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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 en 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 

 06-51299141 

  

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: 

 

 
Ma 14 dec  Kerstworkshop olv. Lenie Lomulder, Vrouwen van Nu, 

20:00 uur De Schuur 

Do 17 dec  Kerstavond, Vrouwen van Nu, 20:00 uur De Schuur 

Do 17 dec  Kerstklaverjassen,19.30 uur, De Schuur 

Do 31 dec  Carbidschieten, ’s middags, sportveld 

Vrij 1 jan Nieuwjaarsinstuif, 0.15 uur, De Klipper 

Do 7 jan Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Do 7 jan Snertklaverjassen, 19.30 uur, De Schuur 

Ma 11 jan jaarvergadering, Vrouwen van Nu, 20.00 uur, De Schuur 

Do 28 jan Jaarvergadering Rijlust, 20.00 uur , ‘t Ieshokkie 

Do 4 febr Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Za 6 febr       Ophalen oud papier vanaf 9.00 uur,    
                     bij problemen: bel  06- 48466004  

Zat 6 febr Toneel Zwiggelte, 20.00 uur, De Schuur 

Do 11 febr Glas etsen met Gerda, Vrouwen van Nu, 20.00 uur,  
De Schuur 

Zat 13 febr Toneel Zwiggelte, 20.00 uur, 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’ 

Elke woensdagavond vanaf 19.30 uur 
ZING MEE in ’t ieshokkie 

 

Inleverdata 

kopij: 
 

8 februari 2016 

18  april 2016 

27 juni 2016 

3 oktober 2016 

12 december 2016 

 

mailto:araatjes@online.nl
mailto:lindaklippe@hotmail.com
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VAN DE BESTUURSTAFEL NOVEMBER 2015. 
 

Een paar maanden geleden is de vraag gesteld of Zwiggelte zich actief gaat opstellen voor de 

opvang van asielzoekers. Het bestuur heeft toen die vraag verwezen naar de afzonderlijke 

verenigingen. De algemene mening is dat de gemeente al genoeg met de opvang en dat wij ons als 

Dorpsbelangen daarin niet actief te hoeven opstellen. Het bestuur zal op dit punt ook geen verdere 

actie meer ondernemen. 

 

Welzijnswerk Midden Drenthe heeft een poging gedaan om een bijeenkomst te houden voor en 

met de jeugd om te peilen wat de jeugd in de dorpen graag wil. Vanuit Zwiggelte zijn daar vier 

jongeren naar toe geweest. De belangstelling was verder zo gering dat er vrijwel niets uit gekomen 

is.  

 

Momenteel worden er veel bijeenkomsten gehouden, die te maken hebben met de ouderenzorg en 

hoe dat in stand gehouden moet worden middels de participatiemaatschappij. Er zijn zoveel 

initiatieven dat wij, Dorpsbelangen en de werkgroep Ouderenzorg, even pas op de plaats maken en 

eerst onze eigen plannen proberen rond te krijgen. (zie de mededelingen over Visie Zwiggelte). 

 

De speeltuincommissie, Tiny Brok en Frits Eising, geven na heel veel jaren inzet hun werk over 

aan St. Dorpsbelangen. Wij bedankt jullie voor de jarenlange inzet en zullen er voor zorgen dat 

jullie werk goed overgenomen wordt. 

 

Er wordt heel hard gewerkt aan de nieuwe website. Kijk er eens op; er is veel informatie 

beschikbaar. www.zwiggelte.info  

 

De aankondigingsborden voor allerlei activiteiten zijn geplaatst. In elk geval staan dit jaar 

natuurlijk nog het carbidschieten en de nieuwjaarsborrel op het programma.  

Verder zijn er plannen om binnenkort weer een pubquiz te organiseren. 

 

 

 

Wij wensen u een gezond en voorspoedig  

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zwiggelte.info/
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VISIE ZWIGGELTE 
 

Het kan zijn dat niet iedereen in het dorp er wat van merkt, maar de werkgroepen zijn nog erg hard 

bezig. Wij zitten zo langzamerhand in de fase dat van een paar werkgroepen de resultaten echt 

zichtbaar gaan worden. 

 

Werkgroep Communicatie. De vorige keer hebben we gemeld dat de werkgroep de enquêtes van 

ouderenzorg en huisvesting zou bundelen. Dit idee is weer verlaten omdat de enquêtes te veel van 

elkaar verschillen. De palen voor de aankondigingborden zijn geplaatst, alleen de bordjes moeten 

er nog aan. Verder is de werkgroep nog bezig met de uitwerking van enkele ideeën om de 

communicatie nog te verbeteren. 

 

Werkgroep Huisvesting. De enquête van deze werkgroep wordt met de Boerhoorn van december 

rondgedeeld. Wij hopen dat er veel ingevulde formulieren terug zullen komen, zodat de werkgroep 

gericht verder kan. Na het verwerken van de resultaten zal de werkgroep weer volop door gaan. 

 

Werkgroep Ouderenzorg. Met alle initiatieven die er momenteel opgezet worden door allerlei 

instanties, kunnen de leden van deze werkgroep de dag wel vol krijgen. Zo zijn er Ouderen onder 

Dak, Dorpszorg, Umkiekatelier, Denktank 60+, Umdenksessies enz. Dit wordt wel erg veel en 

daarom doet de werkgroep eerst de enquête. Met die resultaten in de hand wordt verder gekeken 

wat er opgepakt wordt. Daarnaast wordt er nu gekeken of er met Resto van Harte een gezamenlijk 

maaltijd georganiseerd kan worden. Resto van Harte is een organisatie die in 22 steden in 

verschillende wijken gezamenlijke maaltijden organiseert. Deze formule willen ze ook uitbreiden 

naar het platteland en Zwiggelte kan als pilot dienen. Binnenkort komt hier meer informatie over. 

 

Werkgroep Veiligheid. 

Er is inmiddels een nulmeting gedaan in het dorp, t.w. Hoofdstraat en Klatering weg, de uitkomst 

hiervan is nog niet binnen, het vervolg hierop is dat er een smiley zal worden geplaatst. 

Vervolgens gaan we proberen subsidie aan te vragen waarvan we zelf 2 smiley,s willen 

aanschaffen om wisselend in het dorp te gebruiken. 

We zitten te brainstormen om van de Ripkampenweg uitkomend op  de Klateringweg een 

voorrangskruising te maken(voorrang bieden aan  de Klateringweg ,omdat het overzicht slecht is 

en weggebruikers amper door hebben dat er een zijweg is) 

We gaan een kaart maken met de meest belangrijke contact personen, instanties en 

telefoonnummers, e.d. bij calamiteiten, onveilige situaties of voor preventieve acties om 

onveiligheid te voorkomen. 

Deze kaart kunnen de dorpsbewoners op het prikbord plaatsen.  

Een buurtwhatsapp. Misschien iets voor ons dorp  Hierover gaan we in contact met de wijkagent. 

Genoeg op de rol waar we voorlopig mee uit de voeten kunnen . 

 

Werkgroep Jeugd. 

Het blijft moeizaam gaan met deze werkgroep. Op zich is er wel enige belangstelling voor, maar 

als er een datum afgesproken moet worden voor overleg, dan lukt dat niet. Het zou jammer zijn als 

we deze werkgroep op moeten heffen wegens gebrek aan belangstelling. 
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******************************************************************************* 

 

Soos 
 

In Westerbork is een Buurtacademie waar omliggende dorpen lid van zijn. Zo ook Zwiggelte.  

Ze hebben verleden jaar enkel tablets aangeschaft. 

 

Nu is mijn vraag;  kunnen wij in Zwiggelte niet een tabletcursus organiseren bij voldoende 

belangstelling? 

 

Laat me weten of je hier interesse voor hebt. 

 

K. Klaassens 

331942 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELING RIJLUST 
 
De algemene ledenvergadering 
zal plaatsvinden op 28 januari 
2016 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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Dit vuurwerk vinden we mooi. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Maar dit niet. 

 
 

 
 

 

 

Blijf minstens 50 meter bij rieten daken vandaan. 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Kunt u uw oude frituurolie niet kwijt? Achter De Klipper staat een blauw vat, 
waar u het in kwijt kunt. 

Let op! Het gaat hier om frituurolie, zonnebloemolie etc, geen verlopen motorolie. 
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Het jaar 2015 begon voor ons na de nieuwjaarsinstuif met Hemmeltied. 

Hier heeft het hele dorp van zich kunnen laten horen. 

Vele activiteiten zijn het jaar 2015 gepasseerd waarbij vele dorpsgenoten 
zich actief hebben opgesteld. Noemenswaardig is natuurlijk de heropening 

van ons prachtig dorpshuis De Schuur, waarin het nu erg aangenaam 
vertoeven is. PubQuiz, toneel, bevrijdingsfeest, Puur Zwiggel, playbackshow 

en nog veel meer activiteiten. 

 

We willen iedereen die heeft meegeholpen om dit alles te organiseren en 
natuurlijk ook de bezoekers  heel erg hartelijk bedanken. We hopen dat 
2016 weer veel activiteiten zal brengen en dat weer veel mensen de weg 

naar het dorpshuis zullen vinden. 

 

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2016! 

Gerard en Brigitte  
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Toneel Zwiggelte 

 

Bent u ook zo nieuwsgierig naar de klucht “Nonnen over de vloer” van 

Gerrit Voskes.   

 

Kom dan kijken op zaterdag 6 februari 2016 of zaterdag  

13 februari 2016 in het dorpshuis te Zwiggelte.  

 

De aanvang van de voorstellingen zijn om 20.00 uur. De zaal is geopend 

vanaf 19.00 uur. 

   

Kaarten zijn vanaf heden te reserveren bij Restaurant “De Klipper“,  

via e-mail: deklipper@live.nl of telefonisch via: tel. 0593-331215 van 

13.00 uur tot 16.00 uur en van 20.00 uur tot 22.00 uur.  

(op dinsdag is Restaurant “De Klipper“ telefonisch niet bereikbaar). 

 

De kaarten bedragen € 7,50 per persoon.   

 

Toneelvereniging Zwiggelte 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:deklipper@live.nl
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Kerst klaverjassen 

Zo langzamerhand traditioneel, is er op donderdag 17 december in het 
dorpshuis De Schuur het kerst klaverjas toernooi. 

De inzet is: Gezelligheid! 

Spreekt dit je aan dan ben je van harte welkom als speler of als niet 
speler.  

Spelers kunnen zich inschrijven vanaf 19.00 uur.  

Het kaarten begint om 19.30 uur 

De inleg is € 6,-  

Natuurlijk zijn er schitterende prijzen te winnen, maar 

iedereen, speler of niet speler is sowieso verzekerd van een hapje 
verzorgd door Gerard. 

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

Kaart avonden in Dorpshuis 

De Schuur te Zwiggelte. 

Aanvang 19.30 uur. 

Speel data 2015 / 2016 

17  December              
Kerstklaverjassen inleg 6 euro 

07  Januari                                        
Snert klaverjassen inleg 6 euro 

21  Januari 

04  Februari 

18  Februari 

03  Maart 

17  Maart                                          
Lente klaverjassen inleg 4 euro 

31  Maart                      
Paasklaverjassen inleg 6 euro 

14  April 

28  April                                        
Laatste kaart avond + prijs uitreiking 

 

Voor de competitie tellen 10 scores 
mee. 

Inleg per avond 3 euro. 

Tijdens het kaarten mag er NIET 
gerookt worden !!!  
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Wat is KAZ 

KAZ staat voor KinderActiviteiten Zwiggelte. 

Inmiddels bestaat het al het al heel wat jaren.  

Een paar jaar geleden is de school in Zwiggelte gesloten. De kinderen zitten nu 

verspreid over verschillende scholen in de omgeving. Omdat we toch wel merken dat 

de jeugd het fijn vindt om soms iets met elkaar te ondernemen organiseren wij een 

aantal keren per jaar een activiteit. Ook de oudere jeugd, die niet meer op de 

basisschool zit, betrekken we in de activiteiten. 

 

We zijn op dit moment een gezellige groep van 6 moeders die het bestuur vormt. 

Over een tijdje stoppen er een paar van ons dus we zijn op zoek naar nieuwe 

mensen! Vind je het leuk om op een actieve manier betrokken te zijn bij de jeugd van 

Zwiggelte laat het ons weten! (ook als je zelf geen kinderen (meer) hebt in deze 

leeftijdsgroep ;-) ) 

Gretha Kuipers 06-19967244 of Roelie van der Sterren 346464 

 

De laatste 2 activiteiten van dit jaar uitgelicht:  

Uitje naar Ballorig Assen 

Ook voor de jongste kinderen uit het dorp heeft KAZ dit jaar iets georganiseerd.  

Inmiddels is de groep kinderen tussen 0 en +/- 7 jaar flink gegroeid. Om ook deze 

kinderen (en hun ouders) alvast een beetje kennis te laten maken met elkaar zijn we 

22 oktober met een klein groepje naar Ballorig in Assen geweest. 

Het was herfstvakantie, niet heel erg mooi weer en dus druk binnen. 

De kinderen hebben met elkaar gezellig in de ballenbak en op de klimtoestellen 

gespeeld. Na 2 uurtjes spelen was iedereen moe en zijn we weer vertrokken naar 

Zwiggelte.  

We kunnen terugkijken op een leuk uitstapje. 

Avontuurlijke spooktocht KAZ 

Zaterdagavond 10 oktober waren er verschillende spoken, witte wieven, doodgravers 

en ander gespuis te vinden in het dorp. Ook Magere Hein en zijn bruid waren erbij. 

Dit alles om de kinderen vanaf 8 jaar een angstaanjagende avonturentocht te laten 

beleven. 

De kinderen werden in groepjes in een straal van 1 á 1,5 km buiten Zwiggelte 

gedropt en zij moesten dan ongezien letters verzamelen (in de kern van het dorp). 

Door opdrachtjes bij de spookplekken (het huis van Eb, de Boermarkeschuur, in de 

tuin van De Groene Specht, het dorpsommetje, het bos achter het sportveld en bij 

het bosje aan de Ripkampenweg) en op een aantal andere plekken in het dorp 

konden ze die letters vinden. Hiervan moesten ze op het eind een woord maken. 

Werden ze gezien door de spotters dan moesten ze een munt inleveren. Wie op het 

laatst het woord goed had en de meeste munten over had werd de winnaar. 
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Er is flink gegriezeld door iedereen! Na afloop veel positieve geluiden en dat is toch 

wel erg fijn voor ons als organisatie. 

Het bestuur van KAZ heeft namelijk een paar maanden intensief vergaderd en 

voorbereidingen getroffen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Met zo’n 20 (!) vrijwilligers uit het dorp op de avond zelf, werd het een griezelige 

avond waar de kinderen (hopelijk) toch met een goed gevoel op terug kunnen kijken. 

Alle vrijwilligers nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp! 

  

 

Grote opkomst! 

 

 

 

 

 

Eb zijn huisje was ook spannend aangekleed… 

  

Weggebracht door een spook 

 

                               

 

 

 
…             

 
 
 

           De witte wieven… 
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Feestelijk Kerstconcert 
van 

 

Het Orkest 
uit Westerbork 

& 

 een gastoptreden van 
Popkoor 'Zing Mee' 

uit Zwiggelte. 
 
 
Op 19 december a.s. zal Het Orkest een feestelijk Kerstconcert geven in De Voorhof te 
Westerbork. Als gast treedt het nieuwe popkoor “Zing mee” uit Zwiggelte op. 
 
'Zing Mee' zal een aantal stukken solo zingen, maar ook een paar prachtige nummers 
samen met het orkest. 
 
 
Wanneer:     19 december 2015 
Waar:      De Voorhof te Westerbork 
Tijdstip:     Het concert begint om 20.00 uur. 
Prijs:     € 7,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. 
Kaarten zijn al te koop bij:   De Voorhof, Blokker en DA drogist in Westerbork. 
      
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen! 
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Kerst 2015 

Restaurant De Klipper 
25 en 26 december Kerstbuffet 

 

Chef kok, Gerard, zal op deze dagen een heerlijk buffet voor u klaar 

zetten, waarvan u in ongedwongen sfeer samen kunt genieten. 

 

Prijs p.p. € 33,50 

 

kinderen t/m 4 jaar gratis. Kinderen van 5 tot 12 jaar € 12,50  

 

Aanvang buffet tussen 17.30 en 18.00 uur 

 
Informatie: www.deklipper.com  

 

Reserveren: email: deklipper@live.nl                                                                        

tel: 0593 331215     06 37 02 37 43                                                                                        

 

Wilt u gewoon thuis Kerst vieren?                                                                             

Wij verzorgen graag uw catering, zoals bv. huisgemaakte salades met 

stokbrood, hapjes etc. 

 

Vraag naar de mogelijkheden!                                                                                         

Wel graag ruim van te voren reserveren. 

                                                                                                                                                            

Wij wensen jullie een smakelijke kerst toe! 

Gerard en Brigitte 

http://www.deklipper.com/
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NIEUWS UIT HET BREICAFE 

 
Nu de dagen weer korter zijn en de avonden langer, is het tijd om de 

breinaalden weer tevoorschijn te toveren. In het breicafé zijn de dames druk 

geweest met patronen uitzoeken, ideeën uitwisselen en brei of haak 

resultaten aan elkaar te laten zien. Zo gaat een dame de winter in met warme 

oren en zijn de kleinkinderen van een aantal dames voorzien van kleurige 

truitjes en mutsjes. Ook een oude poef wordt weer in een nieuw “jasje” 

gestoken. 

Zo is het breicafé dan  ook de plaats waar men als je even vastloopt met je 

werkstuk, elkaar helpt om alles weer op de rails te krijgen.  

Lijkt het je gezellig om ook het breicafé eens te bezoeken?                                         

Je bent van harte welkom!  

Heb je een andere hobby, die je wilt delen, schroom niet om het te laten zien! 

Er is plek zat, en nieuwe inspiratie is welkom. 

Data breicafé: 7 jan, 4 febr, 3 mrt Aanvang 13.30 uur    
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Restaurant de Klipper   

 Hoofdstaat 24, 
 
9433 PC Zwiggelte, 
 
Tel: 0593 331215   Email: deklipper@live.nl                                                                                                   

 

Snacks en frites afhaallijst   

 
 
Portie frites    € 2.00 

Portie frites speciaal   € 2.30 

Portie frites pindasaus/oorlog € 2.50 

Kroket/frikadel    € 1.50 

Frikadel speciaal   € 1.75 

Bamischijf    € 1.75 

Hamburger    € 2.00 

Bal gehakt    € 2.50 

Loempia    € 2.60 

Portie kibbeling   € 3.50 

Portie kipnuggets   € 3.50 

Broodje kroket/frikandel  € 2.25 

Broodje hamburger   € 2.50 

Broodje hamburger spec  € 3.00 

Broodje Bal    € 3.25 

 

Vegetarisch 

Kaassoufflé    € 1.50 

Vegetarische bamischijf  € 2.00 

Groenteloempia   € 2.60 

Broodje kaassoufflé   € 2.25 

Extra’s 

Bakje mayo/ketchup/curry  € 1.00 

Bakje pindasaus   € 1.50 

Bak rauwkost    € 3.50 

 

Afhaalmenu’s 

Balgehakt             € 8.00 

Schnitzel             € 12.50 

Varkenshaas             € 15.00 

Saté van de Haas            € 15.00 

 

 

 

Onze menu’s worden begeleid met frites 

en rauwkost. 

 

 

Klipper Klapper:  Mexicano   € 1,00 

 

 

 

 

 

Wij verzorgen graag de catering van uw feestje of bijeenkomst. Zoals, buffet,               
huisgemaakte salades, stamppotbuffet, soep met broodjes, schalen met hapjes.  
 
Zoek gerust contact met ons of kom langs voor de mogelijkheden en de prijsopgave. 
 

Uw feestje, uw idee, maar we denken graag met u mee
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Anijs            Pimpinella anisum 

 
 
Anijs komt  in Nederland in het wild niet voor. 
Ik heb geprobeerd om dit kruid in mijn tuin  te kweken, 
maar het is me nog niet gelukt. Ik weet nu dat dit plantje 
een mooie warme zomer nodig heeft en echt in de volle 
zon moet staan. Anders lukt het niet om er zaad van te 
kweken. Anijs wil graag goed doorlatende en vruchtbare, 
kalkrijke grond.  
Het meest worden de zaden gebruikt, die zijn het sterkst 
medicinaal.  De bladeren en bloemen kunnen in salades. 
Stengels en wortels in de soep. 
De geur van de anijsplant zullen jullie allemaal wel 
kennen : een kruidig zoet aroma.  
 
Zogende vrouwen hebben baat bij het drinken van 
anijsthee om genoeg melk te blijven produceren. 
De beschuit met muisjes met daarin anijszaad heeft daarmee te maken. 
 
Men kan het ook heel goed in koolgerechten doen om de spijsvertering te verbeteren en winderigheid te 
voorkomen. Anijs werkt namelijk goed tegen winderigheid en koliekachtige pijnen. 
Verder wordt anijs ook gebruikt bij bronchitis, droge hoest, maagdarmkrampen, gebrekkige eetlust, 
zwakke maagwerking en een nerveuze maag. 
 
Ook culinair wordt anijs op verschillende manieren toegepast. Het is een echte  smaakmaker van dranken 
(aperitieven, likeuren en bitters),  zoete gerechten, snoep, gebak en het wordt gebruikt voor bij het 
inmaken van augurken. Ook cosmetisch wordt Anijs gebruikt, de etherische olie wordt verwerkt in 
parfums, mondspoelmiddelen en tandpasta. 
Al met al weer een zeer veelzijdig kruidje. 
Als je anijszaadjes gebruikt is het wel belangrijk dat je ze even in een vijzel kneust omdat ze dan pas goed 
hun inhoudstoffen kunnen afgeven. 
 
 

 
Anijs wordt vaak gebruikt in winterse theeën met o.a. 
kaneel, gember, venkel, zoethout. Je kan natuurlijk zelf 
allerlei variaties uitproberen. Als je binnenkort weer van die 
heerlijke zware oliebollen gaat eten zou je dat  goed 
kunnen combineren met  zo’n theetje. Zo help je je 
spijsverteringsorganen een beetje om die oliebollen te 
verteren. 
 
 
 
 
Op jullie gezondheid, 
Annemieke 
www. moederaardema.nl 
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Cursusaanbod 
   
               

Wanneer Wat Kosten / aanmelding 

 

 

Najaar 2015 
 
 
 
 

Beginners cursus 
computergebruik 
 

 

 

Aanmelden: Annet 

16 januari 2016 Bezoek museum Vosbergen 
Eelde 
 
Het museum toont ca  800 
muziekinstrumenten in historisch 
perspectief. 
 

               
 

Aanmelden: Roelie 
 

Voorjaar 2016 
 

Cursus Engelse conversatie 

Engels op vakantie. Engels voor dagelijks 

gebruik. 

 

Aanmelden:  Jantje 
 
 
 
 
 

Voorjaar 2016  Cursus Fotoboek samenstellen 
 
In kleine groep een fotoboek leren 
maken van eigen foto’s. 
 
 
 

Aanmelden: Roelie 
Kosten: 7,50 per keer 
inclusief 2 keer 
koffie/thee 
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Voorjaar 2016 Naaicursus  

Heb jij een naaimachine staan en weet je 

niet hoe de machine goed te laten 

stikken? Wil je ook een kleine reparatie 

aan je kleding kunnen doen, zoals een 

knoop of rits vervangen. Nieuwsgierig 

hoe je nu met behulp van een patroon 

en een lap stof een kledingstuk kunt 

maken geef je dan op! 

 

Aanmelden : Ada 
 
De eerste cursus is van 

start gegaan. Bij 

voldoende aanmeldingen 

start een tweede groep in 

het voorjaar ! 

 

 
Ons motto is, 'u vraagt en wij gaan voor u op zoek, '  dus heeft u vragen of ideeën, wij horen 
het graag!  Ook wanneer u denkt zelf een aanbod te kunnen doen voor de dorpsbewoners. 
 
U kunt een week voor aanvang van de cursus het geld overmaken op rekeningnummer: 
NL17RABO0306528479 ten name van Ver. van dorpsbelangen of indien dat niet mogelijk is, 
een week vooraf contant voldoen bij de contactpersoon. 
Aanmelden voor een cursus betekent dat wij ervan uit gaan dat u ook gaat deelnemen aan de 
cursus, dus opgave is niet vrijblijvend! Aanmelden kan persoonlijk, per mail of telefonisch. 
 
Werkgroepleden Buurtacademie Cursus: 

 
 
 
 
 
 
 

Helpdesk Computer           
 
Voor ondersteuning bij computerproblemen (het ordenen in mappen, versturen van e-mail 
met bijlage of het gebruik van internet) kunt u contact opnemen met: Annet Klinkhamer 
(Paradijsweg 3) 
Tel. nummer: 06-30404853  E-mail: info@annetklinkhamer.nl 

 

 
 

 

 
 

 

Naam Tel.nummer E-mailadres 

Annet Klinkhamer 06-30404853 info@annetklinkhamer.nl 

Roelie Tigelaar 592613 roelietigelaar@gmail.com 

Judith Nijland 526363  judithnijland@home.nl 

Jantje Hoving 592420 hovmeer@home.nl 

Ada Boer 592161   adaboer@ziggo.nl 

mailto:info@annetklinkhamer.nl
mailto:hovmeer@home.nl
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Zwiggelter nieuws uit den oude doos 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het 
onderwijs, 1874, no 75, 22-09-1874 
22-09-1874 
Drente. 
WESTERBORK. Voor de som van f 250 heeft 
zich (gelukkig!) geen sollicitant voor de school 
te Zwiggelte aangemeld. De gemeenteraad 
heeft nu besloten die school op te heffen, 
daar de kinderen wel te Westerbork kunnen 
schoolgaan. De buurt Zwiggelte ligt ook maar 
een uur gaans van W.! 
 

De wekker; nieuwe bijdragen voor het 
onderwijs jrg 37, 1878, no 21, 13-03-1878 
13-03-1878 
Zwiggelte, 1 Maart. — Met genoegen 
kunnen wij van hier melden dat de openbare 
lagere school, die men heeft willen opheffen, 
weder geopend is. 
 

23-08-1899 
Eene grappige koe. 
Eene komische historie had Zondagmorgen te 
Zwiggelte, gem. Westerbork, plaats. Eene van 
de koeien van den landbouwer L. Nijmeijer, 
die naar de weide zouden worden gebracht, 
liep door de openstaande deur van het 
achterhuis van den landbouwer A. Lensing en 
verdwaalde eindelijk in de woonkamer. Toen 
het dier. dat zich daar zeker niet thuis 
gevoelde, door de vensters zijne makkers den 
weg zag passeeren, wipte het met een 
forschen sprong door een der glazen, 
verbrijzelde het onderraam met al de ruiten 
daarin en stond weer op den weg om mede 
naar de weide gedreven te worden. Het 
spreekt vanzelf, dat om het geval door hen, 
die er ooggetuige van waren, nogal gelachen 
werd. Voor den eigenaar der woning was de 
grap echter einder aangenaam. 
 

04-03-1914 
Te Westerbork (Drente) is een vrij ernstig 
ongeluk gebeurd. De dienstbode van den 
landbouwer W. Koning, te Zwiggelte, liep 
met haar gezicht tegen een hark en wel 
zoo ongelukkig dat één der tanden haar in 
het' oog drong. Het oog is zeer 
waarschijnlijk voor altijd verloren. 
 

02-05-1913 
WESTERBORK, 1 Mei. Gisterennamiddag 
ontlastte zich boven ons dorp een hevig 
onweder. Te Zwiggelte is de bliksem 
ingeslagen bij D. Nijmeijer en heeft daar erg 
huisgehouden, zonder brand te veroorzaken. 
De schoorsteen tusschen den zolder en de 
nok van het dak werd geheel weggeslagen, 
de lamp en al hetgeen zich op de tafel 
bevond, verbrijzeld, stukken uit de muren 
gerukt en alle ruiten vernield. Een kind lag 
met den hond op den vloer. De hond zal het 
leven er wel bij laten, terwijl het kind 
ongedeerd bleef. Niemand der bewoners 
kreeg eenig letsel Door de kelder schijnt de 
bliksem het perceel te hebben verlaten, 
alwaar het raampje ook totaal was 
stukgeslagen. 
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Heel veel succes met deze puzzels 
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Kleurplaat 
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Adverteren in de Boerhoorn 

 

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

araatjes@online.nl 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. 

 

Heeft u een advertentie in de Boerhoorn dan kan deze zonder bijkomende kosten 

geplaatst worden op de website van Zwiggelte. 

Het enige wat u hoeft te doen is dit door te geven aan de redactie.  

Dan zorgen wij voor de rest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:araatjes@online.nl
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Voor aan- en verkoop 

van losse percelen land, 

complete boerderijen 

groot of klein , 

moet je bij 

Jacob Vrieling zijn. 

 

Tel. 06 53 27 15 21 
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Te huur 
ca. 1000 M2 opslagruimte of een  
gedeelte ervan, 

Horeca gelegenheid met  
150 M2 expositieruimte (6 mtr hoog) 
Lokatie: Leemdijk te Smilde 

Te huur of te koop gevraagd; 
Goede landbouwgrond, om  
akkerbouw gewassen op te telen. 

tel: W. Eleveld 06-55808238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


