
 



DE BOERHOORN  34e  jaargang nr1 

                                                                                                                                  Februari  2014 
 

2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Uw Adres Voor 
Zitmaaiers  Ketting Olie 
Motormaaiers  Aspen benzine 

Elektrische maaiers  Kloofmachines 

Kettingzagen  Trilplaten 

Bosmaaiers   Hakselaars 

Kantenmaaiers  Zaagbroeken 

Heggenscharen  Veiligheidshelmen 

Snoeiartikelen  Handschoenen 
Ook voor verhuur en onderhoud van diverse machines. 

 Zie voor ons gehele programma op  
www.gazonmaaierspecialist.nl 
 

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

 Uw adres voor een lunch, kopje koffie of diner. 

  Hoofdstraat 24  

  9433PC Zwiggelte 

  Tel 0593 331215 mob. 06-37023743 

  E-Mail; info@deklipper.com 

 Tevens uw adres voor feesten, partijen,  

 vergaderingen en symposia

VOOR 

 APK KEURING 

 GROTE- OF KLEINE BEURT 

 DIVERSE REPARATIES 

KOM JE NAAR 

 
THUIS IN VELE MERKEN 

   0593-370037   06-30841430 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@deklipper.com
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Colofon 
 

Redactie: 

 Cobie Raatjes 

 Paul Brok 

E-mail redactie: 
 araatjes@online.nl 

 

Advertenties : 

 Cobie Raatjes 

araatjes@online.nl 
 

Website Zwiggelte 

 www.zwiggelte.info  

 

Gedrukt door: 

 KoppieKoppie 

 Beilen 

 

Uitgave van: 

 Dorpsbelangen Zwiggelte 

 Inl.: 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: 

 

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

Za 1 mrt Garageverkoop, Hoofdstraat 22, 9.00 tot 12.00 uur 

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

Do 6 mrt Gezamenlijke jaarvergadering , 20.10 uur “De Schuur” 

Di 11 mrt Annelies Kok, Vrouwen van Nu, 20.00 uur, “De Schuur” 

Za 15 mrt Sprookjeswandeling, KAZ tot 6 jaar, 18.00 uur,  

Za 15 mrt Dropping, KAZ vanaf 7 jaar, 19.30 uur, ‘t Ieshokkie 

Do 20 mrt Lenteklaverjassen, 19.30 uur, “De Schuur” 

Za 22 mrt Pub Quiz, 20.30 uur, De Klipper 

Za 5 apr  Ophalen oud papier vanaf 9.00 uur,    

                        bij problemen: bel  06-53585749 

Do 3 apr   Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Za 5 apr Snoeiafval brengen, 10.00 tot 15.30 uur 

Za 12 apr Snoeiafval brengen, 10.00 tot 15.30 uur 

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

Za 19 apr Snoeiafval brengen, 10.00 tot 15.30 uur 

Ma 21 apr Paasvuur, 19.30 uur 

 
 
 
Elke dinsdagavond vanaf 20:30 uur  

BILJARTEN in ‘t Ieshokkie. 

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

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

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

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

 
 
 

Inleverdata 

kopij: 
 

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  FEBRUARI  2014 

 

Sinds de laatste “Van de Bestuurstafel” zijn de volgende punten aan de orde geweest: 

Voortgang exploitatie M.F.A. ’t Ieshokkie: 

Allereerst willen wij U laten weten dat de naam gewijzigd is in M.F.A. ‘t Jeugdhonk.  

In de maanden december en januari is er uitgebreid overleg geweest tussen St. Dorpsaccommodatie, 

Welzijnswerk M.D., Beheercommissie K.A.Z. en St. Dorpsbelangen. Er is afgesproken dat                    St. 

Dorpsaccommodatie kaders zal maken, waarin duidelijk gemaakt wordt, hoe in de toekomst het 

gebouwtje door eventuele derden gebruikt kan worden. Hierna zullen deze kaders ter discussie 

voorgelegd worden aan de Beheercommissie en Stichting Dorpsbelangen. Wanneer deze kaders tot 

ieders tevredenheid zijn vastgesteld, zullen zij in de Boerhoorn en op de website bekend gemaakt 

worden. 

Verder is er met Welzijnswerk M.D. en K.A.Z. afgesproken te werken aan een toekomstvisie voor 

Zwiggelte. Waar willen wij staan over 10 jaar en hoe willen wij hier naar toe werken? In eerste instantie 

zal binnen het bestuur van St. Dorpsbelangen in samenwerking met voornoemden een stappenplan 

gemaakt worden. De samenstelling van de inwoners per straat zal in kaart gebracht worden en hierna 

zullen gesprekken met de inwoners gevoerd gaan worden per straat en/of leeftijdsgroep. Dit om te 

kijken wat er onder de inwoners leeft en hoe zij denken dat Zwiggelte er in de toekomst uit moet komen 

te zien. Dit is nog maar het tipje van de sluier omdat de rest nog moet worden ingevuld in het 

stappenplan. 

Carbidschieten en nieuwjaarsborrel: 

’s Middags omstreeks 14.00 uur kon men de eerste knallen al horen, maar het duurde even voordat het 

spektakel losbarstte. Het wachten was op de carbidbullybus uit Elp. Ondertussen lagen de hamburgers 

lekker te sputteren en de warme chocolademelk, glühwein, bier en fris vonden hun weg naar de dorstige 

kelen. Ronnie Bos, Thijs en Eelke Meijboom hadden de organisatie van deze middag op zich genomen en 

het geheel prima voorbereid. Er was bovendien ook nog voor tenten en muziek gezorgd, wat de sfeer 

nog meer verhoogde. Wij willen dan ook de organisatie en alle andere vrijwilligers, die meegeholpen 

hebben, bedanken voor hun inzet om dit tot een prachtig festijn te maken. 
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Kort na middernacht opende rest. de Klipper haar deuren voor de nieuwjaarsborrel. Deze nacht werd net 

als vorig jaar weer een gezellige bijeenkomst met muziek en de nodige nieuwjaarswensen. Voor de 

hongerigen onder de aanwezigen, stonden er salades klaar en een warme hap. Gerard en Brigitte, 

bedankt voor jullie inzet, wat een hele prestatie is geweest, omdat jullie pas op 31 december vroeg in de 

ochtend terug waren van jullie Afrika avontuur. Ook iedereen, die meegeholpen heeft de boel klaar te 

zetten en de muziek te verzorgen. BEDANKT!!! 

Wat het slepen betreft: Volgens ons is er dit jaar helemaal niet gesleept. Wij hebben in ieder geval geen 

wanklank gehoord.  

Gezamenlijke Jaarvergadering van 6 maart aanstaande:   

In de vorige Boerhoorn heeft U kunnen lezen, wie er aftreden en dat deze 3 personen niet herkiesbaar 

zijn. In de tussentijd heeft mevr. J. Jongepier aangegeven tussentijds te willen stoppen i.v.m. andere 

drukke werkzaamheden.   

Tot op heden hebben zich  4 nieuwe kandidaat-bestuursleden gemeld t.w.: 
Mevr. J. Roos en de heren J. Nijhoff, P. Kuipers en H. Wolbers. 
Vooralsnog hoeft er niet gestemd te worden. Dit natuurlijk mits de vergadering akkoord gaat met de 
aangemelde kandidaat-bestuursleden. 
 
De gezamenlijke Jaarvergadering zal omstreeks 20.10 uur beginnen in dorpshuis de Schuur. De zaal zal 

open zijn vanaf 19.45 uur.  

De uitnodiging en agenda met de notulen van de vorige jaarvergadering van het deel van  
St. Dorpsbelangen en het jaarverslag kunt U verderop in de Boerhoorn vinden en zullen ook op de 
website komen te staan (www.zwiggelte.info).  
Wij willen u vragen deze Boerhoorn mee te nemen naar de vergadering, want net als de laatste jaren zal 
er geen papieren versie liggen van deze stukken. 
 
Na het officiële gedeelte zal de heer H Nijmeijer een uitleg geven over het hoe en waarom van de 
bloemenwei aan de Westeres. Hierna wordt U in de gelegenheid gesteld om nog wat na te praten onder 
het genot van een hapje en drankje U aangeboden door de beide stichtingen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 6 maart 2014. 
Locatie: Dorpshuis de Schuur, aanvang 20.10 uur. 
Mocht men zich kandidaat willen stellen voor de vacante plaatsen binnen het bestuur, dan kan dit tot 1 uur voor 
aanvang van de Jaarvergadering bij de voorzitter de heer R. Bos of bij de secretaris mevrouw M. Klaasen. 
 
Agenda St. Dorpsbelangen:  
1.  Opening 
2.  Mededelingen 
3.  Notulen jaarvergadering St. Dorpsbelangen d.d. 7-3-2013 
4.  N.a.v. notulen jaarvergadering d.d. 7-3-2013 
5.  Jaarverslag 2013 
6.  Financieel verslag 
7.  Verslag en benoeming kascontrolecommissie 
8.  Bestuurswisseling: 

 Aftredend en niet herkiesbaar namens donateurs en tevens secretaris                                   mevrouw M. 
Klaasen.  
 Aftredend en niet herkiesbaar namens LTO Noord/donateurs en tevens penningmeester  mejuffrouw L. v.d. 
Klippe.  
 Aftredend en niet herkiesbaar namens Boermarke en tevens contactpersoon met de gemeente de heer J. 
Stroomberg. Voorgedragen door de Boermarke de heer J. Nijhoff. 
Tussentijds aftredend namens donateurs mevrouw J. Jongepier. 
Er hebben zich tot op heden, buiten de heer J. Nijhoff, nog 3 nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld t.w.: 
De heren H. Wolbers en P. Kuipers en mevrouw  
J. Roos.  

9.  Website 
10. Rondvraag 
 
Pauze 
 
Agenda St. Dorpsaccommodatie: 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Renovatie project dorpshuis 
4. Notulen jaarvergadering Dorpshuis “de Schuur” van 7 maart 2013  
5. Jaarverslag 2013 
6. Financieelverslag 2013 
7. Verslag kascommissie 
8. Bestuurswisseling:                                                                                                                                           

Aftredend en niet herkiesbaar: De heer J. v.d. Klippe 
Kandidaten kunnen zich tot een uur vóór de vergadering melden bij één van de bestuursleden 

9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
 
Na afloop zal de heer H. Nijmeijer U het één en ander vertellen over het hoe en waarom van de 
bloemenwei aan de Westeres. Hierna wordt U in de gelegenheid gesteld om nog even na te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje, dat U door beide stichtingen wordt aangeboden. 
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Notulen jaarvergadering St. Dorpsbelangen d.d. 7 maart 2013. 

Aanwezig: 33 personen 

Afwezig met kennisgeving: Wim Brouw, Edwin Roos, Joan                         

Jongepier (vergeten te noemen). 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij deelt mee dat de 

vergaderstukken gepubliceerd zijn in de laatste Boerhoorn en op de website en verwacht dat iedereen de 

Boerhoorn of de uitgeprinte stukken heeft meegenomen.  

St. Dorpsbelangen heeft een PowerPointpresentatie verzorgd van de agenda en het financiële gedeelte. Hij vraagt 

de vergadering of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

2. Mededelingen: 

Er is bericht van verhindering ontvangen van Wim Brouw, Edwin Roos en Joan Jongepier. Deze laatste is echter 

verzuimd genoemd te worden. Na de vergadering van St. Dorpsaccommodatie zal er een presentatie plaats vinden 

over het project Mijn Isolatie 2. 

Op 16 maart zal in Zwiggelte meegedaan worden aan NL Doet. Het is de bedoeling in Zwiggelte het zwerfvuil op te 

ruimen. Men kan zich hiervoor nog opgeven bij Marja Carnal. Verder volgt er nog een huishoudelijke mededeling 

t.w.: Iedereen heeft 2 muntjes ontvangen voor consumpties in de pauzes of na de vergadering. Ook zal er na de 

vergadering nog een hapje geserveerd worden. Dit alles wordt aangeboden door de beide stichtingen. 

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

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

dankzegging aan de secretaris goed gekeurd. 

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

5. Jaarverslag 2012:  

Deze wordt puntsgewijs doorgenomen. Enkele punten, die naar voren kwamen zijn: 

- Uitgave boek “Honderd Jaar Zwiggelte en de school 1912-2012”. Henny Eefting brengt een kort verslag uit van 

het verloop van de verkoop van de laatste boeken. Er zijn nu nog 22 boeken in haar bezit. Zij ontvangt een applaus 

voor haar inzet. 

- Toetreden van 3 jeugdbestuursleden: De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het verjongen van het 

bestuur.  

- Kiss and Ride: Jan Lomulder deelt mee, dat er tegenwoordig goed gebruik van gemaakt wordt. Dit wordt 

veroorzaakt door de daar geplaatste glasbak en Humanabak. Hij vindt de locatie voor deze bakken nu een stuk 

veiliger voor de gebruikers. 

- Verdwijnen buslijn 23: Op de vraag of met het verdwijnen van de buslijn ook de belbus niet meer bestaat, kan 

positief geantwoord worden. Deze bestaat nog en men kan hiervan gewoon gebruik maken. 

6. Financieel verslag: 

Via de PowerPointpresentatie geeft de penningmeester uitleg. Het vermogen van St. Dorpsbelangen is iets 

ingeteerd met € 433,42. Zij wil proberen via het werven van advertenties voor in de Boerhoorn en meer 

activiteiten te organiseren voor het dorp, extra inkomsten te genereren. 
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7. Verslag en benoeming kascontrolecommissie: 

De voorzitter licht toe waarom Roelof Bos de plaats heeft ingenomen van Ronnie Bos.  

Hierna brengt Piet Klaasen verslag uit van de kascontrole. Hij spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop 

beide boekhoudingen bijgehouden worden. Een punt van verbetering blijft de aangeleverde bonnen van de 

Klipper. Hieraan wordt echter al gewerkt. Hij vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Hiermee 

wordt met applaus ingestemd. 

Omdat Piet Klaasen 2 jaar zitting heeft gehad, wordt er naar een nieuw kascontrolelid gezocht. Paul Brok biedt zich 

aan. Roelof Bos geeft aan het nog een jaar te willen doen. 

De voorzitter bedankt Piet Klaasen voor zijn werk binnen de kascontrole.  

8. Bestuurswisseling: 

De voorzitter bedankt Jelte Biewenga voor zijn 6 jaar zitting hebben in het bestuur. Ook wordt hij geprezen voor 

zijn organisatie talent wat betreft de 60 plus reisjes. Als dank voor zijn inzet wordt hem een fles met een VVV bon 

overhandigd.  

Uit de gelederen, die Jelte vertegenwoordigde, is Koop Klaassens naar voren geschoven om zijn plaats in te 

nemen. Henny Eefting deelt mee, dat Beter Bewegen voor Ouderen, door gebrek aan nieuwe leden, niet meer 

bestaat. 

Bert Roozendaal is aftredend en na 6 jaar niet herkiesbaar. Uit de donateurs is geen nieuwe kandidaat opgestaan 

om in het bestuur toe te treden. Aangezien het bestuur het afgelopen jaar met 3 nieuwe bestuursleden (jeugd) is 

versterkt, wordt dit intern opgelost. 

Hierna neemt de secretaris het woord. Zij bedankt de voorzitter voor zijn tomeloze inzet en brengt verslag uit over 

wat er in zijn zittingsperiode de revue gepasseerd is. Zij overhandigt hem als dank een fles met VVV bon en op zijn 

verzoek een “vakantiebon”. Geen Bahamas maar een trektocht te voet door Zwiggelte. 

9. Vorderingen woningbouw: 

Op dit moment is er weinig te melden. Er wordt een hevige mailwisseling gevoerd over de opleverdatum. Wat de 

koopkavels in het plan Olde Gard betreft is dat hierover ook weinig te vertellen valt. Van de 4 kavels, die nu in de 

verkoop staan, is er geen 1 verkocht. Dit wordt mede veroorzaakt door de economische crisis en bindingseisen. Op 

de vraag of de grondprijs niet omlaag kan, net zoals in een andere Drentsche gemeente, is het antwoord nee. Het 

nieuwbouwplan levert de gemeente geen geld op (nullijn). De 2 bouwkavels aan de Ripkampenweg zijn uitgegeven 

aan Noorderland Vastgoed. 

10. Website: 

De huidige webmaster Peter de Vries wil het stokje doorgeven. Er heeft zich tot op vandaag niemand gemeld om 

dit te over te nemen. De vraag wordt nu bij de vergadering neergelegd.  

Henk Bonnen biedt zich aan om Peter op te volgen.  

De voorzitter bedankt Peter voor zijn inzet en hem wordt ook een fles met VVV bon overhandigd voor alle jaren 

dat hij zich aan de website heeft gewijd. 

11. Rondvraag: 

Peter de Vries: Hij geeft een uitleg over het belang van glasvezel in de kleine kernen en roept iedereen op zich aan 

te melden bij de website www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl. 

 

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

 

http://www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl/
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Secretarieel Jaarverslag St. Dorpsbelangen Zwiggelte 2013. 

 

Na de jaarvergadering in 2013 is het bestuur 10 keer in vergadering bijeen gekomen in de volgende bezetting: 
 
Ronnie Bos   - voorzitter  - Jeugd en donateurs 
Ineke Klaasen   - secretaris  - Donateurs 
Linda v.d. Klippe   - penningmeester - LTO-Noord/donateurs 
Jacob Stroomberg  - alg. bestuurslid  - Boermarke  
Koop Klaassens   - alg. bestuurslid  - Bejaardensoos enz. 
Marja Carnal   - alg. bestuurslid  - NBvP Vrouwen van Nu 
Joan Jongepier   - alg. bestuurslid  - Donateurs 
Henkjan Brink   - alg. bestuurslid  - IJsvereniging Rijlust 
Martin Bos   - alg. bestuurslid  - Jeugd en donateurs 
Thijs Meijboom   - alg. bestuurslid  - Jeugd en donateurs 
 

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

KNARF - Het bestuur heeft zich dit jaar opgeheven. Er worden nog incidenteel     activiteiten voor/door de 
jeugd georganiseerd.  

KAZ  - Janine Brink, Sandra Koning, Gretha Kuipers. 
Beheercom. - Chris Meijboom, Edwin Roos, Paul Brok. 
 
De belangrijkste agendapunten die aan de orde zijn gekomen: 

 Glasvezel: Het hele jaar door heeft dit onderwerp onze aandacht gehad. Er is een brief naar de politieke 

partijen gegaan met het verzoek zich middels hun verkiezingsprogramma uit te spreken over het 

standpunt dat zij hierover innemen. 

 Exploitatie van ’t Ieshokkie: Dit blijft een heikel punt. De loop naar dit multifunctionele gebouwtje is voor 

velen een stap te ver. Waarom is ons niet duidelijk. Het blijft een punt van zorg en aandacht. In 

samenwerking met Welzijnswerk M.D., Dorpenoverleg Midden-Drenthe, St. Dorpsaccommodatie, 

Beheercommissie en KAZ wordt er naar gestreefd het gebouwtje weer onder de aandacht van de inwoners 

te brengen en er meer activiteiten in te organiseren. De naam van het gebouw is gewijzigd in 

Multifunctionele accommodatie ‘t Jeugdhonk.  

 Paasvuur: Er is een verzoek naar Dorpenoverleg Midden-Drenthe uitgegaan om onder haar leden te peilen 

naar de voorkeur van de dag voor het branden van het paasvuur. Ons voorstel was om het te verplaatsen 

van 2
de

 naar de 1
ste

 paasdag. Dit in verband met de schoolgaande jeugd. Zij moeten anders de volgende 

dag weer vroeg uit de veren. Dorpenoverleg Midden-Drenthe heeft dit opgepakt en een enquête eruit 

gedaan naar alle dorpen in de gemeente Midden-Drenthe.  

Uit deze enquête is naar voren gekomen dat de voorkeur van de meeste dorpen uitgaat naar de oude 

situatie dus 2
de

 paasdag.  

 Buurtacademie: De cursussen Engels en Frans voor gevorderden hebben dit jaar plaatsgevonden. Vanwege 

de bezuinigingen worden deze niet meer door de buurtacademie georganiseerd. 
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 Website: De heer Henk Bonnen heeft op de vorige jaarvergadering aangegeven de website te zullen gaan 

beheren. Dit verloopt echter nog niet helemaal naar wens. Hij hoopt in de loop van 2014 alles op de rails 

te hebben staan. 

 Woningbouw: Op 15 april 2013 heeft de oplevering en overdracht van de starterswoningen plaats 

gevonden. De verkoop van de grondkavels loopt, net als in de overige kleine kernen/buurtschappen, niet 

hard. De vestigingseisen zijn ons inziens hier mede schuldig aan. Wij hebben dan ook dit punt bij 

Dorpenoverleg Midden-Drenthe onder de aandacht gebracht. Deze heeft dit bij de gemeente aangekaart 

met als gevolg dat de vestigingseisen zijn komen te vervallen. 

 Bruggetje over het Oranjekanaal: In oktober heeft het waterschap Reest-Wieden een gedeelte van de 

bewoners aan het Oranjekanaal, ter hoogte van het sluisje bij de nrs. 3, 3A, 7, 8 en 9, geïnformeerd over 

de geplande werkzaamheden. Hierbij werd gelijk melding gemaakt van het verdwijnen van het bruggetje. 

De bewoners hebben samen met St. Dorpsbelangen actie ondernomen om het bruggetje in stand te 

houden.  

De activiteiten, die in 2013 georganiseerd werden: 

o Jaarvergadering: 
Op 7 maart 2013 heeft de gezamenlijke jaarvergadering plaats gevonden. Er werd afscheid genomen 
van de heer J. Biewenga (algemeen bestuurslid) en de heer B. Roozendaal (voorzitter). Beiden hadden 
2 termijnen vol gemaakt. De heer J. Biewenga werd opgevolgd door de heer K. Klaassens en de heer B. 
Roozendaal door de heer R. Bos als voorzitter. 

o Paasvuur:  
Het traditionele paasvuur heeft dit jaar weer kunnen plaatsvinden op het land van de fam. Draaijers aan 
de Elperweg. Door toedoen van de opgeleukte caravan van de Knetterbielers kon er ook aan de 
inwendige mens aandacht besteed worden. 

o Hemelvaartsdag: 
Volgens traditie werd er weer bij ’t Ieshokkie een sport- en speldag georganiseerd. 

o Fiets em er in: 
De activiteitencommissie binnen St. Dorpsbelangen heeft op 31 augustus dit spektakel georganiseerd. 
Mede door de medewerking van de familie R. Bos is dit een geslaagd evenement geworden. 

o Reanimatiecursus met AED:  
In september heeft de herhalingscursus plaats gevonden. De groep gecertificeerden is daarmee gegroeid 
tot +/- 18 personen. 

o Carbidschieten: 
Dit jaar werd het carbidschieten weer langs de Hoofdstraat gedaan.  
De activiteitencommissie binnen St. Dorpsbelangen heeft voor tenten, muziek en de inwendige mens 
gezorgd. 

o Nieuwjaarsborrel: 
Even na 0.00 uur was restaurant de Klipper geopend voor de nieuwjaarsborrel. Ondanks dat Gerard en 
Brigitte de vorige dag uit Afrika terug waren gekomen, verliep alles op rolletjes. St. Dorpsbelangen heeft 
voor de hapjes en muziek zorg gedragen.  
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Notulen van de donateurvergadering van 7- 3- 2013 

Aanwezig 32 donateurs 

 

Opening: Na de jaarvergadering van dorpsbelangen opent voorzitter 

              Bert van de Belt de vergadering om 21.25 uur en heet een ieder welkom. 

Notulen: de notulen van 8 maart 2012:  

               Geen op- of aanmerkingen     

Jaarverslag: Bert bedankt de vele vrijwilligers die het met elkaar mogelijk  

               hebben gemaakt dat de opslagruimte en de voorgevel van het 

               Ieshökkie opgeknapt zijn. 

               De aanleg van het terras bij het dorpshuis is goed voor de uitstraling. 

               Het bestuur bedankt Gerard en Brigitte, maar ook de vele vrijwilligers 

               voor de realisatie “zaaluitstraling”(vaak tot middernacht). 

               Er wordt nog een bar achter in de zaal gemaakt en de geluidsinstallatie 

               wordt vervangen, zodat alles weer up to date is. 

               Hopelijk wordt de drempel hierdoor verlaagt om even een drankje te  

               pakken in het dorpshuis. 

Ieshökkie: Er is een compleet nieuw barrooster. 

               Er is de laatste tijd een grote groep jongeren aanwezig. 

Financieel verslag: Er is een nadelig saldo van €196,59. 

Verslag kascommissie: Jacob Stroomberg doet verslag namens de 

               kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen. 

Bestuurswisseling:Eelke Meijboom heeft zich spontaan als kandidaat aangemeld. 

               Statutair mag iemand van buiten het dorp niet in het bestuur, maar het 

               bestuur heeft gemeend om tzt de statuten hiervoor aan te passen. 

               Hiermee is de vergadering akkoord, waardoor Eelke gekozen is. 

               Piet heeft vanaf 1988 7 jaar in het bestuur gezeten en heeft op  

               12-06-2001 Wiebe Dijkstra opgevolgd tot nu. Totaal 19 jaar!  

              Ook met de bouw van het Ieshökkie heeft hij veel werk verzet en  

              meegedacht. Hartelijk bedankt Piet voor zijn inzet en ontvangt 

              hiervoor een presentje. 

Rondvraag: Paul Brok vraagt om een wand in te richten met oude schoolspulletjes. 

              Jan Abbing vindt dat het planningsbord bij ’t Ieshökkie te weinig  

              gebruikt wordt, voorstel om het aan de hoofdstraat te plaatsen. 

              Er wordt overlegt met de IJsvereniging, de eigenaar vh bord. 

              Brigitte meldt dat Lenie, als ontwerpster, niet vergeten moet worden 

              als vrijwilligster en bedankt iedereen voor het behaalde resultaat! 

              Piet bedankt iedereen voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. 

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 2013 
Van het jaar 2013 is het volgende te melden: 

 

Bestuur: Bert van de Belt -voorzitter 

              Jan van de Klippe- secretaris 

               Eelke Meijboom  - penningmeester 

 

Onderhoud: Gerard en Brigitte hebben overal een nieuw verfje / sausje op gedaan  

en ze hebben  een bar achter in de zaal geplaatst. Dit om makkelijker en sneller te kunnen bedienen. 

Ook hebben ze een biljart geplaatst om zo meer het dorpshuis idee terug te krijgen. 

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 8 keer vergaderd, waarvan 2 keer met de           

                         Stichtingsraad. 

                        Er is een aantal keren overleg geweest met de beheerscommissie  over  

                        het gebruik en het beheer van MFA het jeugdhonk  (Ieshokkie)                                          

                        en er zijn vergaderingen van de agendacommissie dorpshuizen en de   

                        stichting welzijn bijgewoond 

                        Er is overleg geweest met de gemeente over een renovatieplan.  

                        Hiervoor zijn diverse offertes aangevraagd  

                        en er is een bijdrage gevraagd aan: 

                       -gemeente 

                       -Rabo-projectenfonds 

                       -Oranjefonds 

 

Nadere informatie volgt in 2014  

 

Het aantal donateurs in 2013 is zo het nu lijkt (contributie is nog niet binnen) 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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PAASVUUR 2014 GEORGANISEERD DOOR ST. DORPSBELANGEN ZWIGGELTE. 

 

Evenals voorgaande jaren wordt er op het land van de fam. Draaijers het paasvuur ontstoken. 
Inmiddels is de vergunning aangevraagd bij de gemeente Midden-Drenthe.  
De navolgende richtlijnen zijn dit jaar van toepassing: 
 

- Het snoeiafval, onbehandeld hout en stro kan 3 zaterdagen voorafgaand aan het paasvuur 

gebracht worden naar de locatie aan de Elperweg. Dus zaterdag 5 april, 12 april en 19 april.  

- Het terrein is opengesteld van 10.00 uur tot 15.30 uur. 

- Er zullen 2 toezichthouders zijn die het geheel zullen coördineren. 

 
Vorig jaar is de paasbult mooi opgebrand, dus dit jaar beginnen wij weer met een schone lei.  
Wij hopen dat iedereen aan een mooie paasbult wil mee werken en zich ook aan het voorgeschreven 
materiaal zal houden. 
 
Het is de bedoeling dat alleen ingezetenen uit Zwiggelte het materiaal aanleveren en dus niet uit Elp of 
Klateringen. Dit om misverstanden te voorkomen. 
 
Het paasvuur wordt gehouden op 2de paasdag (21 april) en start +/- 19.30 uur. 
Wij hopen U allen daar te treffen inclusief onze nieuwe inwoners. 
  
Een warmere ontvangst kan je niet krijgen. 
 
 

 

Secretariaat St. Dorpsbelangen Zwiggelte 

 

Ineke Klaasen 

Steeg 9 

9433-PG Zwiggelte 

Tel. 0593-370930 
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Op 31 januari en 1 februari  2014 staat de gemeente Midden-Drenthe op de Woonbeurs 
in Assen. Dan presenteren we ook de kavels in onder andere uw dorp. Voor de meeste 
dorpen geldt dat we kavels te koop aanbieden die ook al eerder te koop zijn 
aangeboden.  
  

Zoals afgesproken maken we de uitgifte van de kavels eerst bekend in uw dorp zodat de 
inwoners de kans hebben om als eerste te reageren en een kavel te reserveren. De 
informatie zetten we op onze site zodat belangstellenden de informatie kunnen 
downloaden en zich kunnen aanmelden voor een kavel. De informatie staat nu 
al online! De advertentie over bouwkavels plaatsen we op woensdag 29 januari 2014 in 
de Krant van Midden-Drenthe. Vanaf dat moment kan een breder publiek kennis nemen 
van de kaveluitgifte. 
 

In de bijlage van deze mail vindt u informatie over de kavels die wij te koop willen 
aanbieden. Deze informatie kunt u op uw site plaatsen of mailen aan gegadigden in uw 
dorp. Wil iemand voor een kavel in aanmerking komen dan kan dit door het 
reserveringsformulier op de website van de gemeente in te vullen en te versturen. 
 

Gemeentelijke website 
Onlangs is de website anders ingericht. Daarom volgt hier onder een korte toelichting 
over hoe de algemene informatie over de bouwkavels en het reserveringsformulier is te 
vinden. 
 

Door op het woord bouwkavel te zoeken op onze site komen geïnteresseerden terecht 
bij de juiste informatie. Dan is rechts op het beeldscherm een overzicht met veelgestelde 
vragen. Door te kiezen voor “hoe kan ik mij aanmelden om een kavel te kopen?” komt 
de gegadigde terecht in een scherm waar de link “reserveringsformulier 
woningbouwkavel” staat. Door dit aan te klikken, in te vullen en te versturen kan de 
belangstelling voor een kavel kenbaar worden gemaakt. 
  

Inlichtingen 
Het u vragen, dan kunt u mij bereiken op dit e-mailadres of onderstaand 
telefoonnummer.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Astrid Karsten 
beleidsmedewerker grondzaken 
 
Gemeente Midden-Drenthe 
Afdeling Bouwen & Wonen 
Team Ruimtelijk Beleid 
 
t: (0593) 53 93 06  
f: (0593) 53 93 90 
i: www.middendrenthe.nl  

http://www.middendrenthe.nl/
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Evaluatie PUUR ZWIGGEL! 

Op 30 januari jl. vond de evaluatie van PUUR ZWIGGEL! plaats in het Dorpshuis. 

Vooraf hadden de standhouders een evaluatieformulier gekregen en aan de hand daarvan en 

van de inbreng van de aanwezigen op de evaluatieavond wordt besloten of PUUR ZWIGGEL! een 

vervolg zal krijgen. 

De avond werd geopend met een kopje koffie of thee. Daarna werden een aantal punten bij 

langs gegaan. 

Aan de hand van de teruggekomen evaluatieformulieren en de reacties van de aanwezigen 

kunnen we concluderen dat PUUR ZWIGGEL! een succes is geweest, maar dit ook mede door 

het mooie weer.  

Voor nog niet elk bedrijf of vereniging heeft het iets opgeleverd, maar de dag is door iedereen 

als erg gezellig ervaren.  

Er is besloten dat er een tweede editie PUUR ZWIGGEL!  komt, en wel in 2015. De datum wordt 

vastgesteld in overleg met Zomeractiviteiten Westerbork, zodat er niet in zowel Westerbork als 

Zwiggelte een groot evenement op dezelfde dag plaatsvindt. 

Voor de initiatief nemers is het wel een voorwaarde dat een ieder zich vroegtijdig aanmeldt 

wanneer je een stand wilt. Voor hen was het met name op het laatst erg hectisch, omdat er last-

minute nog een aantal standhouders zich aanmeldden. Dit heeft veel energie gekost. 

Ook zal het standgeld iets omhoog gaan, omdat de organisatie nu een aantal kosten zelf heeft 

moeten dragen.  

Dus houd De Boerhoorn in gaten begin 2015, want daarin wordt PUUR ZWIGGEL! editie 2 

aangekondigd. 

Lenie en Brigitte 
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Begin 2014 goed en kom zwemmen op  

 Bungalowpark  “Het Hart van Drenthe”. 

Wij hebben een zwembad met “luie trap”. Ideaal toegankelijk voor 

senioren en ouders met kleine kinderen. Een whirlpool en een peuter 

bad met glijbaan. 

U bent van harte welkom van maandag tot en met vrijdag  

van 9.00 tot 12.00 uur buiten de reguliere schoolvakanties. 

Bij aankomst altijd even melden op de receptie waar u de entree 

betaald. 

Om de rust te bewaren is het zwembad alleen toegankelijk voor 

kinderen onder begeleiding. 

Entree € 2.50 per keer of 11 keer voor € 25,00 

Zonnebank € 5.50 per keer. 

Bungalowpark Het Hart van Drenthe. 

Oranjekanaal N.Z. 18 

9433 TH Zwiggelte 

telefoon 0593 346454. 
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Oud en Nieuw 2013/2014 
 

Op oudejaarsdag vond traditioneel weer het carbid schieten plaats in het dorp. Op het sportveld 

was een tent geplaatst, zodat bezoekers  een hapje en een drankje konden genieten tijdens het 

kijken naar dit spektakel. De carbidschieters zorgden naast de harde knallen, tijdens de “stille” 

momenten voor de muzikale aankleding. Dat het een gezellig gebeuren was, bleek wel. De 

meeste bezoekers waren niet voor donker thuis. 

Op 1 januari om 0.15 uur kwamen nog meer dorpelingen dan voorgaande jaren naar het 

restaurant dat het dorp rijk is om elkaar een gelukkig 2014 te wensen. Onder het genot van een 

drankje en natuurlijk de hapjes die aangeboden zijn namens Dorpsbelangen werd het nieuwe jaar 

ingeluid en het feest ging door tot in de “vroege” uurtjes! 
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NIEUWS UIT HET BREICAFE 

 
Even leek het erop dat de dames uit Zwiggelte en omstreken niet meer met het 

breivirus waren besmet. Slechts een klein groepje dames verscheen in het 

breicafé van 2 januari jl. Hoewel de groep klein was, was het er niet minder 

gezellig om; ) Gebreid werd er nauwelijks, gekletst des te meer! Ook konden de 

dames de foto’s bekijken van de vakantie van Gerard en Brigitte in Gambia. 

Gelukkig werd het breicafé van februari een stuk drukker bezocht, en……….er 

werden heel wat steken weggetikt. Ook Rita was weer van de partij na haar 

operatie en die liet toch wel een heel bijzonder breikunstje zien: Haar breiwerk 

stond op breipennen gemaakt van bezemstelen, wat natuurlijk een heel apart 

effect geeft. 

Het data van het breicafé voor de komende periode zijn op donderdag 6 maart 

en op donderdag 3 april van 13.30 tot 15.30 uur. Dus dames pak je breiwerk en 

kom naar het breicafé om te breien en te kletsen onder het genot van een kop 

koffie of thee. Kun je niet breien, maar wil je wel even lekker op de hoogte zijn 

van ons dorpsgebeuren, schuif gerust aan!  
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GRATIS WORKSHOP Kleurenpracht 
in het kader van Gekleurd Grijs 

Voor wie: jong en oud, bijv. (groot)ouders en (klein)kinderen, 

maar alleen bent u ook van harte welkom! 

Wanneer: 24 februari van 14.00 – 16.00 uur 

Waar: Dorpshuis de Schuur te Zwiggelte 

 

 

  

 

 

 

 

Creatief met servies. 

Door: KreaKracht, Kerkweg 30 Witteveen. tel. 0593 55 24 01 / 06 124 16 130 

info@kreakracht.nl  -  http://www.kreakracht.nl 

KleurenPracht 
Tijdens deze familieactiviteit tovert u de saaiste borden, bekers en glazen met 

speciale verf en stiften om tot kleurrijke kunstwerken. Leuk voor uzelf of om 

cadeau te geven!  U mag zelf (oud) serviesgoed meenemen, maar dit hoeft niet. 

Opgeven kan via Dhr. Koop Klaasen, tel.nr. 331942  

 

mailto:info@kreakracht.nl
http://www.kreakracht.nl/
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K.A.Z. 

Hallo allemaal, 

Hierbij  willen wij  ons graag even voorstellen. 

 Wij zijn een zestal actieve moeders uit Zwiggelte die het belangrijk vinden dat de 

jeugd van ons dorp op een leuke manier contact met elkaar blijft houden. 

Dit doen we door een aantal keer per jaar een activiteit te organiseren. 

Om alvast een voorproefje te geven voor 2014 hebben wij de activiteiten voor 

jullie op een rijtje gezet zodat je deze in je agenda kunt schrijven. 

Er komt ook altijd nog een persoonlijke uitnodiging. 

15 maart sprookjeswandeling en dropping 

5 mei bevrijdingsfeestje bij ‘t Ieshokkie 

29 mei (Hemelvaartsdag)  volleybal bij  ieshokkie i.s.m. dorpsbelangen 

15 augustus in/outdoor activiteit tot 16 jaar 

13 oktober film/doe middag bij de klipper (programma volgt nog) 

Wijzigingen onder voorbehoud. 

Je mag ook altijd één vriendje/vriendinnetje meenemen. 

Natuurlijk hopen we dat jullie al helemaal enthousiast geworden zijn. 

Dan zien we jullie graag  bij de activiteiten. 

En mocht je zelf nog ideeën hebben? Laat het ons weten, want we willen graag 

weten wat K.A.Z. voor jou kan betekenen. 

Groetjes, 

Wilma, Sandra, Janine, Roelie, Nicky, en Gretha. 

Nicky_geerlings@hotmail.com 

gretha@famkuipers.com 

13janine76@gmail.com 

mailto:Nicky_geerlings@hotmail.com
mailto:gretha@famkuipers.com
mailto:13janine76@gmail.com
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Op 15 maart organiseert K.A.Z. 

 

Huifkartocht/Sprookjeswandeling. 

Voor alle kinderen tot ongeveer 6 jaar. 

Van 18.00 UUR  tot 19.30 uur. 

   We verzamelen bij  ieshokkie. 

 

En een Avonturen dropping   

VANAF ONGEVEER 7 jaar  tot en met  16 jaar. 

hoe ouder je bent hoe verder weg je gedropt wordt. 

vanaf 21.30 uur  kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen 

bij ‘t Ieshokkie  waar we met  z’n allen  gezellig nog WAT  

drinken. dit is op eigen kosten, maar wij zorgen voor de 

hapjes. 

 kosten € 2.00 per persoon. 

OM 19.30 UUR VERZAMELEN BIJ HET IESHOKKIE. 

je mag één vriendje of vriendinnetje  meenemen. 

Opgeven vóór 22 februari. 

We zoeken ook nog een aantal MENSEN  voor extra begeleiding. 

13janine76@gmail.com 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=iWytQDl6nVSBAM&tbnid=6TEogSH_nQN8TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ivn.nl/afdeling/geldrop/activiteiten/nacht-van-de-nacht&ei=0wLoUrOHI4rK0QW27YH4Bw&bvm=bv.60157871,d.d2k&psig=AFQjCNHYXAiovS4jhiFMbXyp--ji_UcYsw&ust=1391023157015761
mailto:13janine76@gmail.com
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Toneel: In naam der wet! 

Op het moment van dit schrijven heeft de Toneelvereniging Zwiggelte na een goede generale 

voor de kinderen van Zwiggelte, Westerbork en Hooghalen, haar eerste optreden voor het 

grote publiek van Zwiggelte en omstreken 

gegeven. Dat de toneelvereniging Zwiggelte 

een grote publiekstrekker is blijkt uit het feit 

dat de zaal op een enkele stoel na, vol zat 

met mensen uit de hele omgeving (160 

personen)! Zij konden genieten van een 

komisch spel, waarin een moord in het dorp 

toch wel op een hele hilarische wijze wordt 

opgelost. In het spel van de spelers zat goed 

vaart, wat het publiek alert hield. Dat een 

aantal spelers de tekst soms even kwijt was, 

werd door het publiek lachend opgevangen. De spelers, de regisseur en alle andere mensen 

die ervoor gezorgd hebben dat het publiek een  heerlijk avondje heeft kunnen lachen, kregen 

een bloemetje aangeboden door restaurant De Klipper en Anders Bloemstyling. Na de 

traditionele verloting, waar weer prachtige prijzen  te winnen waren, bleef het publiek nog 

lang napraten in het Dorpshuis!  

 

Op 15 februari geeft de toneelvereniging  

met dit stuk haar tweede voorstelling. Voor 

deze avond zijn nog een aantal kaarten 

beschikbaar die je kunt reserveren bij 

Restaurant De Klipper. 

 

 

Vanwege het grote succes van verleden jaar treedt de toneelvereniging  dit jaar nog een keer 

op met een ander stuk in samenwerking met de Elper revue en de toneelgroep STOP! uit 

Westerbork tijdens het driegangentoneel in o.a. het Dorpshuis De Schuur op zondag 30 maart. 

 Informatie hierover kunt u vinden op de website van Zwiggelte www.zwiggelte.info  of bij 

restaurant De Klipper. Reserveren hiervoor is noodzakelijk. 

http://www.zwiggelte.info/
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Date: 22/03/2014

Time: 20:30 uur

Pub Quiz 
Wegens het grote succes van vorig jaar organiseert Dorpsbelangen i.s.m. 

de Klipper ook dit jaar weer een pub quiz.  

Het thema van deze pub quiz is: 

 

Battle of the Sexes! 

 

Tijdens deze pub quiz zullen de mannen tegen de vrouwen strijden. 

Opgeven kan individueel of per team van maximaal 6 personen.         

Denk eraan dat het teams zijn met alléén mannen of alléén vrouwen. 

 

Moge het sterkste geslacht winnen!! 
 

 
Locatie: Dorpscafé “De Schuur” 

 

Opgeven via:  deklipper@live.nl   

  of  0593-331215  

 Kosten: €2,50 p.p.  
   (te voldoen op de avond zelf)
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Cursusaanbod 2014 
 

                   

Wanneer Wat Kosten / aanmelding 
 

*Woensdag  
5 maart   
13:30 – 15:30 

Workshop Telefoonhoesje van vilt voor 
de jeugd 
Op locatie bij Atelier Pepijntje, Eursing 39 
Beilen 
  

 

Aanmelden: Roelie 
o.l.v. Betsy Huisman en 
Esther Kerssies 
9,50 p.p incl. drinken en 
lekkers 

*Donderdag  
13 maart  
19:30 – 21:30 

Workshop Notitieboekje vilten voor 
volwassenen 
Op locatie bij Atelier Pepijntje Eursing 39 
Beilen 
 

Aanmelden:Roelie 
o.l.v. Betsy Huisman en 
Esther Kerssies 
10,50 p.p incl koffie/ thee 
en lekkers 
 

*Woensdag  
5  Maart 2014         

Workshop Tuinaanleg en onderhoud 
Op locatie bij Rudolphus 

Aanmelden:Roelie: 
o.l.v: Dhr. Rudolphus 
Kosten: €4,00  
Incl: koffie of thee  
 

*Maandag  
17 maart 20:00 -
22:30 

Wat hoe en Waar in een museum 
In één avond krijgt u inzicht in het reilen 
en zeilen in een museum, verhalen, 
doorspekt met anekdotes 
 

Aanmelden: Roelie 
o.l.v. Albert Kool 
Kosten van deze avond  
11,= incl. 2 maal koffie/ 
thee en zaalhuur. 
Min. deelname 10 pers. 
 

*Woensdag 26 
maart 20:00 

Presentatie over Hooggevoeligheid bij 
kinderen en volwassenen 
 

 

Aanmelden: Judith 
o.l.v: Mieke Roosjen 
Kosten: 8,= incl. 2 maal 
koffie of thee en 
zaalhuur. 
Min. deelname 9 pers . 
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 Workshop Fotoboek samenstellen 
Vervalt i.v.m. te weinig aanmeldingen, de 
kosten zijn dan te hoog. Maar 

wanneer er iemand kennis heeft 
op het gebied van fotoboek 
maken en dit wil overdragen aan  
1 of meer anderen horen we dat 
graag  wellicht dat dat mogelijkheden 

biedt voor mensen die zich hebben 
aangemeld! 

Aanmelden  hiervoor bij 
Roelie 

 Workshop Djembe 
Vervalt i.v.m. te weinig aanmeldingen. 

personen die zich hebben 
aangemeld worden nog 
benaderd door Jan 

 
Ons motto is, 'u vraagt 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 
dorpsbewoners. 
 
U kunt een week voor aanvang van de cursus het geld overmaken op 
rekeningnummer: 30.65.28.479 ten name van Ver. van dorpsbelangen of indien 
dat niet mogelijk is, een week vooraf contact voldoen bij 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 

Jan Sterken 592461 fam.sterken@online.nl 

Judith Nijland 526363  judithnijland@home.nl 

Jantje Hoving 592420 hovmeer@home.nl 
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WAT,HOE EN WAAR IN EEN MUSEUM? 
 

Wilt u meer weten over het reilen en zeilen in een museum?  

Hoe is een museum ontstaan?  

Hoe worden tentoonstellingen bedacht, wat voor werk komt er aan te pas? 

Wat moet er allemaal achter de schermen gebeuren om een tentoonstelling tot een succes te 

maken. 

 

In een avond, verzorgd door Albert Kool, inwoner van Hooghalen, krijgt u inzicht in deze 

verhalen, doorspekt met anekdotes.  

Albert Koop is werkzaam in een museum. 

 

Na deze avond worden er een aantal museumbezoeken gepland bij de diverse musea in de directe 

omgeving. Deze bezoeken zullen waarschijnlijk maandelijks op zaterdag of zondag afgelegd 

worden . 

Op de planning staan: Het Drents Museum te Assen, De Buitenplaats te Eelde, de Collectie 

Brandts in Nieuw Amsterdam en de Havezathe Mensinge in Roden. 

Maar het aantal bezoeken en de te bezoeken musea kan in overleg met de deelnemers gewijzigd 

worden. 

 

Wanneer:     17 Maart 20.00 tot 22.30 uur 

Waar:           Dorpshuis Hooghalen 

Kosten:        11 Euro voor deze avond ( incl. 2 maal koffie of thee en zaalhuur) 

Opgave:       Roelie Tigelaar 0593-592613 of e-mail: roelietigelaar@gmail.com 

 

Voor meer informatie: 

Joan Jongepier: 06-51946131 of e-mail: jongepie@xs4all.nl 

 

 

 

Uitslag 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? 
Deze puzzel kan vrij eenvoudig opgelost worden aan de hand van 3 wiskundige vergelijkingen: 
Stel het aantal spinnen = X, het aantal vlinders = Y en het aantal muggen = Z.          

Dan weten we dat: 
het totaal aantal gevangen dieren: 18 = X + Y + Z 
het totaal aantal vleugels: 20 = 2*Y + Z 
het totaal aantal poten: 118 = 8*X + 6*Y + 6*Z 

Door het oplossen van deze vergelijkingen bekomen we volgende aantallen 

aantal spinnen: 5 
aantal vlinders: 7 
aantal muggen: 6 

mailto:roelietigelaar@gmail.com
mailto:jongepie@xs4all.nl
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Wanneer: Zaterdag 21 juni van 09.00-12.00 uur 

Waar: op het sportveld   

Standhouders: alleen inwoners van  Zwiggelte 

Info en opgeven: Paul Brok 331430 paulbrok@hetnet.nl 
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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 frikandel  voor 1 Euro  
 
Vegetarisch. 
 

          Kaas soufflé    € 1,45 
 Souflesse    € 1.60 

Vegetarische kroket   € 2,00 
Vegetarische bamischijf  € 2,00 
Groenteloempia   € 2,60 
Groenteschijf             € 2.30 
 
Afhaalmenu’s 
 
Schnitzel, frites, rauwkost  € 10,50 
Varkenshaas, frites, rauwkost € 15,00 
Kibbeling, frites, rauwkost  €   9,00 
 
De Klipper, Hoofdstraat 24, Zwiggelte   0593-331215 
        06-37023743 
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Durft u de uitdaging aan! 

Hoe culinair bent U? 

De Klipper wil starten met een weekmenu op maandag, woensdag en donderdag en daagt Zwiggelte uit 

om hun lekkerste recept in te sturen. 

Uit de ingezonden recepten wordt een keuze gemaakt en zal als dagschotel worden aangeboden voor 

 € 8,00. 

Degene waarvan het recept komt, mag van tevoren komen proeven om te beoordelen of het gerecht goed 

is bereid en aan de eisen  voldoet. 

Bij het recept  denken wij aan uw specifieke bereiding van bv. een Indisch gerecht, een vegetarisch 

gerecht, een ovenschotel, een maaltijdsoep, etc. 

Het recept moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Inkooptechnisch  niet te hoog. 

Keukentechnisch mag het niet te veel tijd kosten.  

Wij dagen U uit! 

Team de Klipper 

U  kunt uw recept mailen naar deklipper@live.nl ,  gewoon in de brievenbus gooien of afgeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:deklipper@live.nl
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Daslook    Allium ursinum L. 

 
 
 
Daslook hoort bij de lookfamilie (o.a. ui, prei, knoflook). Dit kruid 
wordt ook wel wilde knoflook genoemd. Het heeft ook de smaak en 
de geur. Het komt in het wild voor in Zuid-Limburg en bij de duinen in 
Den Haag. Het is een beschermde plant. Ik heb gehoord dat het hier 
in Drenthe ook in het wild groeit, waarschijnlijk na aanplant. Het is 
een bosplantje, het doet het goed onder de bomen. 
 
Bij het plukken van het blad moet je wel zeker weten dat het Daslook 
is. Je moet het ‘t vorige jaar hebben zien bloeien, dan weet je of je het 
juiste plantje hebt. Daslookblad lijkt erg op het blad van het Lelietje-
van-Dalen en dat is giftig. Maar dat risico loop je natuurlijk bij alles wat je gaat plukken in de natuur. Bij 
het plukken van het Daslookblad komt er een uiengeur vrij, dat is een mooie aanwijzing. 
 
In de kruidengeneeskunde wordt Daslook gebruikt bij het verlagen van cholesterol, bij reiniging van de 
slagaderwand en bij te hoge bloeddruk. Het is ook goede voeding. Net als de hele lookfamilie is Daslook 
ook goed bij spijsverteringsstoornissen, goed voor de darmflora. Het reinigt maag en darm.  Omdat het 
plantje een goede reiniger is doet hij het ook goed bij huidproblemen. Gebruik de blaadjes vers en doe het 
gewoon net als peterselie op het laatste moment over je eten. 
 
De hele plant wordt gebruikt, dus ook de bol. De bolletjes zijn wat scherp, maar prima te gebruiken.  Het 
blad is heerlijk om bijvoorbeeld tezamen met wat andere kruiden in kwark te doen voor op een toastje. En 
natuurlijk heerlijk in salades en in soep.  
 
Van de bloemen kun je Daslookolie maken. Doe de bloemen in een pot, daaroverheen doe je olijfolie. Laat 
de pot 14 dagen op een warme plek staan en zeef daarna de bloemen eruit. Je hebt dan een heerlijke olie 
om over de sla te doen. 
 
Het lijkt dus heel erg op knoflook. Daslook is misschien de knoflook voor de wat koudere landen. Maar om 
even mijn tuindersbloed te laten stromen: knoflook is hier in Nederland prima te verbouwen. Je moet 
alleen een trucje toepassen anders krijg je net als bij de Daslook heel kleine bolletjes. Knoflook teel je door 
een teentje als een pootuitje in de grond te stoppen, met een puntje net boven de grond. Dan maak je 
met de grond een heuveltje van 15 cm, daar blijft dan de warmte een beetje in hangen, waardoor de 
knoflookbollen groter worden. De rest hangt van de hoeveelheid zon af. Als je dit in oktober doet, dan kun 
je in juni oogsten als het loof begint af te sterven. 
 
Ik heb Daslook net aangeplant in mijn tuin. Hij schijnt wat tijd nodig te hebben om aan te slaan. Dus nu 
maar hopen dat hij het fijn vind in mijn tuin. En heel snel een heel tapijt onder de bomen gaat vormen. Als 
jullie willen kunnen jullie dan in het voorjaar bij mij de Daslook komen proeven. 
 
 
Op jullie gezondheid, 
Annemieke 
 
www.moederaardema.nl 
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Beste dorpsgenoten, 

Helaas heeft mijn bedrijf, Somnium, zijn deuren onlangs moeten sluiten. 

Gelukkig kan ik nog wel gewoon opdrachten aannemen, maar dan op particuliere basis. 

Om deze reden zal ik mijn werkzaamheden als grafisch ontwerper en illustrator niet meer promoten onder 

de naam ‘Somnium’, maar onder mijn eigen naam. 

Wat overigens niet gaat veranderen: de kleurplaten voor de Boerhoorn blijf ik nog gewoon maken. 

Mocht u belang hebben bij grafische vormgeving of een illustratie, maak dan gerust een afspraak om langs 

te komen voor een kop koffie, het bekijken van mijn portfolio en het bespreken van de opties. 

Vriendelijke groeten, 

Rob Visser 

Olde Gard 23 

T. 0593-850287 

E. robvisser1985@gmail.com 

mailto:robvisser1985@gmail.com
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