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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 

Ripkampenweg 

 Jakob Stroomberg 

Klateringerweg 

Westeres 

Eekhorsten 

 Koop Klaassens 

Hoofdstraat zuid 

 Marja Canal 

Hoofdstraat noord 

 Henkjan Brink 

Steeg 

Zevenhoeksweg 

Middenweg 

 Joan Jongepier 

Oranjekanaal west 

   Thijs Meijboom 

Schoolweg 

Olde Gard 

   Martin Bos 

 Halerweg 

   Ronnie Bos 

 Oranjekanaal Oost 

 

 

 

AGENDA: 

 

 
Do 24 okt Filmavond, De Groene horizon, aanvang 20.00 uur, De 

Klipper 
                 
Wo 30 okt   Boerin Agnes van “Boer zoekt vrouw”, Vrouwen van 

nu,19.30 uur 
 
Do 7 nov   Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 
 
wo 13 nov   Drents museum, Vrouwen van Nu, vertrek 13.30 uur 
 
Di 19 nov   Hapjes maken bij Lucas Pruis, Vrouwen van Nu,  
    19.30 uur.   

Do 5 dec Brei-café, 19.30 uur, De Klipper. 
 
Za 7 dec Ophalen oud papier (+ lompen)  
    vanaf 9.00 uur, bij problemen: bel 33 18 31 

Do 19 dec   Kerstavond, Vrouwen van Nu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 

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 oktober 2013 

 

De zomer ligt weer achter ons en de herfst neemt een aanvang met als gevolg dat er binnenkort 

weer bladbakken op diverse locaties zullen verschijnen en de bladharken of bladblazers uit de schuur 

gehaald worden. Kortom, dat wordt weer in de handen spugen en er tegenaan gaan. 

Ook Stichting Dorpsbelangen heeft het zomerreces er op zitten en de vergaderingen zijn begonnen. 

Fiets em er in!  

Op 31 augustus heeft het spektakel “Fiets em er in!” plaats gevonden bij Manege ’t Hoefijzer langs 

het Oranjekanaal. De fam. Bos, die bij de organisatie betrokken was en de catering verzorgde, had 

alles prima voor elkaar. St. Dorpsbelangen wil hen dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en de 

geboden gastvrijheid. Voor meer informatie van deze dag kunt U, verderop in deze Boerhoorn, een 

verslag vinden, gemaakt door één van de organisatoren.  

Herhalingscursus reanimatie met AED 

Op maandag 9 september heeft de cursus plaats gevonden in het dorpshuis. Zie voor verdere 

informatie het stukje van Marja Carnal.    

Filmavond 

Zoals U in de vorige Boerhoorn hebt kunnen lezen, zal op donderdagavond 24 oktober in het 

dorpshuis de film “De Groene Horizon” vertoond worden. Een besliste aanrader voor iedereen, die 

zich verbonden voelt met de natuur in Midden-Drenthe. Deze avond is mogelijk gemaakt door de 

inzet van Tineke Pol. Een geweldig initiatief en wij hopen dan ook, dat U allen zal komen. 

Puur Zwiggel 

Het door Lenie Lomulder en Brigitte Prins georganiseerde evenement heeft een groot aantal 

bezoekers getrokken en niet alleen uit Zwiggelte zelf. Het was een mooie gelegenheid om je 

bedrijf/vereniging/winkel te promoten en de aanwezigen kennis te laten maken met de persoon 

achter het bedrijf. St. Dorpsbelangen wil dan ook Lenie en Brigitte complimenteren met het 

geslaagde idee en de strakke organisatie.  

Penningmeester St. Dorpsbelangen 

De huidige penningmeester (Linda v.d. Klippe) heeft aangegeven dat zij haar functie moet beëindigen 

in verband met haar toekomstige verhuizing naar Dieverbrug. Zij zal zelf op zoek gaan naar een 

geschikte vervang(st)er. Mocht zij hierin niet slagen, dan komt dit op de jaarvergadering aan de orde.  
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Jaarvergadering St. Dorpsbelangen en St. Dorpsaccommodatie 

Op donderdag 6 maart 2014 zal de gezamenlijke Jaarvergadering plaatsvinden in dorpshuis de 

Schuur, aanvang 20.15 uur. 

Van Stichting Dorpsbelangen zijn aftredend en niet herkiesbaar (zij hebben 2 termijnen gevuld) Jacob 

Stroomberg (algemeen bestuurslid en namens de Boermarke) en Ineke Klaasen (secretaris en 

namens de donateurs). Jacob Stroomberg is eveneens contactpersoon met de gemeente Midden-

Drenthe. Uit de Boermarke zal iemand naar voren geschoven worden om de vacante plaats van Jacob 

in te nemen. Echter voor Ineke Klaasen zal er iemand uit de donateurs moeten opstaan. Het wil niet 

zeggen dat deze persoon de taak van secretaris op zich moet nemen, het dagelijks bestuur wordt op 

de eerste bestuursvergadering na de gezamenlijke jaarvergadering uit de bestuursleden 

samengesteld. Mocht er echter iemand binnen Zwiggelte zijn, die de taak van secretaris ambieert, 

dan kan deze persoon zich bij Ineke melden en zal zij hem/haar geruime tijd begeleiden.  

Uit de periode voorafgaand aan deze avond zal moeten blijken of de vacature van het 

penningmeesterschap intussen ingevuld is, zo niet dan zal ook deze vacature toegevoegd worden aan 

de agenda van St. Dorpsbelangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eerste zaterdag van de maand klusmiddag in ‘t Ieshokkie / jeugdhonk 

Met ingang van 2 november is op elke eerste zaterdag van de maand vanaf 3 uur ‘t Ieshokkie 

open. We willen dan met elkaar wat klusjes oppakken, zoals opruimen en reparaties 

uitvoeren. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om wat te drinken en kletsen. Om een uur of zes 

halen we wat te eten.  

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

zorgen dat er een lijstje ligt met dingen die gedaan  kunnen worden en dat het benodigde 

materiaal er is.  

Aanmelden is niet nodig, kom gewoon gezellig langs! 
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Graag wil ik het volgende onder de aandacht brengen.  

Wij; Niek, Thijs, Youri, Joris en Ticho hebben een hele mooi crossbaan achter het sportveld. 

Deze crossbaan is door hulp van dorpsbewoners, papa’s en mama’s weer rijklaar gemaakt. 

 We hebben hier al heel wat bouw en klus uren in zitten. En natuurlijk veel cross plezier. 

Nu is de crossbaan voor de derde keer vernield. Tevens is ons clubhuis helemaal kapot 

gemaakt.  Hier worden wij erg boos en verdrietig van.   

Iedereen is welkom om gebruik te maken van deze mooie baan,  

Maar verniel het niet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zodat we allemaal plezier kunnen beleven van zo’n leuke baan in Zwiggelte. 

Met Vriendelijke groeten van Joris en Ticho Brink 

 

Klaverjascompetitie 2013-2014  

Donderdag 3 oktober jl. is de klaverjascompetitie voor het seizoen 

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

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

is van harte welkom. Voor de competitie tellen de 10 hoogste scores mee. Het kaarten 

begint om 19.30 uur en de inleg is  € 3,00. Op elke avond zijn leuke prijzen te winnen 

Hieronder vind je het winterprogramma. 

Speeldata 2013 

03 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec. 

20 dec: Kerstklaverjassen: inleg €  6,00. 

Speeldata 2014 

09 jan: Snertklaverjassen: inleg €  6,00. 

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

20 maart: Lenteklaverjassen: inleg € 6,00 

03 april, 18 april. 

24 april: Laatste kaartavond en de prijsuitreiking. 

Gewoon gezellig langskomen mag ook! 
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Cursus Reanimatie/AED voor Zwiggelte 

Door: Marja Carnal                                                                      

Sinds enkele jaren is ons dorp in het bezit van een 

AED. Deze is te vinden naast de ingang van het 

Dorpshuis. 

Sinds 2012 ben ik vanuit Dorpsbelangen de 

contactpersoon tussen de bewoners van Zwiggelte 

en de trainsters/organisatie van de 

reanimatie/AED training. 

Gaande het jaar onderhoud ik per email het contact met de deelnemers en probeer ik 

ook nieuwe deelnemers te werven. 

Op maandagavond 9 september jl. is weer de jaarlijkse reanimatiecursus gegeven in ons 

Dorpshuis “de Schuur”  

De opkomst bleek overweldigend te zijn; wij hadden 16 deelnemers! Daarnaast zijn er 

nog een zestal mensen gecertificeerd die de training elders (bijvoorbeeld op het werk) 

volgen. 

Alle deelnemers hebben de training met goed gevolg doorlopen. 

Hierna is het de bedoeling dat zij zich aanmelden bij Hartslagnu.nl 

Wat is nu precies de bedoeling hiervan: 

Als iemand hier in de buurt (een straal van ca 1000 tot 1500 meter) 112 belt en melding 

maakt van een persoon met acute hartproblemen, gaat er een SMS alert/melding uit 

naar een aantal personen hier die AED gecertificeerd zijn. Zij rukken zo snel mogelijk uit 

en nemen onderweg de AED mee en zij spoeden zich naar het opgegeven adres. Zij 

beoordelen de situatie daar ter plekke en starten z.s.m. de reanimatie in afwachting van 

de ambulances/professionele hulp.  

Hoe sneller we ter plekke kunnen zijn, des te meer kans heeft het slachtoffer op 

een gunstige afloop. En aangezien wij allemaal in de buurt wonen, kunnen we 

heel snel ter plaatse zijn! 

Al met al is het een heel vernuftig systeem en inmiddels is wel gebleken dat dit heel goed 

werkt. 

Daarom heb ik besloten om ook tijdens het evenement Puur Zwiggel (22-9-13) de 

reanimatie te promoten. Hiervoor heeft Hartveilig Drenthe allerlei mooi 

promotiemateriaal beschikbaar gesteld, zoals een Reanimatiepop, 2 oefen AED’s, een 

Banner en folders. Dit heeft weer een aantal nieuwe belangstellenden opgeleverd (vanuit 

het dorp en daarbuiten). Ik kan dit alleen maar toejuichen, want lieve mensen, het is zó 

belangrijk dat veel mensen dit kunnen. 

Misschien hoef je het nooit in de praktijk te brengen, maar misschien……. 

en dan heb je geleerd hoe je actie moet nemen. 

 

Mocht je belangstelling hebben/krijgen, neem s.v.p. contact met mij op: 

marjacarnal@hetnet.nl 

mailto:marjacarnal@hetnet.nl
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Website www.zwiggelte.info info 

Beste allemaal, 

Bestaat de website nog? Ja die bestaat nog! 

Een veel gestelde vraag. Er is op dit moment weinig activiteit op de site en dat komt 

omdat er een nieuwe site aankomt. 

Geen nieuw webadres, want die blijft het zelfde, maar een site die is aangepast aan 

deze tijd. De site in een nieuwe jas. 

De site is nu nog toegankelijk alleen verschijnen er geen updates meer. Op een 

bepaald moment zal de site tijdelijk uit de lucht gaan. Streefdatum van de 

vernieuwde site is 1 januari 2014 (misschien eerder). Op dit moment is er een start 

gemaakt met het bouwen er van. 

Zodra er nieuws is zal ik dat melden. 

Voor eventuele data en activiteiten wil ik via deze weg verwijzen naar de Google-

agenda van Zwiggelte en naar de Boerhoorn. 

Suggesties of anders is altijd welkom via webzwiggelte@zwiggelte.info , 

h.bonnen@live.nl of via mij persoonlijk. 

Alle hulp is welkom! 

Met vriendelijke groeten, 

Henk Bonnen 

================================================================

Antwoord Einsteinpuzzel 

  1  2  3  4  5  

Kleur  Geel  Blauw  Rood  Groen  Wit  

Man  Noor  Deen  Brit  Duitser  Zweed  

Huisdier  Kat  Paard  Duiven  VISSEN  Honden  

Rook  Dunhill  Pijp  Pall Mall  Drum  Marlboro  

Drank  Water  Thee  Melk  Koffie  Bier  

We hebben vele knappe koppen in ons dorp. Er kwamen meerdere goede antwoorden bij 
ons binnen. 

http://www.zwiggelte.info/
mailto:webzwiggelte@zwiggelte.info
mailto:h.bonnen@live.nl


DE BOERHOORN  33e
e
 jaargang nr. 4 

   Oktober2013 

 9 

Fiets em erin!! 

Zaterdag 31 augustus is voor het eerst in jaren Fiets em erin weer georganiseerd. 

Het spektakel dat heeft plaatsgevonden in het oranjekanaal voor ’t Hoefijzer was een groot 

succes. Ondanks het koude briesje waren er toch nog voldoende deelnemers en 

toeschouwers. De eerste prijs voor de snelste tijd is deze dag uitgereikt aan Stijn van 

Nimwegen. Robert Raatjes heeft met zijn creatie de originaliteitprijs weten te bemachtigen. 

 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te bedanken. Zonder 

hen was dit evenement niet mogelijk geweest. 

 

Volgend jaar wil dorpsbelangen graag weer een activiteit te water organiseren en hopen dan 

op nog meer deelnemers.  

Tot volgend jaar! 

Stichting Dorpsbelangen. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

 
Op de Puur Zwiggeldag van 22 sept hebben wij,  
Camping en Gastenverblijf De Rieters, een  

prijsvraag uitgeschreven: wat stelt dit voor en wat is  
de link met De Rieters? 
 
Het antwoord is: het is een gebruiksvoorwerp, een  
wijnhouder en de link met De Rieters is Gastvrijheid,  
daarom werd er een hapje en een drankje 
geserveerd. 

 
Het is dus geen zeilklomp, een, tolklomp etc.  
De enige juiste oplossing is gegeven door Sieta  
Voortman, zij wint het kanotochtje met een fles wijn.  
Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet en  

creatieve oplossingen! 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Albert en Silvia 
De Rieters 
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Volgens ons is met dit evenement ons doel bereikt. Zwiggelte heeft laten zien wat het in huis 
heeft, we weten van elkaar wat we elkaar  kunnen bieden, maar ook aan dorpen om ons 
heen dit kunnen laten zien. We hebben als dorp iets weg kunnen zetten en ons als dorp 
kunnen presenteren. De opkomst in de vorm van standhouders was overweldigend, maar 
ook over het aantal bezoekers waren we totaal verrast. 
 
Reacties: Gezellig! Het lijkt wel een reünie. Ik wist helemaal niet dat die dat doet. Ik heb veel 
oud Zwiggelers gezien en gesproken.  Al met al veel enthousiasme. Wij als touwtrekkers van 
dit evenement kijken dan ook tevreden terug op dit gebeuren. Maar zonder jullie hadden we 
dit niet kunnen realiseren. Fijn om te zien dat zoveel inwoners van Zwiggelte bereid zijn 
geweest om dit samen voor elkaar te krijgen. We hopen dat dit evenement een stukje 
saamhorigheid binnen het dorp heeft vergroot. We gaan nog bekijken in welke vorm dit 
evenement een gevolg krijgt. Natuurlijk zijn ideeën naar ons toe ook welkom. Iedereen die 
aan dit evenement heeft meegedaan, heeft meegedacht,heeft meegeholpen, heeft 
gesponsord, of belangstellend is geweest in de vorm van bezoeker, bedankt. We hebben 
met elkaar laten zien dat een klein dorp, groot kan zijn!  
 
Lenie en Brigitte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tk1v1Gcc53yg-M&tbnid=ggi_HENQ2ACnRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kort.nl/nieuws/puur-zwiggel-zet-zwiggelte-op-de-kaart&ei=LaxRUqqiHpS20QW2uIGIDQ&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNHeqlM28LAwb2ZiknjQK8ja9R3R1A&ust=1381170598113834
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 2013 
 

 

Ook deze zomer waren we weer stempelpost voor de startplaats 
Westerbork tijdens de Fiets4daagse. Op dinsdag en vrijdag kwamen 
weer vele fietsers stempelen in Zwiggelte . Dankzij onze vrijwilligers 
zijn deze dagen weer super verlopen. Tentopzetters, banner 
ophangers, stempelaars, verkeersregelaars, vrijwillige afwashulpen, 
ijsverkoopster Laura, allemaal heel erg bedankt. Ook Jacqueline en de 
vrijwilligers, die Jacqueline hebben geholpen bij de activiteit 4kids,  
dankzij jullie hebben veel kinderen een leuke herinnering mee naar 
huis kunnen nemen. Ook natuurlijk onze medewerkers bedankt voor 
jullie inzet op het terras. We hopen dat we een volgende keer weer 
een beroep op jullie kunnen doen. 
 
Gerard en Brigitte 
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UITNODIGING VOOR IEDEREEN UIT ZWIGGELTE E.O. 

 

Filmavond De Groene Horizon  

 

De onvoorspelbare natuur van Midden - Drenthe 

 

in dorpshuis “ De Schuur”  

 

op donderdagavond 24 oktober 2013 om 20.00 uur 

 

zaal open om 19.15 uur 

 

Een film van Henk Bos en Janette Veenhoven 

 

Dit duo is bekend van  RTV Drenthe 

 

 

 

Op zijn weblog prijst burgemeester Broertjes de 

film als ‘de mooiste reclame die de natuur van 

Midden Drenthe ooit zal krijgen’                                                   

En deze film zou heel Nederland moeten zien. 
 

 

De volgende films van hun hand zijn al verschenen; 

Nooit zonder de natuur (2005)                                                                                                    

De achtertuin van Assen (2006)                                                                                                  

In het land van de Drentsche Aa (2008)                                                                                     

De stille kracht van de Drentse natuur (2010) 

 

                                                                                                                

foto website www.henkbos.net 
 

 

 

Voor iedereen uit Zwiggelte die deze film komt bekijken zijn er  

herkenningspunten. 
 

 

De voorverkoop is op zaterdag 19 oktober van 10.00 tot 12.00  uur in de Klipper 

Kosten kaarten: in de voorverkoop  € 3,-  (u bent dan verzekerd van een plaatsje)                                                                                           

Op de avond zelf € 4,-           Indien mogelijk gepast betalen. 
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NIEUWS UIT HET BREICAFE 
 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Een bezoek aan het 

muziekinstrumentenmuseum Vosbergen in 

Eelde was heel interessant. 

Het landgoed waar dit museum staat is ca. 110 

ha. groot en heeft dezelfde naam.  

Het museum was vroeger een kop hals romp 

boerderij en dateert uit 1825.  

De eerste aanzet voor de aanleg van wat nu een 

prachtig landgoed en een villa is, werd 

gegeven door mejuffrouw Wilhelmina 

Berendina Groeneveld in 1890.  Deze 

kruideniersdochter kocht van Kornelis 

Bekkering ‘Eene behuizing met boerenwoning, 

schuur, tuin, weidekamp en fraai wandelbosch 

met vijver’ groot 6 ha. 82 are en 32 ca. voor 

een bedrag van fl. 2.975, = In 1896 trouwde ze 

met Johannes Siegfried Kraus en na een 

verbouwing in 1917 vestigden ze zich op 

Vosbergen. Door de jaren heen hebben ze hun 

bezit uitgebreid. 

In 1936 besloot het echtpaar hun bezit onder te 

brengen in een stichting, met als doel om het 

landgoed te bewaren. Voor de villa werd 

gedacht aan een rusthuis, om financiële 

redenen is dat er niet van gekomen. 

Na het overlijden van mevrouw Groeneveld in 

1949 (beiden zijn begraven op het landgoed) is 

het pand achtereenvolgens gehuurd door de 

universiteit als conferentieoord en hebben er 

allerlei mensen in gewoond; studenten, 

moeilijk opvoedbare kinderen en verslaafden. 

Het echtpaar Dick en Rieteke Verel huren het 

pand en hebben het museum gevormd tot wat 

het nu is, de opening was in november 2002. 

Voordat ze dit pand betrokken was alles 

donkergroen geverfd, en de deuren waren 

afgetimmerd met triplex. 

Dick en Rieteke hebben het met adviezen van 

rijksmonumentendienst compleet 

gerestaureerd.  

De studie binnenhuisarchitectuur van Rieteke 

kwam hierbij goed van pas.  

Op de begane grond ligt een prachtige 

tegelvloer die dateert uit 1890. 

Al vanaf zijn 12
e
 jaar is Dick verzot op 

muziekinstrumenten, zijn 1
e
 muziekinstrument 

was een accordeon. 

Op zich is het niet gek dat muziek een passie 

van Dick is, hij komt uit een muzikaal gezin, 

moeder speelt piano en vader cello. Dick speelt 

al vanaf zijn 6
e
 jaar viool, Rieteke speelt ook 

viool en ze hebben elkaar leren kennen in een 

amateurorkest waar ze samen aan een lessenaar 

zaten. Wie zal er bij hun thuis de eerste viool 

spelen?  

Dick heeft natuurkunde gestudeerd, hij was 

vanaf 1967 eerst wetenschappelijk medewerker 

aan de universiteit, daarna is hij 20 jaar leraar 

geweest, beiden in Groningen. Zijn moeder 

bezocht graag rommelmarkten, Dick ging mee, 

en door de jaren heen kwam er een 

verzameling van ongeveer 750 

muziekinstrumenten vanuit de hele wereld. Al 

60 jaar is hij bezig met verzamelen en ruilen 

van instrumenten, tevens neemt hij ook de 

reparatie voor zijn rekening.  

Voor we met de rondleiding beginnen worden 

we door Rieteke verwend met heerlijke 

zelfgemaakte zoetigheden in de sfeervolle 

koffiekamer. 

Dick neemt ons mee voor de rondleiding en 

doet op veel instrumenten van alles voor, je 

valt van de ene verbazing in de andere. Hij kan 

niet op alle instrumenten spelen maar laat ons 

wel horen hoe ze klinken. 

Het museum toont muziekinstrumenten in 

historisch perspectief. 

In de eerste ruimte staat de klassieke kast met 

Griekse aulos (dubbelklarinet) van 4 á 500 jaar 

voor Christus, zeer zeldzaam, en zeer 

kwetsbaar want ze is gemaakt van hertenbot.  

De muziekinstrumenten en/of onderdelen 

daarvan worden van de meest uiteenlopende 

materialen gemaakt zoals: wilgentakjes, 

vlierhout, palmhout, buxus, glas, darmen van 

koeien en huid. Vlierhout is uitermate geschikt 

voor het maken van een fluitje. 

Op de bovenverdieping heb je een mooi 

uitzicht op het landgoed, vroeger was hier de 

suite en eetkamer, in deze ruimte worden ook 

de altijd uitverkochte concerten gegeven. 

Er staan vitrines vol met o.a. hobo’s, 

klarinetten, fluiten.  

Hij is bijzonder in zijn sas met een klarinet van 

ca. 1730 dat is een pronkstuk. 

Ook staan er piano’s en harpen, die stop je 

moeilijk in een vitrinekast aan de muur. Dick 

speelt ook nog op een draailier (afstellen met 

het hondje). Van een pvc buis met trechter kun 

je een leuk instrument maken.  

Voor kinderen van 6 – 12 jaar zijn er 

workshops (trommeltjes, schuiftrompet, 

schalmei/fluit) instrumenten maken, dat is 

hartstikke leuk om te doen, en zo kunnen 

kinderen op een speelse manier interesse 

krijgen voor muziek.  
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Het is tijd voor pauze, we mogen nog eens 

kiezen uit allerlei lekkernijen en gaan 

vervolgens verder met de rondleiding en 

komen bij de koperen blaasinstrumenten zoals 

hoorns, tuba’s en trompetten Dick speelt voor 

ons op een tuinslang, de zogenaamde Gardena 

in C (“Händels Water Music”) 

Hoe hoger we in het pand komen des te 

exotischer de instrumenten, ze komen uit bijv. 

Afrika, Tibet, Nepal, Indonesië. 

 

 

 

 

 

Tijdens de rondgang kwamen we er achter dat iemand uit Zwiggelte nog op een instrument heeft 

gespeeld, die nu tot de collectie van het museum behoort. 

In een andere ruimte staat een draaiorgel uit 1850, het is toegestaan om er even aan te draaien. 

Wie kent nog de foekepot of rommelpot. Hierbij een versie uit de Achterhoek. 

Foekepotterij, foekepotterij, geef mien un cent, dan goa ik weer veurbij. Ik heb geen geld um brood te 

kopen, 

deurum mot ik met de foekepotte lopen. Foekepotterij, foekepotterij, geef mien un cent dan goa ik 

weer veurbij. 

Het is leuk om nog een kijkje te nemen in de galerie/winkel, om daarna dit enthousiaste echtpaar en 

mooie museum achter ons te laten. 

Rondom het pand heeft Rieteke het sfeervol aangekleed met zitjes en beplanting. 

Een lunch bij de twee provinciën aan het Paterswoldsemeer was een mooie afsluiting van dit uitje.  

 

 

Op de16
e
 juli zijn we naar Hindeloopen en 

Workum geweest. Aangekomen in 

Hindeloopen startten we de dag met koffie en 

gevulde Friese koek bij het 

schaatsmuseum/pannenkoekenhuis De Friese 

Doorloper.  

Omdat we wat aan de late kant zijn, haasten we 

ons na de koffie naar de grote kerk, waar Tine 

Nieuwland ons staat op te wachten, het weer is 

prachtig en dan is even wachten niet zo’n 

probleem.  

Ze neemt ons mee naar binnen en vertelt over 

Hindeloopen en de Hylper klederdracht die ze 

aanheeft, om zich aan te kleden heeft ze een 

half uur nodig, alleen haar hoofddeksel bestaat 

al uit 7 verschillende onderdelen. 

In 2012 hebben ze het 100 jarig bestaan 

gevierd van Aald Hielpen, één van de oudste 

klederdrachtgroepen in Nederland.  

De klederdracht wordt sinds 1880 niet meer 

gedragen, het was een dure dracht, er werd 

veel stof gebruikt.  

Het was gebruikelijk na een overlijden 

rouwkleding te dragen, naarmate iemand 

dichter bij je stond kon dit oplopen tot 7 jaar 

rouw. 

Rode kleur is dan niet gepast wel 

donkerblauw/paars en daarbij werden zwarte 

kousen gedragen. 

Ook de verschillen in kleding 

gehuwd/ongehuwd kwamen aan bod.  

Een gehuwde vrouw had een beugeltas en een 

cilindervormig hoofddeksel de, fôrflechter  

(voorvlechter) Ongehuwde vrouwen dragen 

een geruit mutsje. Een halsdoek links in het 

rijglijfje gestoken betekent dat haar hart bezet 

is. Bij deze klederdracht mag je wel hoofdhaar 

zien. Sits is een met bloemmotieven 

beschilderde katoenen stof en Oost-Indisch 

bont een geruite stof beiden uit India.  

De grote of St. Gertrudis kerk is in gebruik 

genomen in het jaar 1632 en gebouwd op de 

fundamenten van een 16
e
 eeuwse voorgangster, 

het is nu een PKN kerk: Protestantse Kerk in 

Nederland en rijksmonument. 

In het Fries heet het pittoreske stadje Hylpen 

en heeft om en nabij de 900 inwoners en is 

bekend van de Elfstedentocht, van het 

schilderwerk en men heeft een eigen taal het 

Hylpers genaamd.  

Hylpen heeft z’n naam waarschijnlijk te 

danken aan een oud jachtslot der Friesche 

koningen, die in Stavoren woonden en hier op 

herten – en hindenjacht gingen. 

In 719 was het al een dorpje en in het jaar 779 

werd het geplunderd en verwoest door de 

Noormannen,  

de jaren daarna gebeurde er nog van alles, 

branden, onlusten en stormen.  

De stadsrechten kwamen er in 1225. 

In de 17
e 
en 18

e
 eeuw woonden er zo’n 100 

grootschippers die met hun fluitschepen op de 

Oostzee en Noordzee voeren voor de handel. 

(bijv. wol, jenever, bier, zout, vis, granen, 

laken, bijenwas)  Terug in Amsterdam 

leverden ze weer hout af  en namen voor thuis 

mooie stoffen en bont mee welke door de VOC 

werden aangevoerd. Ook gingen de schippers 

uit Hindeloopen zelf wel naar India. 
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Tijdens de rondwandeling zie je de rijkdom van de 17
e
 en 18

e
 eeuw nog aan de kapiteinshuizen/ 

grootschippers.  

De grootschippers met hun prachtige huizen hadden een tweede huisje aan de waterkant die ze likhûs 

noemen. 

De betekenis hiervan is klein huis, in dit tweede gerieflijke huisje verbleven de vrouwen met hun 

kinderen, wanneer de mannen van februari tot en met november op zee voeren. Een kleine ruimte 

heeft ook zo zijn voordelen bijv. in onderhoud en het is ook sneller behaaglijk. In het likhûs konden de 

vrouwen tijd besteden aan het opvoeden van de kinderen, kleding maken, schilderen en het verfraaien 

van het interieur.  

Hindeloopen werd arm in de tijd van Napoleon vanwege de handelsbeperkingen, visserij werd steeds 

belangrijker.  

Op onze voettocht komen we nog langs diverse wetenswaardigheden, mooie hoge brugjes; het huisje 

van de moeder van Joop Braakhekke 103 jaar oud; de kalestrete (kalverstraat); de galgepolle; het 

voormalige stadhuis. 

‘t Hûs fan Ham is prachtig gerenoveerd, in deze 18
e
 eeuwse kapiteinswoning was Ham  een locale 

kruidenier de laatste bewoner. Men noemt het nu hylperhuis, een pracht locatie om te vergaderen, een 

workshop geven, of voor een familie uitje, het is ingericht met Hindelooper stoffen en schilderwerk. 

Achter dit pand staat nog het bijhorende likhûsje, aan de waterkant met oude perenbomen erbij. 

 

Tine vertelt ons een volksverhaal over Ame Gijs 

van zo’n 300 jaar geleden. 

Ame Gijs was een vriendelijk oud vrouwtje, ze 

liep krom gebogen, was een beetje verslonsd, en 

woonde in een oud huisje. 

’s Nachts sliep ze in de bedstee, en haar mooie 

zwarte kat sliep aan het voeteneinde. Vanwege 

het open vuur in de kamer moest de deur ’s 

nachts op een kier staan, want van de rook moest 

ze heel erg hoesten.  

De kippen en de haan gingen ook naar binnen 

omdat het kippenhok was ingestort, en geld voor 

een nieuw hok had ze niet. Iedere ochtend werd 

ze wakker door het gekraai van de haan. 

De laatste tijd was Ame Gijs nier erg gelukkig 

vanwege een paar rotjongens in het dorp die haar 

uitscholden, op de ramen bonsden, en de kat, 

kippen, haan en haar plaagden. De kippen waren 

al totaal van de leg. 

Op een dag hadden die rotjongens een stok aan de 

staart van de kat gebonden. Ame Gijs stormde al 

tierend en met haar stok zwaaiend naar buiten de 

jongens achterna tot aan de brug, ze was zo boos, 

lette niet goed op en gleed op een steile oever het 

water in. Zwemmen had ze nooit geleerd (geen 

borstcrawl of schoolslag) en haar lange zwarte 

rokken raakten vol met water. Niemand in de 

buurt die haar hoorde schreeuwen, en de jongens 

hadden zich al lang uit de voeten gemaakt, en och 

en wee Ame Gijs verdronk jammerlijk. 

Enkele weken later zat een van de bewuste 

jongens te vissen, en het water begon te bewegen. 

Hij dacht een grote snoek te vangen, maar de stok 

van Ame Gijs kwam boven water en even later 

verrees ook het bovenlijf van haar uit het water. 

Ze haakte de stok achter de nek van haar 

plaaggeest en trok hem in het water, hij kwam 

nooit meer boven. Dat was de wraak van Ame 

Gijs.  

Nog steeds worden de kinderen in Hindeloopen 

gewaarschuwd voor het gevaar van Ame Gijs als 

ze te dicht bij het water komen, al hebben ze ook 

niks gedaan.     

Onderweg lopen we nog even binnen bij Roosje 

waar sinds 1894 handgemaakte en beschilderde 

Hindelooper meubels worden gemaakt.  Je betaalt 

hier ietsje meer maar dan staat er ook een 

authentiek meubelstuk.  

We lunchen bij de 3 harinkjes op de 

bovenverdieping  en kiezen ervoor om binnen te 

zitten.   

Je hebt bij het restaurant een mooi uitzicht over 

het voormalig handelsstadje Hindeloopen en op 

wat eens  

de Sudersee was, nu het IJsselmeer. 

Wat is het een lieflijk stadje, maar ’s winters kan 

het er nog wel eens stormen, vraag het Piet 

Kleine de beste schaatser aller tijden die hier 

vergat te stempelen in het jaar 1997. En eh regels 

zijn regels nietwaar. 

Hindeloopen/Workum ligt zo’n beetje op een 

steenworp afstand van elkaar, en we de brengen 

de tweede helft van de dag een bezoek aan 

Workum en met name het prachtige museum van 

wijlen Jopie Huisman.  

Jopie die veelal arme sloebers heeft 

geportretteerd, alles in al zijn eenvoud maar zo 

indrukwekkend. 

Freek de Jonge doopte het museum tot “een 

museum van het mededogen”.     

Bij de gulden leeuw vermaken we ons, zitten 

lekker in het zonnetje, tegen de avond sluiten we 

ons bezoek aan Workum af met een warme 

maaltijd.  

 



DE BOERHOORN  33e
e
 jaargang nr. 4 

   Oktober2013 

 17 

 

 

Hoewel de weersvooruitzichten voor 15 augustus 

niet slecht waren is onze culinaire fietstocht een 

dagje happen en trappen toch anders gelopen dan 

verwacht. De ochtend begon nog goed, maar 

naarmate de dag vorderde was het ongeveer één 

aaneengesloten bui, dus de aanbeveling om 

regenkleding mee te nemen voor het geval dat…..  

was volledig op z’n plaats. 

Ook de routebeschrijving was niet optimaal, en ik 

kan me voorstellen dat ze van de kaartlezeres  

jammer genoeg letterlijk en figuurlijk het heen en 

weer kregen.  

Het 5 gangen menu was echter voortreffelijk, dat 

maakt zo’n dagje weer aardig.  

Er zijn nu ongeveer 100 happen en trappen routes 

door heel Nederland en het is een succesformule.  

We startten de dag bij paviljoen Breeland  in 

Annen fietsverhuur en koffie met iets lekkers, 

daarna een voorgerecht bij paviljoen De Leine in 

Kropswolde, een soepje bij strandpaviljoen 

Meerwijck te Kropswolde, hoofdgerecht bij De 

Lanteern in Noordlaren en tot slot het nagerecht 

bij Tulip Inn Brinkhotel Zuidlaren.  

Tijdens onze laatste stop werd er heel wat 

afgegeeuwd en niet van de geeuwhonger, het 

scheelde weinig of we hadden daar overnacht.  

Tussen deze gerechten door trapten we heel wat 

kilometers af met ons rondje Zuidlaardermeer, 

gingen nog met een pontje, hebben veel water - 

en ook weidevogels gezien, enkele hunebedden, 

een molen. De hunzevallei is een mooi gebied, 

maar dat geldt voor alle routes, met droog weer, 

een zonnetje erbij geniet je het meest. Op 4 

september zijn we naar Echten geweest voor een 

bezoek aan An English Tearoom 

De prachtige villa werd gebouwd in 1914 voor 

Anne Willem van Holthe tot Echten, zoon van de 

toenmalige bewoners van huize Echten, en zijn 

aanstaande vrouw Emilie Adrienne Greven.  

Er zit nog een heel verhaal tussen het oudste 

gedeelte van het huis en de opening van Tea Time 

in het voorjaar van 2012.  Het pand is na enkele 

jaren leegstand fraai gerenoveerd.  

We zitten buiten voor wat nu de ‘witte villa’ is, 

deze naam dateert uit de vijftiger jaren van de 

vorige eeuw. 

Vergeleken met 15 augustus was het een 

zonovergoten dag, smullen geblazen van de 

warme quiche, heerlijke sandwiches met 

verschillende soorten beleg, scones met 

devonshire clotted cream en tot slot nog taartjes 

zodat je geen pap meer kon zeggen.  

De combinatie van summer tea/seasonal en high 

tea was ruim voldoende.  

In het winkeltje in het pand van Tea Time zijn 

leuke dingen te koop met een typisch Engelse 

sfeer.  

Nog even neuzen bij ‘t Huus mit de Belle een 

plattelandswinkel met kunstvoorwerpen,  

streekproducten, lekkernijen, leuke sjaals en 

handgemaakte sieraden. 

 

 

Agenda: 

Woensdagmiddag13 november Vertrek 13.30 uur 

Drents Museum Assen 

We gaan naar een tentoonstelling over de Dode Zeerollen, ze zijn ontdekt in elf grotten nabij Qumran 

tussen 1947 en 1956. 

Het is een van de grootste archeologische ontdekkingen in de 20
e
 eeuw en worden beschouwd als de eerste 

Bijbel, sommige van de stukken zijn nog nooit eerder tentoongesteld. Naast de Dode Zeerollen zijn er ook 

objecten te zien uit de 2
e 
eeuw voor Christus tot de 1

e
 eeuw na Christus.  

Vrienden van het museum hebben  gratis toegang; museumjaarkaart   € 3,00; volwassenen zonder kaart  € 

15,00  

 

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 
 

 

 

 

mailto:veen-j@home.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 gehaktbal voor 2 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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Uitslagen zomercompetitie Klootschieten 

De klootschietvereniging Zwiggelte heeft onlangs zijn zomercompetitie afgesloten met een gezamenlijk 

etentje in het Dorpshuis. Tot op de laatste avond was het weer spannend wie met de beker naar huis 

zou gaan. De trainingen deze winter zijn elke zondagochtend om de 14 dagen vanaf 10.00 uur ’s 

ochtends vanuit het Dorpshuis. Een ieder die een keer mee wil doen is van harte welkom. Elke keer zijn 

er leuke prijzen te winnen. De eerst volgende keer is op zondag 20 oktober. 

Hieronder de uitlagen van de zomercompetitie. 

Heren 

1    D. Maris   272 worpen 151 m 

2    E. Snijder   281 worpen 304 m 

3     J. Heling   282 worpen 226 m 

4      K. Boers   282 worpen  91  m 

5      A. Hingstman   283 worpen 169 m 

6     J. Voerman   287 worpen  82  m 

7      A. Bos    289 worpen 248 m 

8     J. Abbing   289 worpen 107 m 

9     J. Schra   289 worpen  77  m 

10   J. Koerts    295 worpen 234 m 

11 M. Folkerts   295 worpen 183 m 

12 M. Doorten   299 worpen 221 m 

13 J. Oldenkamp   299 worpen 137 m 

 

Dames 

1    F. Oldenkamp   279 worpen 159 m 

2    J. Hingstman   281 worpen 158 m 

3   P. Hilverda   289 worpen 188 m 

4   A. Eisses   304 worpen  90  m  
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Weegbree 
 
Iedereen kent de Weegbree wel. Je hebt de Grote (Plantago major) 
en de Smalle ( Plantago lanceolata). Ze zijn beide heel 
geneeskrachtig. De Grote Weegbree vindt het prima als je op hem 
staat, je vindt hem daardoor als enige nog groeiend bij ingangen van 
gras- en bouwland en bermen die dus vaak betreden worden. De 
bladeren worden het meest gebruikt, maar het zaad is ook 
geneeskrachtig. Voor de bloei is het blad het meest geneeskrachtig. 
Vooral de Smalle Weegbree werkt heel effectief tegen insectenbeten 
en het prikken aan de Brandnetel, is bacteriedodend en werkt heel 
goed bij middenoorontsteking.  
 
De Smalle Weegbree kun je goed als een pleister gebruiken. Je moet de blaadjes een beetje 
kneuzen, want dan komen de sappen los. Als je een wondje op je knie hebt, kun je de weegbree 
net zo lang kneuzen tot het sap eruit druppelt, dat druppel je dan in de wond. Het ene blaadje is 
sappiger dan het andere, maar dat is met alles zo. Als je een plekje op je vinger hebt kun je daar 
heel goed een lange grasspriet als bindmiddel omheen doen. Leuk ook om dat bij je kind te doen 
als ze een plekje hebben. Als je onderweg bent, leidt dat heel mooi af. Maar ook grotere wonden 
genezen sneller als je er gekneusde weegbreebladeren op legt. 
 
Ook kun je van Weegbree thee zetten. Tezamen met brandnetelbladeren en 
paardenbloembladeren werkt het goed bij oedeemklachten. Deze bladeren bevatten kalium, die 
bij oedeemklachten een kaliumtekort kunnen aanvullen. 
Weegbree werkt ook tezamen met Tijm goed bij bronchitis met veel hoest en slijm.  
Van Weegbree is ook goed siroop te maken met suiker en bijenhoning, deze zuivert het bloed van 
alle afvalstoffen en ziektekiemen. Dan zou je een kuurtje kunnen doen met elke dag voor iedere 
maaltijd een eetlepel Weegbreesiroop. 
De Grote Weegbree werkt meer op het zenuwstelsel dan de Smalle. De Grote Weebree kalmeert 
en versterkt bij stress.  
Dit zijn zo een paar opsommingen van de geneeskrachtige werking van een kruid dat al 
eeuwenlang wordt gebruikt.   

 
 
Op jullie gezondheid, 
Annemieke Aardema 
 
www.moederaardema.nl 
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Maak kans op een Somnium junior pakket: vul je naam, leeftijd en telefoonnummer in en lever 
deze kleurplaat vóór 1 november in bij Somnium op Olde Gard 23, Zwiggelte. 
 
Naam………………………..……………….Leeftijd…………….Telefoonnummer……………………….….................... 
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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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