dat heel belangrijk is in ieders leven.  

Zonder lang te hoeven wachten in een rij.  

Maak je iedereen met zo'n cadeau erg blij.            

Je hoeft niet bang te zijn dat het is uitverkocht.  

Want iedereen draagt dat bij zich waar zo lang naar is gezocht.           

Het hoeft niet met luxe papier worden ingepakt.  

Want ik weet zeker dat iedereen er op den duur naar snakt.  

Dat cadeau ben je zelf als uniek persoon.               

En de ander ervaart het dan als eerbetoon.          

Want warmte en liefde is nergens te koop of te huur.  

Je geeft het gewoon en 't liefst voor lange duur.            

Niet alleen op die speciale dagen.         

Er zijn meer momenten dat zij er naar vragen.  

Het kost geen moeite en al helemaal geen geld.         

Alleen de aanwezigheid is wat op dat ogenblik telt.  

Zet het materialistische eens aan de kant.            

Dan neemt warmte en liefde de overhand.              

Als alle mensen daar eens aan zouden denken.  

Dat je het mooiste cadeau als echt mens kan schenken.        

Vooral in deze wereld waar veel narigheden dreigen.  

Is het toch mooi zo'n levensecht cadeau te krijgen! 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u fijne kerstdagen  

en een gelukkig 2014 

 
De redactie (Cobie en Paul) 
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