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Uw Adres Voor 
Zitmaaiers  Ketting Olie 
Motormaaiers  Aspen benzine 

Elektrische maaiers  Kloofmachines 

Kettingzagen  Trilplaten 

Bosmaaiers   Hakselaars 

Kantenmaaiers  Zaagbroeken 

Heggenscharen  Veiligheidshelmen 

Snoeiartikelen  Handschoenen 
Ook voor verhuur en onderhoud van diverse machines. 

 Zie voor ons gehele programma op  
www.gazonmaaierspecialist.nl 
 

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

 Uw adres voor een lunch, kopje koffie of diner. 

  Hoofdstraat 24  

  9433PC Zwiggelte 

  Tel 0593 331215 mob. 06-37023743 

  E-Mail; info@deklipper.com 

 Tevens uw adres voor feesten, partijen,  

 vergaderingen en symposia

VOOR 

 APK KEURING 

 GROTE- OF KLEINE BEURT 

 DIVERSE REPARATIES 

KOM JE NAAR 

 
THUIS IN VELE MERKEN 

   0593-370037   06-30841430 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@deklipper.com
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Colofon 
 

Redactie: 

 Cobie Raatjes 

 Paul Brok 

E-mail redactie: 
 araatjes@online.nl 

 

Advertenties : 

 Cobie Raatjes 

araatjes@online.nl 
 

Website Zwiggelte 

 www.zwiggelte.info  

 

Gedrukt door: 

 KoppieKoppie 

 Beilen 

 

Uitgave van: 

 Dorpsbelangen Zwiggelte 

 Inl.: Henk Wolbers  

 0593 –850272  

 

Contactpersoon gemeente: 

 Peter Kuipers 

 0593-370052 

 

Bezorging door: 

 Henk Wolbers 

Ripkampenweg 

 Jakob Nijhoff 

Klateringerweg 

Westeres 

Eekhorsten 

 Koop Klaassens 

Hoofdstraat zuid 

 Johanna Roos 

Hoofdstraat noord 

 Henkjan Brink 

Steeg 

Zevenhoeksweg 

Middenweg 

 Peter Kuipers 

Oranjekanaal west 

   Thijs Meijboom 

Schoolweg 

Olde Gard 

   Martin Bos 

 Halerweg 

   Ronnie Bos 

 Oranjekanaal Oost 

 

 

 

AGENDA: 

 
Wo 2 juli   Dagje Amsterdam, Vrouwen van Nu, 7.25 uur  

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

Za 2 aug       Ophalen oud papier vanaf 9.00 uur,    

                     bij problemen: bel  06- 48466004  

Wo 9 juli Tuinen in Hijken, Vrouwen van Nu, 13.00 uur 

Wo 9 juli Fietsavond, Vrouwen van Nu, 19.00 uur 

Do 7 aug Fietsavond, Vrouwen van Nu, 19.00 uur 

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

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

Do 9 sep Fietsdag, Vrouwen van Nu, 9.00 uur 

Do 25 sep Kruiden en gezondheid met Annemiek Aardema,  
Vrouwen van Nu, 20:00 uur, de Schuur 

Wo 1 okt Filmavond, Vrouwen van Nu, 19:30 uur de Schuur 

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

Za 4 okt       Ophalen oud papier vanaf 9.00 uur,    

                     bij problemen: bel  06- 48466004  

Wo 8 okt Agrarische dag, Vrouwen van Nu 

Wo 15 okt Bezoek Ecokeukens, Vrouwen van Nu, vertrek 13:00uur 

 

 

 
 
 
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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VAN DE BESTUURSTAFEL JUNI 2014. 

 

 

Na de jaarvergadering is het nieuwe bestuur geïnstalleerd en heeft de overdracht van de dossiers 

van de penningmeester en de secretaris plaats gevonden. De inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel zijn ondertussen aangepast. 

Over de belangrijkste zaken die de afgelopen periode aan de orde zijn geweest volgt hierna de 

stand van zaken. 

 

- Fietsbruggetje. In april hebben we melding gekregen van de heer Wieling van de gemeente 

dat zaken rondom het fietsbruggetje opgelost zijn. Er is een nieuw bruggetje gebouwd, 

zodat de fietsers weer over de sluis kunnen. Verder is toegezegd dat de weg opgeknapt 

wordt en dat de inrit gerepareerd zal worden. 

 

- Het 60+ uitje is geweest. De voorzitter van de Soos heeft een verzoek voor een financiële 

bijdrage ingediend. Het bestuur heeft dit verzoek gehonoreerd. 

 

- Jeugdhonk. De Stichting Dorpsaccomodatie heeft het gebruik van het Jeugdhonk aan de 

orde gesteld en kaders opgesteld hoe er meer activiteiten plaats kunnen vinden. De 

Beheercommissie zal daarom uitgebreid worden. Wij zoeken daarom drie vrijwilligers 

die in de Beheercommissie zitting willen nemen, zodat de taken over meer personen 

verdeeld kunnen worden. Graag opgeven bij Henk Wolbers. Binnenkort volgt hier 

meer over op de website.  

 

- Verkeersveiligheid. De verkeerssituatie bij de Zwiggelterbrug en de brug bij Kort is 

aangekaart bij de Provincie, maar daar is weinig respons op gekomen. Het blijkt dat de weg 

langs het Oranjekanaal en de weg van de Zwiggelterbrug naar het dorp in de top vijf van 

onveilige wegen staan. Het bestuur zal hierover in overleg gaan met de gemeente. 

 

- Financiën. Het paasvuur heeft een voordelig saldo opgeleverd. Volgend jaar weer. De 

onderhoudskosten van de AED zijn aanzienlijk. Er zal gezocht worden naar een 

goedkopere oplossing. Later dit jaar zal er een nieuwe cursus gegeven worden over het 

gebruik. De Stichting Dorpsbelangen zal een vast bijdrage geven. 

 

- Visie Zwiggelte. Binnen de gemeente zijn er diverse dorpen die zijn gaan nadenken over de 

toekomst van hun dorp. Hoe zorgen we er voor dat het dorp ook over 10 of 20 jaar nog een 

fijn dorp is om in te wonen.  Dit wordt begeleid door de afdeling Welzijn van de gemeente. 

Wij hebben besloten om daar ook aan mee te doen en hebben ondertussen twee gesprekken 

gehad met vertegenwoordigers van de gemeente. Er worden nog wat voorbereidingen 

gedaan om de aanpak verder uit te werken, maar in september zult u daar vast meer over 

horen. 

 

- Activiteiten. Op Hemelvaartsdag is er weer een goed bezochte sportdag geweest op de 

ijsbaan. Verder heeft de feestcommissie nog een aantal leuke activiteiten op het programma 

staan.  

 

Na de vakantie hebben wij op 10 september de volgende bestuursvergadering. Nu wensen wij 

jullie allemaal een hele prettige vakantie toe.   
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Paasvuur 2014. 

Op maandagavond 21 april was het weer 

zover. Het paasvuur kon weer aangestoken 

worden. 

In het begin van de avond was het nog even 

spannend of het niet te hard waaide en het 

daardoor gevaarlijk voor de omgeving zou 

worden. Maar gelukkig viel dat allemaal flink 

mee toen de wind minder werd. 

Om ongeveer kwart over zeven werd de bult 

aangestoken en was de jonge jeugd al weer 

snel bezig met zwart maken. Ze konden 

kandidaat zwarte pieten genoeg vinden want 

er was een redelijke belangstelling. De 

"Knetterbielers" hadden hun caravan weer 

beschikbaar gesteld voor de koffie en andere 

drankjes en al gauw ontstonden vrolijke 

gesprekken. 

Het werd een gezellige avond waarvoor 

iedereen bedankt wordt. Ook volgend jaar 

hopen wij weer op de medewerking van 

iedereen, zodat we het weer opnieuw kunnen 

organiseren. 

Henk Wolbers 

 
 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

Soos en Koersbal 

We beginnen weer met koersbal op 27 augustus en 3 september. 

Op 10 september is er de eerste keer weer Soos.  

Daarna gaat het weer om en om, Soos en koersbal. 

Wie belangstelling heeft is altijd welkom. 

Koop Klaassens 

 

 
De gezamenlijke Soosavond is op 7 november 2014 
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55plusreisje naar Noordwolde en Eernewoude 
 
Woensdag 21 mei jl. was het weer zo ver! Bij prachtig weer stond ‘s morgens de bus klaar voor 
het gezellige dagje uit voor de Zwiggelter 55plussers. Iedereen was op tijd, behalve één mans 
persoon. De chauffeur vond het geen probleem even langs zijn huis te rijden. De persoon in 
kwestie gaf echter geen gehoor, daarom zijn we met 1 persoon minder vertrokken. Jammer, want 
de bus was niet vol. 
We reden de toeristische route via Uffelte naar Noordwolde. We werden in het vlechtmuseum 
ontvangen met koffie en wat lekkers. Daarna werden we in 2 groepen verdeeld. De ene groep 
ging een PowerPointpresentatie in de voormalige 
vlechtschool bekijken. Deze ambachtsschool heeft tot in de 
60ger jaren bestaan en was de enige in zijn soort in 
Nederland. Deze school is ontstaan uit bittere armoede. 
De andere groep ging naar een presentatie van 2 oud-
leerlingen van deze voormalige school. Zij lieten zien hoe je 
van riet en rotan mooie gebruiksvoorwerpen kon maken. 
Van pitriet maakte de ene man een rammelaar en de 
andere man liet zien hoe ingewikkeld een mandje in elkaar 
steekt.  In het museum waren mooie voorbeelden te zien: 
o.a.  meubels, wieg en kinderwagen , manden en zelfs een 
fiets.  
Daarna zijn we naar Eernewoude gereden. Hier lag de boot op ons te wachten, waarmee we een 
prachtige rondvaart door het natuurgebied hebben gemaakt. Omdat het weer zo mooi was bleef 
iedereen gezellig op het dek zitten en onder het genot van een hapje en een drankje waren de 2 
uur varen zo maar om! 
Tot slot zijn we in Eernewoude naar het Friesche Landbouwmuseum gegaan, waar we eerst op 

het terras voorzien werden van koffie of thee. 
In het museum was de historie van het Friese 
boerenleven te zien. Het was interessant en 
veel was een wereld van herkenning  voor de 
55plussers. 
Het reisschema liep precies volgens planning 
en om 18.30 uur konden we aanschuiven voor 
een heerlijk diner verzorgd door Gerard en 
Brigitte en hun jonge  
team.  

We kunnen op een mooie dag terugzien. Gezellig, 
afwisselend en goed georganiseerd door Henk 
Krazenberg en Koop Klazen. Het is voor herhaling 
vatbaar. Degenen, die niet zijn mee geweest 
hebben echt wat gemist: 
Een mooie gelegenheid om je dorpsgenoten 
beter te leren kennen. 
 
Jacob en Geesje Vrieling 
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Aankondigingen 
Om alvast in je agenda te zetten! 

 
13-06-2014 Accordeondag vanaf 11.00 uur in en rondom                             
                      Restaurant de Klipper/ Dorpshuis De Schuur 
 
30-08-2014 Mik-Mak vinylparty georganiseerd door  

Robert Raatjes en Ronny v/d Haar  
in Dorpshuis de Schuur 

 
27-09-2014 Nederlandse avond met o.a. Lucas en Gea     
      in Dorpshuis De Schuur. Toegangsprijs 7.50 
 
04-10-2014 Optreden Bӧrckerstroomzangers  
                      In Dorpshuis De Schuur 
 
Nadere informatie volgt op de website van Zwiggelte of is te 
verkrijgen in het restaurant of het Dorpshuis 
 

 

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

KLOOTSCHIETCOMPETITIE 2014 

  Datum aanvang 

Woensdag  9 juli  19.30 uur 

Woensdag  23 juli  19.30 uur 

Woensdag 6 augustus 19.00 uur  
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Danslessen in Dorpshuis De Schuur 
 
Het zal de meeste dorpsgenoten niet zijn ontgaan dat ons dorpshuis 

wederom een grote metamorfose heeft ondergaan. Hoewel de interne 

verbouwingen nog niet helemaal zijn afgerond kunnen we nu al zien dat 

deze veranderingen meer mogelijkheden geven om het een en ander te 

organiseren. 

De oude dansvloer is verwijderd en wanneer de nieuwe vloer af is 

kunnen we beschikken over een dansvloer waarop het geven van 

danslessen mogelijk is. Afhankelijk van het animo is een dansschool 

bereid om in Zwiggelte, in het winterseizoen de beentjes van de vloer te 

krijgen. 

Lijkt dit je iets (jong en oud, eventueel een opfriscursus….), maak dit dan 

bij ons kenbaar. Ook mensen buiten Zwiggelte mogen zich opgeven! 

Je kunt je opgeven via email: deklipper@live.nl  

of telefonisch: 0593331215 mobiel: 0637023743 

 
 

 

mailto:deklipper@live.nl
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Nieuws uit het breicafé  

 
Op dit ogenblik is er niet veel nieuws te melden uit het 

breicafé. Net als de voorgaande jaren wordt het breicafé in 

deze periode minder intensief bezocht. Veel dames gaan in het 

voorseizoen op vakantie of hebben het druk met andere 

uitstapjes. De ervaring heeft geleerd dat ze elders dan meestal 

toch een of andere leuk breiwinkeltje hebben bezocht waar ze 

weer nieuwe ideetjes hebben opgedaan die weer in het 

breicafé worden uitgewisseld. 

 Onze opperbreister Rita krabbelt weer aardig op en na de 

vakantieperiode zal ze letterlijk en figuurlijk de draad weer 

oppakken. 

Het breicafé kan op de volgende data vanaf 13.30 uur weer 

bezocht worden al dan niet met een breiwerkje!  

 

3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november 
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Restaurant-café en zalen                

“De Klipper” 

organiseert voor de zesde keer op zondag 13 juli 2014          van 

11.00 uur tot 17.00 uur een gezellige  

accordeon/harmonica/muziekdag 

 

Entree gratis! 

Vele muzikanten zullen van deze dag weer iets geweldigs maken . 

Mis het niet !!!!!!!!!!!! 

Voor inlichtingen en opgave:0546 870166 

Restaurant De Klipper Hoofdstraat 24 9433PC Zwiggelte 0593 331215 
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ZONDAG 13 JULI  voor de ZESDE  keer een 

ACCORDEON/HARMONICADAG/MUZIEKDAG in en rondom Restaurant 

De Klipper/Dorpshuis De Schuur 
 

Op zondag 13 juli is er een accordeon/harmonica/muziekdag in en rondom restaurant De Klipper / 

Dorpshuis De Schuur Hoofdstraat 24, 9433 PC Zwiggelte.                                     

Evenals voorgaande jaren komen de spelers uit alle windstreken,en ook zullen de diverse 

instrumenten weer gevarieerd zijn; accordeons, harmonica’s, mondharmonica’s en steiers. 

Andere instrumenten zoals saxofoon, klarinet, bas, gitaar enz. zijn welkom, mits er maar live 

gespeeld wordt . Er is begeleiding van 2 drummers: Piet Nienhuis uit Peize gaat de spelers op het 

podium begeleiden en Jan Meyer uit Zwolle zal dit jaar gaan drummen bij de grote groep vrije 

spelers.  

 

De dag begint met een grandioze opening om 11.00 uur met alle aanwezige spelers en de 

afsluiting zal om ongeveer 16.30 zijn, waarbij ook weer  iedere muzikant betrokken zal mogen 

zijn. 

 

 

Voor meer inlichtingen en opgave kunt u bellen:                                                                         

0546870166 of email: hfgroenhagen@home.nl 

 

Het beloofd  een dag vol plezier te worden voor jong en oud, voor zowel spelers als 

PUBLIEK! 

Gratis entree voor iedereen! 

 

 
Ook dit jaar is Restaurant de Klipper weer stempelplaats voor de fiets4daagse 

startplaats Westerbork.  

Hoewel we al over een aantal vrijwilligers beschikken, kunnen we nog wel wat 

vrijwilligers gebruiken om de fietsers  naar de stempelpost te begeleiden en weer 

veilig  op de weg te krijgen.  

Ook een gastvrouw/gastheer is welkom! 

 

We zijn stempelpost op vrijdag 25 juli tussen 8.00uur en  12.00 uur. 

 

Vind je het leuk om de fiets4daagse sfeer direct mee te maken geef je dan op bij  

Gerard of  Brigitte van Restaurant De Klipper. 
  

mailto:hfgroenhagen@home.nl


DE BOERHOORN  34e
e
 jaargang nr. 3 

   Juni 2014 

 

 13 

 

 
 

 

 

 

Woensdag 2 juli 

Amsterdam. 

Vertrek 7.25 uur Zwiggelte om 7.54 met de trein. 

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

Rondleiding stad met gids plm. € 12,-  

Bezoek aan het rijksmuseum mjk gratis.  

Hier komt nog bij een treinkaartje en eten.  

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

Nadere informatie volgt. 

 

 

Dinsdag 9 september 

Fietsdag  

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

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

 

 

Woensdagavond  1 oktober 

Filmavond bij ʺDe Schuurʺ 

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

met in de hoofdrol Jeroen Willems 

19.30 uur koffie 20.00 uur  film 

Niet leden betalen € 1,50  

 

 

  

 

Zoals bij de meeste van ons bekend gaat ons eendjes uitje, een dag op stap met een 2 cv en gepland op 19 juni niet 

door, vanwege het feit dat ze (alle 8 eendjes) op geplande datum allemaal al bezet waren. 

Waarschijnlijk zullen we nog een datum in augustus prikken.  

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

 

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

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

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de reis – en activiteitencommissie Tineke Pol 

Voor vragen en opgave: bel of mail naar onderstaand commissielid 

Kijk voor informatie ook op afspreken.nl 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsen in de buurt  Vertrek  ’s avonds  19:00 uur Wanneer 1
e
 datum slecht weer dan als alternatief 2

e
  keuze 

1
e
 keuze 2

e
 keuze 

woensdag 9 juli woensdag 16 juli 

donderdag 7 augustus donderdag 14 augustus 

mailto:veen-j@home.nl
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Woordzoeker Voetbal 

Streep de woorden uit de rechterkolom aan in de woordzoeker.  

Maar let op: een letter kan voor meer woorden worden gebruikt. 

Zet de letters die overblijven achter elkaar en er ontstaat een zin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTERHOEDE ARBITER BLESSURETIJD 
CORNER COUNTER DOEL 
DOELPAAL DRIBBELEN ENTREEKAART 
GOAL GRASMAT HANDS 
HATTRICK HOEKSCHOP KANS 
KEEPER KOPPEN MUUR 
OVERTREDING PASS PENALTY 
SCHEIDSRECHTER SCHIJNBEWEGING SCHWALBE 
SLIDING SPITS STADION 
STIFTBALLETJE STIP STRAFSCHOP 
TACKLE TACTIEK VERLENGING 
VOETBAL VOETBALLER VOERHOEDE 
VOORZET WISSELSPELER WWW.GEZINONLINE.NL 
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advertentie koppie koppie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlinder 
 
Ze fladdert vrolijk 
in het rond 
ze kust de bloemen 
laag bij de grond 
ze brengt de kleuren 
tussen het groen 
en kan zo heerlijk 
vrolijk doen 
ze is een diertje  
met een warm hart 
een gewone vlinder 
maar toch heel apart 
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Café-restaurant De Klipper 

Zalen, feesten en partijen.. 
 

 

Snacks en frites afhaallijst. 
 
Portie frites    € 1,70 
Portie frites speciaal   € 1,85 
Portie frites pindasaus  € 1,95 
Frikadel speciaal   € 1,60 
Kroket / frikadel   € 1,35 
Broodje kroket   € 2,00 
Bami / nasischijf   € 1,60 
Hamburger    € 1,60 
Broodje hamburger   € 2,50  
Loempia    € 2,60 
Portie kibbeling (8 stuks)  € 3,50 
Boerenbrok    € 2,00 
Kipcorn    € 1,95 
Shoarmarol    € 2,00 
 
De Klipper- Klapper is een kaassoufflé  voor 1 Euro  
 
Vegetarisch. 
 

          Kaas soufflé    € 1,45 
 Souflesse    € 1.60 

Vegetarische kroket   € 2,00 
Vegetarische bamischijf  € 2,00 
Groenteloempia   € 2,60 
Groenteschijf             € 2.30 
 
Afhaalmenu’s 
 
Schnitzel, frites, rauwkost  € 10,50 
Varkenshaas, frites, rauwkost € 15,00 
Kibbeling, frites, rauwkost  €   9,00 
 
De Klipper, Hoofdstraat 24, Zwiggelte   0593-331215 
        06-37023743 
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Duizendblad, Achillea millefolium L.  

 
 
Het staat weer te bloeien in de berm. Het zo gewone onkruid 
Duizendblad, zo onopvallend maar zo geneeskrachtig. In de 
Griekse oudheid werd dit kruid al gebruikt.   
 
De Latijnse naam Achillea komt van het verhaal dat de Griekse 
veldheer Achilles het kruid gebruikte voor zijn soldaten in het 
leger. Duizendblad heeft bloedstelpende en wond helende 
eigenschappen. Kneus maar eens een blaadje als je een 
wondje hebt en leg daar het gekneusde blaadje op.  
 
Duizendblad (millefolium) heeft ook zijn naam te danken aan de bijna ’duizend’ kleine blaadjes waar het 
blad uit bestaat. Uit de signatuurleer kun je afleiden dat het werkt op de haarvaten, het bloedvatstelsel en 
het zenuwstelsel. 
 
Andere goede eigenschappen van het Duizendblad zijn het opheffen van krampen in de 
spijsverteringsorganen. Dus bij maagkrampen en darmproblemen. Dan kun je thee drinken van het blad en 
de bloem, zonder de wat houtige stengel. Het is ook raadzaam Duizendblad niet te lang en niet langer dan 
een maand achter elkaar te gebruiken. Er kan dan duizeligheid en hoofdpijn optreden.  
Ook is het ontstekingsremmend, het verzacht de slijmvliezen. Dus het helpt bij verkoudheid. De 
eigenschappen van Duizendblad lijken wel wat op die van de Kamille. 
Het heeft ook een goede werking op de baarmoeder, het kan  ingezet worden bij vele klachten van de 
baarmoeder. Het is menstruatie bevorderend maar ook krampwerend (niet bij zwangerschap drinken). 
 
Duizendblad is bloedsomloop stimulerend en regulerend, het is bloeddrukverlagend en het verwijdt de 
kleine bloedvaten. Je moet het dus niet tegelijk gebruiken met bloedverdunners.  
Het is wel leuk om te weten dat in de middeleeuwen dit plantje Nesevloede werd genoemd. Het was voor 
veel mensen hun eerste keuze voor neusbloedingen. Maar het werkt bij alle wondjes. Je kan dan licht op 
het blad kauwen of kneuzen en dan in je neus stoppen of op je wondje leggen. 
In oude kruidenboeken noemt men Duizendblad “het geneesmiddel voor alle kwalen”. Dat zal vooral 
komen door zijn bloed reinigende werking. 
 

 
 
 
 
Op jullie gezondheid, 
Annemieke 
www.moederaardema.nl 
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ZWIGGELTER Polletjes 

Spelregels 

*Voor particulieren en niet commercieel  

*bijvoorbeeld; 2
de

 hands fiets, radio of iets dergelijks 

*ook hobbygemaakte spullen mogen aangeboden worden 

* per keer 1 zwiggelter polletje indienen 

Bij twijfel nemen we contact met u op. 

 

Vul uw gegevens in, dan plaatsen we dit gratis  in “De Boerhoorn”.  Max 3 regels                                                 

Een E-mail naar de redactie met alle gegevens mag ook.  

Naam……………………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer………………………………………………………………………………… 

E mail……………………………………………………………………………………………… 

Omschrijving……………………………………………………………………………………… 

 

Dit is een voorbeeld van wat mogelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een fijne 

zomervakantie toe. 

Cobie en Paul 

 

 

 

Eigengemaakte kaarten. Wilt u iemand verassen  met een mooie kaart dan kunt u bij mij een 

zelfgemaakte kaart kopen.  

Cobie Raatjes  Schoolweg 5 0593 370037  araatjes@online.nl 

Wilt u van uw oude spullen af (geen meubels), Neem contact op met mij.  

Paul Brok  Schoolweg 12 0593 331430 paulbrok@hetnet.nl 
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Lekker puzzele! 

Voor de liefhebber: de zomerkruiswoordpuzzel, voor iedereen die de zon wilt ontvluchten of moet 

schuilen voor een stevig zomers buitje. 
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HORIZONTAAL: 1. Plukje haar; 6. aanlegger van het Suez-kanaal; 12. deel van 

een vuurwapen; 13. morsdoekje; 14. Frans voegwoord; 16. Engelse titel; 18. 

Indische dakbedekking; 19. deel van het been; 20. gevangenis; 22. vogelsoort; 24. 

bitter vocht; 25. bezinksel; 27. angstig; 28. plomp; 30. wintersportartikel; 32. 

voorzetsel; 33. muzieknoot; 35. boomvrucht; 37. voormalige Perzische koning; 39. 

geliefde van Zeus; 40. reukstof uit viooltjes; 42. lijkzang; 44. bewijsstuk; 46. 

vervoermiddel; 48. verhoogde toon; 50. drinkbeker; 51. uniform; 53. applaus; 54. 

aardkluit; 55. slaapgelegenheid; 58. huisdier; 60. spraakorgaan; 61. bijbelse naam; 

62. bedorven; 65. aan de orde zijnde; 67. rivier in Rusland; 69. diamantafval; 70. fijn 

weefsel; 71. waagstuk; 72. buidel; 74. Leger des Heils; 76. kleur; 78. ooruil; 80. 

uitgestorven vogel; 81. vluchtig; 82. zure appelsoort; 84. tijdruimte; 86. en 

omstreken; 87. toiletartikel; 88. bevel; 90. doorwaadbare plaats; 92. twaalf dozijn; 

96. voormalige Amerikaanse president; 98. spinnenwebdraad; 99. alsmede; 103. 

wiel; 104. klaar; 105. snoeimes; 106. treuzelaar; 108. nachtspiegel; 109. vistuig; 110. 

komisch; 112. mallotig; 113. kegel van ijs.  

VERTICAAL: 1. Kersenmand; 2. reeds; 3. koker; 4. kledingstijl (Eng.); 5. 

oprijlaan; 7. organische verbinding; 8. veenbagger; 9. vruchtennat; 10. getijde; 11. 

kunstgroep rondom Mondriaan; 15. insect; 17. lidwoord; 18. tandeloos zoogdier; 19. 

judograad; 21. loopvogel; 23. ambacht; 24. opening; 26. plaats in Duitsland; 27. 

kledingstuk; 29. Japans bordspel; 30. smalle weg; 31. Egyptische godin; 32. 

familielid; 34. muze van het minnedicht; 36. voorvoegsel; 38. bevestiging; 39. 

bijbelvertaling; 41. plaats in Rusland; 43. plaats in Frankrijk; 45. breuk; 47. 

puddingpoeder; 49. uit vlaszaad geperste olie; 52. bijna-bisschop; 53. wasbekken; 

54. duw; 56. mier; 57. wortel; 59. aansporing; 63. Oudgriekse pasmunt; 64. bazar 

(Ind.); 66. Amerikaanse staat; 67. hoofdstad in Europa; 68. groep dieren; 71. 

vaalgrauw 72. klef; 73. Chinees gewas; 75. belangrijkste zaak die nagestreefd wordt; 

77. steekvlieg; 78. onroerend goed; 79. edelachtbare; 80. gang van een paard; 83. 

symbool americium; 85. aangehaald werk (afk); 87. vaartuig; 89. voorzetsel; 91. 

droog; 93. Royal Air Force; 94. schade aan een schip; 95. passage voor één acteur in 

een toneelstuk; 97. snel; 99. tijdperk; 100. ambtshalve (Latijn); 101. administratieve 

troepen; 102. afhangend deel; 105. kip; 107. Chinese deegwaar; 109. vader; 111. 

gouverneur generaal.  
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Te huur 
ca. 1000 M2 opslagruimte of een  
gedeelte ervan, 

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

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

tel: W. Eleveld 06-55808238 
 

 


