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Uw Adres Voor 
Zitmaaiers  Ketting Olie 
Motormaaiers  Aspen benzine 

Elektrische maaiers  Kloofmachines 

Kettingzagen  Trilplaten 

Bosmaaiers   Hakselaars 

Kantenmaaiers  Zaagbroeken 

Heggenscharen  Veiligheidshelmen 

Snoeiartikelen  Handschoenen 
Ook voor verhuur en onderhoud van diverse machines. 

 Zie voor ons gehele programma op  
www.gazonmaaierspecialist.nl 
 

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

 Uw adres voor een lunch, kopje koffie of diner. 

  Hoofdstraat 24  

  9433PC Zwiggelte 

  Tel 0593 331215 

  E-Mail; info@deklipper.com 

 Tevens uw adres voor feesten, partijen,  

 vergaderingen en symposia

VOOR 

 APK KEURING 

 GROTE- OF KLEINE BEURT 

 DIVERSE REPARATIES 

KOM JE NAAR 

 
THUIS IN VELE MERKEN 

   0593-370037   06-30841430 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@deklipper.com
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Colofon 
 

Redactie: 

 Cobie Raatjes 

 Paul Brok 

E-mail redactie: 
 araatjes@online.nl 

 

Advertenties : 

 Linda vd Klippe 

lindaklippe@hotmail.com 
 

Website Zwiggelte 

 www.zwiggelte.info  

 

Gedrukt door: 

 KoppieKoppie 

 Beilen 

 

Uitgave van: 

 Dorpsbelangen Zwiggelte 

 Inl.: Ineke Klaasen  

 0593 – 370 930 

 

Contactpersoon gemeente: 

 Jacob Stroomberg 

 0593-370052 

 

Bezorging door: 

 Ineke Klaasen 

Schoolweg 

 Jelte Biewenga 

Ripkampenweg 

Steeg 

 Jakob Stroomberg 

Oranjekanaal oost 

 Henk Jan Brink 

Hoofdstraat zuid 

 Bert Roozendaal 

Hoofdstraat noord 

 Marja Carnal 

Klateringerweg 

Zevenhoeksweg 

Westeres 

Middenweg 

 Joan Jongepier 

Oranjekanaal west 

   Thijs Meijboom 

Halerweg 

 

AGENDA: 

 
 

Za 9 feb   Toneeluitvoering, 20.00 uur, De Schuur 

Wo 13 feb   Andre Dekker van UMCG, Vrouwen van Nu, 20.00 uur. 

Di 19 feb   Brei-café, 19.30 uur, De Klipper 

Di 5 mrt   Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Wo 6 mrt   Hart voor Vrouwen, Vrouwen van Nu, 20.00 uur 

Do 7 mrt   Jaarvergadering st. dorpsbelangen en   
    st. dorpsaccommodaties, 20.10 uur, De Schuur 

Za 16 mrt   NL Doet, 8.30 uur, De Klipper 

Za 16 mrt   Snoeihout brengen voor paasvuur, 10.00 tot 15.30 uur 

Di 19 mrt   Brei-café, 19.30 uur, De Klipper 

Za 23 mrt   Snoeihout brengen voor paasvuur, 10.00 tot 15.30 uur 

Za 30 Mrt   Snoeihout brengen voor paasvuur, 10.00 tot 15.30 uur 

Ma 1 apr   Paasvuur, 19.30 uur 

Za 6 apr Ophalen oud papier (+ lompen)  
    vanaf 9.00 uur, bij problemen: bel 33 18 31 

Wo 10 apr   Henk Nijhof over Zuid-India, Vrouwen van Nu, 20.00 uur 

 
 
 
 
 
Elke dinsdagavond vanaf 20:30 uur  

BILJARTEN in ‘t Ieshokkie. 

Elke woensdagmorgen van 09:00 – 09:45 uur  
SENIOREN GYM in dorpshuis ‘De Schuur’. 

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

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

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

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

 
 
 

Inleverdata 

kopij: 
 

4 februari 2013 

15  april 2013 

24 juni 2013 

7 oktober 2013 

9 december 2013 

 

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

 

VAN DE BESTUURSTAFEL FEBRUARI 2013.  

Allereerst wil St. Dorpsbelangen van de gelegenheid gebruik maken, ook al is het intussen februari, om 
iedereen een goed, gezond en mooi 2013 toe te wensen. 
 
Sinds de december uitgave van de Boerhoorn is het volgende aan de orde geweest: 
 
Glasvezel: 
Op 11 december is er een overleg geweest tussen vertegenwoordigers van Dorpenoverleg M.D., Welzijn 
M.D., Plaatselijk belang Witteveen, St. Dorpsbelangen Zwiggelte, de heer W. Brouw, de heer P. de Vries en 
de gemeente met o.a. wethouder v. Hooft, Jan Kogelman, beleidsmedewerker economische zaken Nick 
Bruins en communicatiemedewerkster Mirjam Fokkema. Aan de orde kwamen de punten: 

  Kijken waar en hoe wij staan in de aanleg van glasvezel in de kleine buurtschappen/kernen. Wat 

zijn de knelpunten? 

a. Hoe bereiken wij ons doel? 

b. Hoe profileren wij ons naar buiten toe. 

Op voorstel van de wethouder is er een werkgroep geformeerd, die de mogelijkheden en alternatieven 
gaat bekijken. Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: 
Wolter Muggen (Dorpenoverleg M.D.), Janneke Verdijk (Welzijn M.D.), Nick Bruins, Wim Brouw en Peter 
de Vries. 
 
Pubquiz: 
Op 15 december vorig jaar hebben de jongeren uit het bestuur van St. Dorpsbelangen opnieuw een 
pubquiz georganiseerd. De opkomst was mooi en de stemming zat er goed in. Het is een gezellige avond 
geworden en zeker om nog eens te herhalen.  
 
Carbidschieten en Nieuwjaars inloop: 
Dit jaar was het carbidschieten weer op het oude sportveldje langs de Hoofdstraat. Na toestemming te 
hebben ontvangen van de gemeente, kon St. Dorpsbelangen hier haar medewerking aan verlenen. Na de 
wat verlate, maar wel spectaculaire, aankomst van de “schutters” klonken de doffe dreunen door heel 
Zwiggelte en omgeving. Ook aan de inwendige mens was gedacht 
door de catering uit te besteden aan rest. de Klipper.  
 
Nieuwjaarsnacht was er dan weer de inloop in het restaurant.  
De opkomst was iets minder als vorig jaar, maar dat mocht de 
pret/stemming niet drukken.  

 

 
Slepen: 
Over het algemeen is het slepen gebeurd op de manier zoals 
het hoort, maar helaas hebben wij ook gehoord dat er bij 
iemand vernielingen zijn aangericht. Dit is volgens ons niet de 
bedoeling van het slepen. Wij vinden het jammer dat dit plaats 
heeft gevonden en op deze manier een leuke traditie in een 
kwaad daglicht wordt gezet.  
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Website: 
Tot onze spijt hebben wij onderstaand bericht van de webmaster ontvangen: 
  

Bij deze maak ik bekend als webmaster te gaan stoppen. 
Doe deze activiteit vanaf het begin van de website (2007). 
Het wordt tijd dat een ander het stokje gaat overnemen en daartoe heeft men tot 1 mei en eventueel 
uiterlijk 1 juni 2013 de gelegenheid. Voor deze datum kan ik mensen nog op weg helpen in het 
beheer van de site en ben daarna alleen nog maar voor incidentele hulp beschikbaar. 
 
Wij vinden het jammer dat de heer P. de Vries er mee gaat stoppen, maar na bijna 6 jaar zich hier volop 
voor ingezet te hebben, is het wel begrijpelijk. Wij willen hem dan ook bedanken voor al het werk en tijd, 
die hij hierin gestoken heeft. 
Hierbij doen wij een oproep voor een opvolger. Er zullen ongetwijfeld in ons dorp mensen zijn, die de 
ervaring hebben om een website te beheren/onderhouden of dit willen leren. Zij kunnen zich melden bij 
de webmaster, tel. 06-33630031 of bij één van de bestuursleden van St. Dorpsbelangen.  

Het zou toch verschrikkelijk jammer zijn als de website uit de lucht gaat. 
 
Paasvuur: 
Omdat deze Boerhoorn de laatste is, die verschijnt voor het paasvuur (maandag 1 april) geven wij U nu 
vast de data, dat er weer snoeihout, stro en onbehandeld hout gebracht kunnen worden naar de bekende 
locatie, het stuk land van de familie Draaijers, langs de Elperweg. Dit zijn weer de 3 zaterdagen 
voorafgaande aan het paasvuur t.w.:  16, 23 en 30 maart. De openingstijden zijn van 10.00 uur tot 15.30 
uur. Er zullen weer 2 toezichthouders aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Alleen ingezetenen 
van Zwiggelte kunnen hiervan gebruik maken. Op tweede Paasdag zal dan omstreeks 19.30 uur de 
paasbult aangestoken worden. 
Wij willen hierbij de fam. Draaijers bedanken voor het beschikbaar stellen van hun land. 
 
NL Doet:  
Op 15 en 16 maart organiseert het Oranje Fonds weer NL Doet. Voor Zwiggelte is het project “Zwiggelte 
lekker fris de lente in” aangemeld. Degenen, die een helpende hand willen/kunnen bieden, kunnen zich 
aanmelden bij Marja Carnal. De bedoeling is op zaterdag 16 maart aan de slag te gaan. Zie voor verdere 
informatie het stukje over NL Doet in de Boerhoorn. 
 
Gezamenlijke Jaarvergadering: 
Op 7 maart aanstaande wordt de gezamenlijke Jaarvergadering van St. Dorpsbelangen en  
St. Dorpsaccommodatie gehouden in dorpshuis de Schuur. Tot op heden heeft nog niemand zich 
kandidaat gesteld voor de nog openstaande vacature binnen St. Dorpsbelangen. 
De vacature binnen het bestuur, die opgevuld dient te worden door een vertegenwoordiger van de 
bejaardensoos, koersbal enz., wordt opgevuld door de heer K. Klaassen. 
De uitnodiging en agenda, de notulen van de vorige gezamenlijke jaarvergadering d.d. 8 maart 2012 en 
het jaarverslag van 2012 kunt U verderop in de Boerhoorn vinden. U wordt dus verzocht de Boerhoorn 
mee te nemen of het één en ander te downloaden van de website www.zwiggelte.info. 
Na de gezamenlijke vergadering zullen de heren  A. Strijker van Enermo en Ch. Viersen van de gemeente 
Midden-Drenthe een presentatie houden over het project “Mijn Isolatie 2”. Dit is een project van de 
gemeente Midden-Drenthe in samenwerking met Energiebesparing Noord Nederland en een onderdeel 
van het programma Aangenaam Duurzaam.  
 
Wij, als bestuursleden van St. Dorpsbelangen, zouden het op prijs stellen dat er dit jaar meer 
geïnteresseerden naar de gezamenlijke jaarvergadering komen. Het is voor U de gelegenheid om met het 
bestuur in discussie te gaan en het zou voor ons een blijk van waardering zijn voor het werk wat wij doen 
en de tijd die wij hiervoor vrijmaken.  
   

http://www.zwiggelte.info/
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Stichting 

Dorpsbelangen 

Zwiggelte 

 

secretariaat 

M. Klaasen 

Steeg 9, 

9433 PG Zwiggelte 

 

Stichting  

Dorps- 

accommodatie 

Zwiggelte 

secretariaat 

J. v.d. Klippe 

Oranjekanaal NZ 13, 

9433 TH Zwiggelte 

 

 
Graag nodigen wij U uit voor de gezamenlijke Jaarvergadering van   

St. Dorpsbelangen en St. Dorpsaccommodatie d.d. donderdag 7 maart 2013. 

Locatie: Dorpshuis de Schuur, aanvang 20.10 uur. 

Mocht men zich kandidaat willen stellen voor de vacante plaats binnen het bestuur, dan kan dit tot 1 uur voor 

aanvang van de Jaarvergadering bij de voorzitter de heer B. Roozendaal of bij de secretaris mevrouw M. Klaasen. 

 

Agenda St. Dorpsbelangen:  

 

1.  Opening 

2.  Mededelingen 

3.  Notulen jaarvergadering St. Dorpsbelangen d.d. 8-3-2012 

4.  N.a.v. notulen jaarvergadering d.d. 8-3-2012 

5.  Jaarverslag 2012 

6.  Financieel verslag 

7.  Verslag en benoeming kascontrolecommissie 

8.  Bestuurswisseling: 

 Aftredend en niet herkiesbaar namens donateurs en tevens voorzitter de heer B. Roozendaal.  
 Aftredend en niet herkiesbaar namens Bejaardensoos, Beter bewegen voor ouderen en Koersbal de heer J. 
Biewenga.  
 Voorgedragen de heer K. Klaassen.  

9.  Vorderingen woningbouw 

10.  Website 

11. Rondvraag 

 

Pauze 

 

Agenda St. Dorpsaccommodatie: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen jaarvergadering Dorpshuis “de Schuur” van 8 maart 2012  

4. Jaarverslag 

5. Financieel verslag 

6. Verslag kascommissie 

7. Bestuurswisseling:  

Aftredend en herkiesbaar; Piet Feijen 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Na de gezamenlijke vergadering zullen de heren A. Strijker van Enermo en CH. Viersen van de gemeente 

Midden-Drenthe een presentatie houden over het project “Mijn Isolatie 2”. Dit is een project van de gemeente 

Midden-Drenthe in samenwerking met Energiebesparing Noord Nederland en een onderdeel van het 

programma Aangenaam Duurzaam. 

  

Na afloop hiervan wordt U in de gelegenheid gesteld om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een 

drankje. 
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 Notulen Jaarvergadering St. Dorpsbelangen d.d. 8 maart 2012.   

   Aanwezig: 20 personen 

   Afwezig met kennisgeving: W Brouw, P. de Vries, J. Biewenga. 

    

 

1. Opening:  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

2. Mededelingen: 

 Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heren W. Brouw, P. de Vries en J. Biewenga. 

De koffie en 2 consumpties zijn voor rekening van beide Stichtingen en aan het einde van de jaarvergadering zal er een hapje 

rondgaan ook op kosten van beide Stichtingen.  

Zoals in de Boerhoorn is vermeld, ligt er ook dit jaar geen papieren versie van de stukken. Men heeft deze kunnen 

downloaden van de website of de Boerhoorn mee kunnen nemen. 

Via een PowerPointpresentatie worden de agenda en de bijbehorende stukken aan de vergadering getoond. 

Verder brengt de voorzitter de volgende punten onder de aandacht: 

Paasvuur: 2de Paasdag (9 april) aanvang 19.00 uur. De 3 zaterdagen voorafgaand aan het paasvuur kan er weer 

onbehandeld hout en snoeiafval gebracht worden. De heer H.J. Brink coördineert het geheel. 

Hemelvaartsdag: 17 mei wordt er weer een sport- en speldag georganiseerd voor jong en oud. Het programma hiervoor wordt 

in elkaar gezet door de heren J. Stroomberg, H.J. Brink en E. Brink. 

Boekwerk 100 jaar Zwiggelte: Korte uitleg welke medewerking St. Dorpsbelangen hieraan verleent. 

Tweejaarlijks werkbezoek van college B & W: Op 3 april heeft St. Dorpsbelangen de ontmoeting. 

NL-DOET: Op 17 maart wordt er gewerkt aan het schuurtje bij ’t Ieshokkie. 

3. Notulen jaarvergadering St. Dorpsbelangen d.d. 3-3-2011: 

Deze worden puntsgewijs doorgenomen. Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. Hierna worden zij onder 

dankzegging aan de secretaris goed gekeurd. 

4. N.a.v. notulen jaarvergadering d.d. 3-3-2011: Geen op- of aanmerkingen. 

5. Jaarverslag 2011: 

Deze wordt ook puntsgewijs doorgenomen. De volgende opmerkingen kwamen naar voren: 

 Vacature Beheercommissie: Dhr. E. Roos heeft zich bereid verklaard de vacature op te vullen. 

 AED kast: Deze blijkt op slot te zitten en de gecertificeerden zijn niet in het bezit van de sleutel. Hierop zal actie worden 

ondernomen. 

 Bestrating Schoolweg: Deze blijkt voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn onbegaanbaar. Ook hierop zal actie 

worden ondernomen. 

6. Financieel verslag: 

Het financieel overzicht, dat via een PowerPoint presentatie geprojecteerd staat op het scherm, wordt door de 

penningmeester uitgelegd. Verder deelt de penningmeester mee dat de achterstallige contributie grotendeels geïnd is. Er zijn 

nu nog 3 huishoudens die niet betaald hebben. Dhr. J. Veenstra vraagt of sponsoring van het Toneel nog nodig is gezien het 

zelfstandig verder willen gaan. Er wordt met de vergadering afgesproken dat er geen structurele sponsoring zal plaats vinden. 

Verder wordt er uitleg gegeven over de kosten van de Boerhoorn. Op de vraag waar de begroting voor 2012 is, moet de 

penningmeester bekennen dat deze nog niet gereed is. 

Financieel verslag van de Beheercommissie: 

Omdat Mevr. R. Speelman niet aanwezig is levert de voorzitter het commentaar. De conclusie is dat het vermogen van de 

beheercie. met +/- € 600, - is ingeteerd. 
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7. Verslag en benoeming kascontrolecommissie: 

Omdat de heer W. Brouw afwezig is doet de heer P. Klaasen verslag: 

Op 21 februari heeft de kascontrole plaats gevonden ten huize van de heer P. Klaasen. Aanwezig waren: De heren W. 

Brouw, P.Klaasen, E. Brink (penningmeester D.B.) en mevrouw R. Speelman (penningmeester Beheercie.). Na eerst de kas 

gecontroleerd te hebben van St. Dorpsbelangen werd later de kas gecontroleerd van de Beheercommissie. Beide 

boekhoudingen werden in orde bevonden en de kascontrolecommissie complimenteert de beide penningmeesters met de 

wijze waarop de boekhouding er uitziet. De kascontrolecommissie verzoekt dan ook de vergadering om het bestuur decharge 

te verlenen. Dit wordt door de vergadering met applaus bezegeld. Verder heeft de kascontrolecommissie nog wat 

verbeterpunten op papier gezet o.a.: Nota’s van de Klipper moeten gespecificeerd aangeleverd worden. De discussie over de 

terugloop van subsidies en de gevolgen daarvan eindigt met de conclusie dat  

St. Dorpsbelangen geen winst hoeft te maken.  

De heer W. Brouw is na een extra jaar als kascontrolecommissielid aftredend. Op de vraag aan de vergadering, wie zijn 

plaats in wil vullen, kwam geen antwoord. St. Dorpsbelangen zal nu zelf op zoek gaan. De voorzitter bedankt de 

kascontrolecommissie voor het gedane werk. 

8. Bestuurswisseling:  

Aftredend en niet herkiesbaar: De heer E. Brink. Door St. Dorpsbelangen voorgedragen Mej. L. v.d. Klippe. 

Aftredend en herkiesbaar: Mevrouw J. Jongepier. Er heeft zich geen tegenkandidaat gemeld. 

Beiden zijn door de verenigingen, die zij vertegenwoordigen voorgedragen en om die reden hoeft er geen stemming plaats te 

vinden. De beide dames hebben dus vanaf nu zitting in het bestuur van St. Dorpsbelangen. Wat betreft de vacature binnen de 

Beheercommissie, deze is inmiddels ingevuld (zie punt 5). 

9. Vorderingen woningbouw: 

De secretaris geeft een korte update van de stand van zaken. De loting voor de 4 starterwoningen heeft intussen plaats 

gevonden. Midden juni wordt er een aanvang gemaakt met de bouw hiervan. De gemeentekavels zijn nog niet verkocht. Er 

hebben zich 3 kandidaten gemeld bij de gemeente, maar deze voldeden niet aan de vestigingseisen (sociale of economische 

binding). 

10. Website: 

Omdat de heer P. de Vries vanavond verhinderd is, geeft de secretaris een kort verslag. De mensen, die een  

e-mail willen ontvangen, wanneer de website geüpdatet is, moeten zich opnieuw aanmelden. Door toedoen van een hacker is 

het adressenbestand verloren gegaan. Verder wordt er opnieuw een oproep gedaan voor iemand, die de heer P. de Vries wil 

helpen met de website. 

 

11. Rondvraag: 

Dhr. P. Feijen: Krijgt men nog een financieel verslag van het Dorpsfeest? St. Dorpsbelangen heeft hier geen 

verantwoordelijkheid in. De heer E. Brink zegt toe dat er binnenkort een financieel verslag in de Boerhoorn komt te staan. 

Dhr. P. Brok: Hij verzoekt St. Dorpsbelangen serieus werk te malen van de toegankelijkheid van de AED kast. 

Dhr. J. Veenstra: Vraagt of er een verzoek binnen is gekomen van de IJsvereniging. Ja, dat is bij St. Dorpsbelangen 

binnengekomen en deze heeft hierop gereageerd. Het betreft de overname van de financiële administratie en dit verzoek is niet 

gehonoreerd. Hij vindt het jammer dat hij hierover niets gehoord heeft op deze vergadering. 

 

Alvorens de voorzitter ons deel van de gezamenlijke jaarvergadering afsluit overhandigt hij aan de scheidende penningmeester een 

kleine attentie als dank voor zijn penningmeesterschap gedurende 3 jaar. 
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Secretarieel Jaarverslag St. Dorpsbelangen Zwiggelte 2012. 

 

Na de jaarvergadering in 2012 is het bestuur 10 keer in vergadering 
bijeen gekomen in de volgende bezetting: 
 

Bert Roozendaal  - voorzitter   - donateurs 
Ineke Klaasen   - secretaris   - donateurs 
Linda v.d. Klippe  - penningmeester  - LTO-Noord 
Jacob Stroomberg  - alg. bestuurslid  - Boermarke  
Jelte Biewenga  - alg. bestuurslid  - Bejaardensoos enz. 
Marja Carnal   - alg. bestuurslid  - NBvP Vrouwen van Nu 
Joan Jongepier  - alg. bestuurslid  - Obs ’t Leerhoes (tot opheffing) 
Henkjan Brink   - alg. bestuurslid  - IJsvereniging Rijlust 
Ronnie Bos   - alg. bestuurslid  - Jeugd (sinds oktober toegevoegd) 
Martin Bos   - alg. bestuurslid  - Jeugd (sinds oktober toegevoegd) 
Thijs Meijboom  - alg. bestuurslid  - Jeugd (sinds oktober toegevoegd) 
 

Er wordt in principe 2 maal per jaar overleg gepleegd met St. Dorpsaccommodatie, KNARF/KAZ en de 
Beheercommissie. Indien wenselijk gebeurt dit vaker. 

KNARF  - Nick Koning, Thijs Meijboom.  
KAZ  - Sonja Riemersma, Janine Brink. 
Beheercom. - Chris Meijboom, Roelie Speelman/Edwin Roos, Paul Brok, Joan Jongepier. 
 
De belangrijkste agendapunten die aan de orde zijn gekomen: 

 Werkbezoek College van B & W: 

Op 3 april heeft het College van B & W haar 2 ½ jaarlijks werkbezoek aan Zwiggelte gebracht. De punten, die 

aan de orde zijn geweest zijn: 

o GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan). 
o De terugloop in het aantal vrijwilligers voor ondersteuning bij activiteiten. 
o Conditie bestrating en met name die van de Ripkampenweg en Middenweg. 
o Locatie paasvuur 
o Peiling interesse Glasvezel 

 Exploitatie ’t Ieshokkie: 

De opvulling van de vacature binnen de Beheercommissie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het 

penningmeesterschap is overgedragen aan Edwin Roos. De exploitatie op zich, blijft onze aandacht houden. 

 Buurtacademie:  

De cursussen Engels en Frans voor gevorderden, breien en bridge hebben dit jaar plaatsgevonden of vinden 

nog plaats. 

 Website: 

Van de website www.zwiggelte.info wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Het is alleen betreurenswaardig, dat er 

nog niemand opgestaan is om Peter de Vries te helpen de website in de lucht te houden. 

 Sluiting OBS ’t Leerhoes, reünie en uitgave boek: 

Door de terugloop in het aantal leerlingen moest ook OBS ’t Leerhoes er aan geloven en de deuren sluiten. 

Dit, ondanks de inzet van de oudercommissie, die zich er sterk voor heeft gemaakt om naar andere 

oplossingen te zoeken. Direct na de reünie ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan en de uitreiking van het 

eerste exemplaar van het boek “Zwiggelte en de school 1912-2012”, werden de deuren voor goed gesloten.  

Twee gevolgen hiervan waren de voortzetting van De Boerhoorn en het ophalen van het oudpapier. Voor 

beiden is een oplossing gevonden. 

 Woningbouw: 

Dit jaar is dan eindelijk de schop in de grond gegaan en is er gestart met de bouw van 4 starterswoningen.  

 Glasvezel: 

Met het oog op de toekomst heeft Stichting Dorpsbelangen, in samenwerking met een paar ingezetenen, 

Welzijn M.D., Dorpenoverleg M.D. en Plaatselijk Belang Witteveen, er bij de gemeente Midden-Drenthe op 

aangedrongen de kleine kernen/buurtschappen bij de invoering van glasvezel te betrekken. Dit heeft 

geresulteerd in een werkgroep, die de mogelijkheden gaat bekijken. 

 Openbaarvervoer: 

Er is door Stichting Dorpsbelangen actie gevoerd en bezwaar aangetekend tegen het opheffen van buslijn 23. 

Dit heeft helaas niet mogen baten.  

 

http://www.zwiggelte.info/
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De activiteiten, die in 2012 georganiseerd werden: 

- Jaarvergadering: 

Samen met St. Dorpsaccommodatie werd de jaarvergadering gehouden op 8 maart 2012. Er werd afscheid 

genomen van Erik Brink (penningmeester). Na een termijn van 3 jaar werd hij opgevolgd door Linda v.d. 

Klippe.  

- Paasvuur: 

Het traditionele paasvuur heeft dit jaar weer kunnen plaatsvinden op het land van de fam. Draaijers aan de 

Elperweg. De locatie stond voor de toekomst bij de gemeente ter discussie i.v.m. de ligging, maar inmiddels is 

dit van de baan en mag het daar blijven.  

- Hemelvaartsdag:  

In 2012 heeft er geen sport- en speldag plaatsgevonden, maar is er een pubquiz georganiseerd.  

- Boek “Zwiggelte en de school 1912-2012”: 

Aan het in de markt zetten van het boek heeft St. Dorpsbelangen hand en spandiensten verleend.  

- Reanimatiecursus met AED: 

In september hebben de gecertificeerden de gelegenheid gehad hun bevoegdheid te verlengen.  

- Pubquiz: 

Na het succes van de pubquiz op Hemelvaartsdag heeft er op 15 december in dorpshuis de Schuur nogmaals 

een gezellige avond plaats gehad.  

- Carbidschieten: 

In overleg met de jeugd heeft Stichting Dorpsbelang, na toestemming van de gemeente, besloten dit 

evenement op het sportveldje langs de Hoofdstraat te laten plaatsvinden. 

- Nieuwjaarsborrel: 

In samenwerking met de eigenaar van restaurant de Klipper heeft Stichting Dorpsbelangen haar medewerking 

verleend aan de Nieuwjaarsborrel op 1 januari om 00.15 uur. 

 
Openbare voorzieningen:  

In het voorjaar is er (achteraf gezien totaal onnodig) een Kiss & Ride bij school aangelegd.  
Ook zijn de Ripkampenweg, Zevenhoeksweg en Middenweg van een nieuwe asfaltlaag voorzien.  
In een deel van Zwiggelte zijn de gas- en waterleidingen vernieuwd. 

 
Overigen: 

Er zijn diverse vergaderingen bijgewoond door afgevaardigden van St. Dorpsbelangen zoals vergaderingen belegd 
door: 
Gemeente M.D.: Glasvezel. 

BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) met als thema o.a. duurzaamheid. 

Dorpenoverleg Midden-Drenthe: Met o.a. naoberschap, leefbaarheid en glasvezel.  

Buurtacademie: Aanbod cursussen en de bezuinigingen. 

Stichting Welzijn Midden-Drenthe: Met o.a. duurzaamheid, leefbaarheid en glasvezel.  

Contactpersonenvergaderingen (overleg tussen Gemeente Midden-Drenthe en contactpersonen van diverse 

dorpen). 

KNARF heeft de volgende activiteiten georganiseerd: Jeugdavond (12-16 jarigen), hulp bij carbidschieten. 

Omdat er geen opvolging is binnen KNARF en het huidige bestuur en bezoekers de KNARF leeftijd ver te boven 

zijn, is men in samenwerking met de jongerenwerker van St. Welzijn bezig te bekijken hoe het nu verder moet. 

KAZ: Naast de traditionele haantjepikoptocht en het tentenkamp, zijn er activiteiten georganiseerd m.b.t. de sluiting 

van de school. 

Beheercommissie: Medewerking verleend aan alle activiteiten georganiseerd in en rondom ’t Ieshokkie. 

 

Voor akkoord getekend: 

Voorzitter:    Secretaris:   Penningmeester: 

 

 

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

B. Roozendaal   M. Klaasen   L. v.d. Klippe  
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Notulen van de donateur vergadering van 8- 3- 2012 
Aanwezig 19 donateurs 

 

Opening: Na de jaarvergadering van dorpsbelangen opent voorzitter 

              Bert van de Belt de vergadering om 21.40 uur en heet een ieder welkom. 

Mededelingen: De agenda heeft in de boerhoorn gestaan. 

 Dankzij Roelie is er een ruim bedrag binnen gekomen van de gemeente 

en “Nederland doet”. Op 17 maart wordt de gehele opslagruimte en de 

voorgevel opgeknapt.  

 De houthakkersclub van Zwiggelte gaat een snoeidag houden naast 

het dorpshuis, de takken kunnen dan gelijk op het paasvuur. 

 De BOKD krijgt minder subsidie van de provincie. Dit was altijd een 

bedrag van ongeveer € 200 000, - en wordt nu €50 000 tot €100 000 

minder! 

Notulen: de notulen van 3 maart 2011:  

                   Stichting Dorpsaccommodatie betaald de gebruikersbelasting van  

                   Het dorpshuis en het Ieshokkie. Ook betalen wij de     

                   Brandverzekering van het Ieshokkie. 

                   De vraag blijft open wie de eigenaar van het schuurtje is en wie   

                   het heeft verzekerd. 

Jaarverslag: Bier en fris is €1.75 en munten €2.- geworden 

Financieel verslag: Er is een nadelig saldo van €2622.07 dit komt hoofdzakelijk  

                   door het dorpsfeest (€1524.12) en 25 jaar dorpshuis (€794.45). 

Verslag kascommissie: Jacob Stroomberg doet verslag namens de 

                  Kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen. 

Rondvraag: Dorpsbelangen regelt de kascommissie. 

                  De koffie en 2 consumpties zijn voor rekening dorpsbelangen en  

                  Dorpshuis. 

Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 

  
 
 
 

 
St. Dorpsaccommodatie Zwiggelte 
Dorpshuis " DE SCHUUR" 
ZWIGGELTE 

Secr. Jan van de Klippe,Oranjekanaal NZ 13, Zwiggelte 

Email: klippevdj@gmail.com 
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Jaarverslag 2012 

 
Van het jaar 2012 is het volgende te melden: 

 

Bestuur: Bert van de Belt -voorzitter 

              Jan van de Klippe- secretaris 

               Piet Feijen  - penningmeester 

 
Onderhoud: Gerard en Brigitte hebben overal een nieuw verfje / sausje opgedaan. 

Ook is het terras vergroot en opgeknapt, waardoor het geheel weer een frisse uitstraling 

krijgt. Aan de zijkant van het dorpshuis is het struikgewas en de boompjes flink gesnoeid, 

waardoor het gebouw meer licht krijgt. 

Bij het “Ieshokkie” is de opslagschuur opgeknapt en de voorgevel van de opslag vernieuwd.  

 

Consumptieprijzen: koffie/ thee € 1.50 

                               fris               - 1.75 

                               wijn               - 2.00 

                               bier               - 1.75 

                               munten          - 2.00 

 

Zaalhuur:               € 15.- per dagdeel/ zaaldeel 

                              - 30.- per dagdeel voor hele zaal (incl. toneel). 

 

Vergaderingen: Het bestuur heeft 4 keer vergaderd, waarvan 2 keer met de           

                         Stichtingsraad. 

                        Er is een aantal keren overleg geweest met de beheercommissie  over  

                        het eventueel uitbesteden van het beheer en er zijn vergaderingen van  

                         de agendacommissie dorpshuizen en de stichting welzijn bijgewoond  

 

Het aantal donateurs in 2012 is 141  

 

 

 

De voorzitter B vd Belt:                                  secretariaat J. vd Klippe: 
 

  
 
 
 

 
St. Dorpsaccommodatie Zwiggelte 
Dorpshuis " DE SCHUUR" 
ZWIGGELTE 

Secr. Jan van de Klippe, Oranjekanaal NZ 13, Zwiggelte 

Email: klippevdj@gmail.com 
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Zwiggelte doet dit jaar weer mee met NL Doet  

op zaterdagochtend 16 maart 2013 
 

Omdat er nogal wat zwerfvuil in de bermen in en rond Zwiggelte ligt, heb ik namens en in 

samenspraak met St. Dorpsbelangen een project aangemeld voor NL Doet, onder de naam  

 

“Zwiggelte lekker fris de lente in.” 
 

Op zaterdag 16-3-13 is het de bedoeling dat we ons om 8.30 uur verzamelen bij Restaurant de 

Klipper in Zwiggelte. Onder het genot van een kop koffie zullen de benodigde materialen worden 

uitgereikt (handschoenen, papierprikkers, vuilniszakken) en zullen de verschillende routes worden 

verdeeld en besproken. 

Hierna zal men op pad gaan. Er zal een auto met aanhangwagen beschikbaar zijn voor het 

verzamelde afval. 

Na afloop, om 12.00 uur verzamelen we ons weer bij De Klipper, waar er voor ons weer koffie zal 

zijn + een punt appelgebak.  

Het afval zal worden afgevoerd naar de Milieustraat in Beilen. 

Hierna kan Zwiggelte lekker fris aan de lente beginnen. 

 

We zullen naar schatting 20 vrijwilligers nodig hebben. 

 

Aanmelden kan via de email: marjacarnal@hetnet.nl of per telefoon: 0593-333212 

Ik reken op een goede opkomst; je doet het immers voor je eigen dorp? 

 

Hartelijke groeten, 

 

Marja Carnal 

 

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

KLAVERJASCOMPETITIE   2012-2013 

 

In het Dorpshuis De Schuur in Zwiggelte 

 

Speeldata zijn:     

13 februari 2013 

27 februari 2013 

14      maart 2013 

21 maart 2013 

Laatste kaartavond   04 april 2013  + prijsuitreiking 

 

Voor de competitie tellen 10 scores mee. 

 

 

Inleg per avond € 3 

Tijdens het kaarten mag er NIET gerookt worden! 

mailto:marjacarnal@hetnet.nl
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MEDEDELING RIJLUST 

 

De tarieven zijn gewijzigd: 

 

Dagkaarten 

 Kind: € 1,00 

 Volwassene: € 2,00 

 

Seizoen lidmaatschap 

 Gezin (kinderen tot 16 jaar): € 7,50 

 Alleenstaanden en kinderen ouder dan 

16 jaar: € 4,00 

 

Seizoen lidmaatschap tijdens ijsperiode 

 Gezin (kinderen tot 16 jaar): € 10,00 

 Alleenstaanden en kinderen ouder dan 

16 jaar: € 5,00 

 

Voor informatie en lidmaatschap  

tel: 565362 

e-mail: info@rijlust.nl 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:info@rijlust.nl
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Toneelvereniging Zwiggelte 

 
De generale werd dit jaar ook weer gehouden voor de basisschoolkinderen. Omdat 

de school in Zwiggelte niet meer bestaat zijn de diverse scholen benadert in de 

gemeente Midden-Drenthe. 27 kinderen zagen het blijspel “Een baby om te stelen”. 

Zij kregen in de pauzes ranja en een zakje chips. De volwassenen konden op 

zaterdag 26 januari genieten van de ontwikkelingen op het gemeentehuis van 

Zwiggelte. 

De echtgenote van de burgemeester kwam na haar verblijf in een kuuroord slank 

terug met een baby. De oorzaak was niet wat iedereen in eerste instantie dacht. 

Omdat de burgemeester het te druk had met zijn carrière als toekomstig commissaris 

van de Koningen, liet hij een medewerker van de buitendienst zijn vrouw ophalen 

van het station. 

Mevrouw de burgemeester had veel koffers mee en de medewerker was niet de 

snelste. In haar haast om op tijd uit de trein te komen nam zij een verkeerde tas mee 

met daarin, wat later bleek, een baby. 

Getracht werd nog om het een en ander geheim te houden, maar zoals dat in een 

blijspel hoort te gaan, liep alles mis. Diverse misverstanden en absurde 

verwikkelingen kwamen voorbij. Deze waren wederom te zien op 9 februari j.l. Bij 

het opstellen van dit artikel had de 2e uitvoering nog niet plaats gevonden.  

Beide avonden kon TVZ een grote verloting verzorgen, natuurlijk met dank aan de 

vele sponsoren die PVZ ieder jaar weer volop voorzien van leuke prijzen. De 

deelnemende sponsoren werden extra genoemd tijdens een beamer-presentatie in de 

pauzes. 

Al met al was het weer een succesvol seizoen voor TVZ. 
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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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Webmaster Zwiggelte.info  

stopt activiteiten  

per 1 mei 2013 
  

Niet alle keuzes vallen makkelijk. 

  

Zo’n 5-6 jaar geleden is het idee  van een dorpssite voor Zwiggelte  vorm gegeven. 

Vanuit het niets zijn Piet Klaasen en ondergetekende in het diepe gesprongen en hebben samen de 

basis gelegd voor de dorpssite zoals deze nu bestaat. 

  

Structuur en inhoud  was het vertrekpunt. 

Teksten werden vergaard, gegevens verzameld, wetenswaardigheden toegevoegd. 

  

Vorm werd gezocht en beschikbare programma’s op hun gebruik getoetst. 

Met name in de nazomer 2008 werden de eerste ontwerpen gemaakt. 

Ter beoordeling voorgelegd en verder doorontwikkeld. 

  

Zo kon in januari 2009  de eerste versie worden gepubliceerd op het web. Alleen wisten we nog 

niet hoe dat alles in het werk ging. 

Met hulp van derden en zelf veel uitzoeken lukte het om de website voor de jaarvergadering in 

2009 in de lucht te hebben( online te staan.) 

  

Het raamwerk stond en was grotendeels ingevuld. 

Velen verzoeken tot het aanleveren van tekstmateriaal hebben inmiddels voor een redelijke 

toestroom van info gezorgd.  

  

Groot voordeel was dat in de afgelopen periode verschillende hot-items in het dorp speelde. 

Denk maar eens aan Dorpsfeest, 100 jarig bestaan van ‘t leerhoes en de publicatie van het 

bijbehorend boek. 

De evenementen als toneel en activiteiten van de Vrouwen van Nu kring Zwiggelte. Het komen en 

gaan van ondernemers. De ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van het nieuwe 

“Oldegard”. Genoeg onderwerpen om over te kunnen publiceren. 

  

Ook inzendingen van foto’s ( een slordige 2200 van het dorpsfeest) en andere onderwerpen als 

toneel, seizoenfoto’s; reisverslagen en fotoreportages van de vrouwen van nu en de 

gefotografeerde huizen van Zwiggelte waren altijd leuke items om te publiceren. 

  

Maar als je dan inmiddels al weer meer dan een paar jaar de website alleen bedient, groeit de 

behoefte om weer eens wat anders te gaan doen. 

Iets waarin nieuwe uitdagingen liggen. 

  

Zo’n stap kun je naar mijn idee het beste maken op het moment dat de vorige actie succesvol is en 

kansen heeft en door anderen met een verfrissende kijk kan worden voortgezet of omgebouwd. 

  

Dat er een draagvlak is voor een dorpssite heeft zich de afgelopen jaren bewezen. 

Dat er nog veel meer te doen is om een dorpssite te maken tot een platforum  waarbinnen 
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dorpsgenoten en toeristen een grote diversiteit aan informatie en contact mogelijkheden wordt 

aangeboden ligt in de lijn zoals media ( televisie/radio/pc/smartfoon/ gsm/en vaste telefonie )meer 

en meer geïntegreerd zullen gaan worden. 

  

Met het opzetten van de website zwiggelte.info is in feite een voorzet gegeven om nieuwere 

mediatechnieken te introduceren  naast de bestaande vormen zoals papier en telefonie, om zeker 

met het oog op de toekomst meer mensen vertrouwd te maken met diensten die in toenemende 

mate meer via de digitale snelweg zullen worden geleverd.  

  

Het is dan ook om die reden dat ik mij heb ingezet om bewustwording te mobiliseren en dan 

specifiek voor een nieuwere infrastructuur zoals ik het glasvezelnetwerk benoem.  

Of je er klaar voor bent of niet, binnen een paar jaar is de maatschappij er volledig op ingericht.  

  

Is informatie delen nog essentiëler dan het nu al is. 

Kom je niet meer weg met trage internetverbindingen. 

Als die hier dan nog bestaan zullen de inwoners daar in mijn beleving uiteindelijk schade van 

ondervinden. 

Schade die verder reikt dan uw portomonnaie, Schade die de sociaal maatschappelijke 

toegankelijkheid zal treffen. 

Makkelijker gezegd; die zal leiden tot meer isolement voor die categorie van bewoners die gezien 

hun leeftijd en mobiliteit meer in eenzaamheid zullen komen te (be)staan.  

  

Per 1 mei treed ik terug en is het aan het dorp of er een website zoals deze nu is zal blijven bestaan.  

  

Ik wil mij meer toeleggen op een nieuwe uitdaging. 

Deze uitdaging geheel Midden Drenthe te brengen tot snel internet bijvoorkeur met glasvezel.  

Hierin ligt het vervolg van de website van Zwiggelte.  

Er toe bijdragen dat iedereen binnen de Gemeente Midden Drenthe straks toegang krijgt/ heeft tot 

de verdergaande expansie van het social network en de sociaal maatschappelijke toegankelijkheid 

via internet (e-services).  

  

Niet alleen voor Zwiggelte, want zoals duidelijk wordt is dit een streven die geheel Midden 

Drenthe tot een pilot voor buitengebieden in geheel Nederland kan laten worden, 

Een uitdaging met onbekende resultaat verwachtingen maar met één vertrekpunt ; een dienstbaar 

initiatief dat zoveel mogelijk mensen binnen onze gemeente en misschien zelfs daarbuiten ten 

goede mag komen.   

  

Met heel veel plezier heb ik de website Zwiggelte.info inhoud gegeven zoals deze nu bestaat. 

Dank  aan alle trouwe gebruikers en in het bijzonder aan diegene die het door het insturen van 

materiaal mij mogelijk hebben gemaakt om de website van Zwiggelte tot leven te brengen. 

  

Zonder uw inzet en interesse had ik nooit die inspiratie gevonden om met zoveel (vrije) 

tijdsinbreng deze dienst als vrijwilliger voor het dorp te verrichten. 

Daarom mijn hartelijke dank voor uw ondersteuning in de afgelopen  6 jaren. 

  

Voor al die kleine problemen met uw computer blijf ik voor advies beschikbaar. 

  

Peter de Vries 

Webmaster Zwiggelte.info 

 



DE BOERHOORN  33e
e
 jaargang nr. 1 

   Februari 2013 

 20 

               Brandnetels zoeken en thee maken ! 

Ik wilde graag weer eens iets over kruiden vertellen. Zo’n 

natuurrijk dorp als Zwiggelte staat vol met kruiden. Deze zijn in 

principe allemaal goed te gebruiken. Ze zijn bijvoorbeeld  

geneeskrachtig,  of in je kunt ze in je eten doen, of je kunt er thee 

van zetten. 

Een van die kruiden is de Brandnetel. Een plant waarbij je de 
neiging hebt hem gelijk uit de grond te trekken en weg te gooien. 
Maar sinds ik weet welke krachten hij heeft, doe ik dat anders. De 
jonge blaadjes zijn heel geschikt om thee van te zetten of in de 
soep te doen. Op deze manier houd je hem klein en je gebruikt 
hem nuttig.  
 
De Brandnetel is heel bloedzuiverend, hij helpt botontkalking tegen te gaan, er zitten heel veel vitaminen 
(A, B₂, C D, K, Foliumzuur) en mineralen ( zoals IJzer, Kalium en Calcium) in. Dat is goed tegen klachten als 
artritis, jicht, artrose. Doordat de Brandnetel zo zuiverend is, krijg je er ook meer energie van.  
 
Als je in de menopauze bent, hebben je nieren en bijnieren het zwaar te verduren. Die kunnen dan wel 
wat steun gebruiken. Het drinken van brandnetelthee voedt, versterkt en bouwt je nieren en bijnieren op. 
Brandnetel is ook goed voor je spijsvertering, alle spijsverteringssappen nemen toe. Brandnetel stimuleert 
verder de werking van je darmen en lever. 
Alles van de Brandnetel is te gebruiken: zijn wortel is nuttig bij prostaatklachten en het zaad werkt tegen 
urine-incontinentie. 
 
De brandnetel mag in mijn tuin staan, maar ik houd hem dus klein. En als hij te groot wordt, dan ga ik er 
gier van maken, omdat dit hele goede mest is voor de groentetuin. Gier kun je maken door een bak vol 
met brandnetels onder water te zetten. Elke dag even roeren en na een paar dagen is het gier.  
 
Al met al is brandnetel een super kruid, dus als je straks die verse brandnetelblaadjes ziet, pluk ze eens. Als 
de blaadjes jong zijn prikken ze nog niet zo, je kunt ze zo met de blote handen plukken. En heb je je per 
ongeluk toch geprikt, een gekneusd hondsdraf blaadje helpt je zo van de jeuk af. Een handje vol in de 
theepot, giet er een liter heet water overheen, tien minuten laten trekken en je hebt een heerlijke 
voedzame thee. Of doe wat jonge blaadjes in de soep.  

 

Op jullie gezondheid, Annemieke 

www.moederaardema.nl 

 

 

Hondsdraf 
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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 
Loempia    € 2,60 
Broodje hamburger   € 2,50 
Portie kibbeling (8 stuks)  € 3,50 
Boerenbrok    € 2,00 
Kipcorn    € 1,95 
Shoarmarol    € 2,00 
 
De Klipper- Klapper tot 01-04-2013 een hamburger voor 1 Euro  
 
Vegetarisch. 
 

          Kaas soufflé    € 1,45 
 Souflesse    € 1.60 

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

 Stalen balken,stalen trappen 

 Balkhout, sanitair,bestrating waaronder  

 Waaltjes,boerengeeltjes 

 Biggenruggen( beton)      

 Wit en zwart marmer 

 Kom dan eens langs bij: 

 

 Gerard van Solingen 

 Hijkerweg 1 

 9414 AH  Hooghalen 

 Mob. 06 36 14 36 75 
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