
 



DE BOERHOORN  34e  jaargang nr4 

                                                                                                                                  Oktober 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.: 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: 

 
Di  14 okt   Agrarische dag, Vrouwen van Nu, vertrek 8.10 uur 

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

wo  22 okt Buurtzorg met Els Bakker, Vrouwen van Nu , 
20.00 uur, De Schuur 

Za 1 nov Zwiggel-Life, De Klipper, 20.00 uur 

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

Vrij 7 nov   Gezamenlijke Soos avond 

Do 13 nov   Italiaanse avond, Vrouwen van Nu, 20.00 uur 

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

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

Wo 17 dec  Kerstworkshop, Vrouwen van Nu,19.30 uur 

Do 18 dec  Kerstworkshop, Vrouwen van Nu,19.30 uur 

Za 20 dec Kerstconcert Börkerstroomzangers, onder voorbehoud 

Ma 22 dec  Kerstavond, Vrouwen van Nu, 20.00 uur, De Schuur 
 

 

 

 
 
 
 
Elke dinsdagavond vanaf 20:30 uur  

BILJARTEN in ‘t ieshokkie. 

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

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

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

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

Elke woensdagavond vanaf 19.30 uur 
ZING MEE in ’t ieshokkie 

 

Inleverdata 

kopij: 
 

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 SEPTEMBER 2014. 

 

De zomervakantie is weer achter de rug en we hebben ondertussen de eerste bestuursvergadering 

weer gehad. Heel veel activiteiten zijn er niet geweest; de nadruk heeft vooral gelegen op de 

organisatie van Visie Zwiggelte. De slogan voor dit project is geworden: 

Zwiggelte, met mekaor, veur mekaor. 
Op de website staat meer informatie, die ook regelmatig aangepast wordt. Daar verwijs ik graag 

naar. 

- Johanna Roos heeft binnenkort weer een vergadering met de Buurtacademie. Mogelijk zijn 

er interessante cursussen bij. 

- In de zomer is er een bespreking geweest in Westerbork over het aanbod voor tieners in 

onze regio. Thijs en Martin zijn daar bij aanwezig geweest. Een vervolg bespreking vind 

binnenkort plaats. Mogelijk dat er activiteiten komen die ook interessant zijn voor de 

Zwiggelter jeugd. 

- De Ouderensoos heeft besloten om zich als zelfstandige vereniging in te schrijven bij de 

Kamer van Koophandel en maakt zich daarmee los van de Stichting Dorpsbelangen. 

- Op de oproep van de vorige keer voor vrijwilligers voor de Beheercommissie voor de 

Stichting Dorpsaccomodatie om de activiteiten in het Ieshokkie te begeleiding heeft geen 

reacties opgeleverd. Hierbij nogmaals het verzoek aan enkele vrijwilligers om zich op te 

geven bij Henk Wolbers. 

- Er is een opfriscursus geweest voor de vrijwilligers voor de bediening van de AED. Er komt 

een lijst van deelnemers, die zich ook bij de alarmdienst hebben opgegeven. In geval van 

nood is het handig als de hulpdiensten weten waar ze precies moeten zijn. Goede 

zichtbaarheid van de huisnummers is daarbij echt belangrijk. Wil iedereen nog eens kijken 

of  zijn huisnummer goed zichtbaar is vanaf de straat? 

- Op 27 september is het Burendag. Er wordt dan boerengolf georganiseerd op de ijsbaan. 

Deze familiedag wordt afgesloten met een gratis buffet.  

 

De burendag is ondertussen achter de rug en we kunnen spreken van een geslaagde middag. Een 

dikke vijftig deelnemers hebben heerlijk in de zon meegespeeld en de middag afgesloten met een 

lekker stamppot buffet dat verzorgd is door restaurant “De Klipper”.  
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ZWIGGELTE: MET MEKAOR, VEUR MEKAOR. 

 

Deze slogan zullen jullie de komende tijd nog veel vaker tegen komen.  

 

In de vorige Boerhoorn hebben we kort aangegeven wat de bedoeling is met het traject Visie 

Zwiggelte. Met bovenstaande slogan geven we dat in een paar woorden precies aan. Want wat is 

ook alweer de insteek?  

 

Nu is Zwiggelte een hartstikke fijn dorp om in te wonen, maar we willen dat dat over 10 of 20 jaar 

nog zo is. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Daarom willen we met de hele bevolking, met 

mekaar, inventariseren waarom Zwiggelte een fijn dorp is. Maar ook willen we weten wat er 

verbeterd kan worden, wat anders zou kunnen of moeten of wat ontbreekt in ons dorp. Dit kan gaan 

over het verenigingsleven, naoberschap, leefbaarheid, voorzieningen enz. Uiteindelijk zal dit leiden 

tot een plan van aanpak waarin staat wat we willen, hoe we dat willen en met wie we dat gaan doen. 

Dat plan zal gepresenteerd worden aan de gemeente Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden 

Drenthe en Dorpen Overleg Midden Drenthe. 

 

Op de website hebben we al eens aangegeven hoe we een en ander willen organiseren. Nu zijn we 

zover dat de hele organisatie rond is. Per straat is er een sleutelfiguur benoemd, die iedereen gaat 

benaderen om mee te doen met een huiskamergesprek. In dit gesprek kan iedere bewoner aangeven 

waarom Zwiggelte een fijn dorp is en wat we moeten doen om dat zo te houden. Heel binnenkort 

worden jullie uitgenodigd, of misschien zijn jullie al uitgenodigd. Bij deze uitnodiging krijgt 

iedereen een dwarrelblattie met punten waaraan gedacht kan worden. Dit lijstje is niet volledig, je 

wordt gevraagd om elk onderwerp op te geven dat je van belang vindt. Wij willen dat ook de ideeën 

van de jeugd voldoende aandacht krijgen. Daarom gaan we voor hen een aparte bijeenkomst 

organiseren. 

 

Het bestuur van Dorpsbelangen hecht grote waarde aan dit project. Per slot van rekening willen we 

de leefbaarheid van ons dorp voor de toekomst waarborgen. In het eindrapport zal een plan van 

aanpak komen te staan, met doelen waar we aandacht aan moeten geven om de leefbaarheid van 

Zwiggelte te handhaven c.q. te verbeteren. Er zullen dan werkgroepjes worden opgericht die zich 

gaan bezig houden met de uitwerking van de verschillende doelen. Enkele keren per jaar en zeker 

bij de jaarvergadering van Dorpsbelangen zal dan de voortgang aan de orde komen. Op deze manier 

willen we voorkomen dat het rapport ergens onder in de la terecht komt en er niets mee gedaan 

wordt. 

 

Daarom: doe mee met de huiskamergesprekken en laat weten wat je voor de toekomst van 

Zwiggelte belangrijk vindt. 
 

De planning is als volgt: 

- oktober:   huiskamergesprekken 

- 31 oktober:  inleveren verslag door de sleutelfiguren 

- 10 november:  overleg tussen begeleidingsgroep en sleutelfiguren 

- 28 november: plenaire bijeenkomst voor alle bewoners. Presentatie van de ideeën. 

Inbrengen van vergeten onderwerpen. 

- 17 januari: Feestelijke presentatie van het eindrapport en overhandiging aan 

vertegenwoordiger van de gemeente Midden-Drenthe. 
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Gratis brandveiligheidscheck  

 

inwoners Oranje, Zwiggelte, Spier en Garminge 

 

In samenwerking met de gemeente Midden-Drenthe biedt Brandweer Drenthe alle inwoners 

(in de bebouwde kom) van Oranje, Zwiggelte, Spier en Garminge een gratis 

brandveiligheidscheck aan. Hiermee sluit de brandweer in Drenthe aan bij de nationale 

Brandpreventieweken in oktober, met het motto ‘Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over 

nadenken’.  

 

Inwoners ontvangen brief 

Alle inwoners (in de bebouwde kom) van Oranje, Zwiggelte, Spier en Garminge ontvangen 

binnenkort  een brief waarin de gratis brandveiligheidscheck wordt aangeboden. De check houdt in dat 

vrijwilligers van de brandweerposten in Smilde, Beilen en Westerbork de woningen in het dorp 

controleren op brandveiligheid. Ze zijn hier speciaal voor opgeleid en kijken naar verschillende punten. 

Ze geven de bewoners advies en als er nog geen goed werkende rookmelder in de woning aanwezig is, 

hangen zij gratis één op.  Vorig jaar heeft de brandweer een soortgelijke actie gehouden in Wijster. 

Daar zijn 251 woningen gecheckt en ruim 400 rookmelders geplaatst. 

 

Het voorkomen van brand wordt steeds belangrijker 

Dertig jaar geleden duurde het nog 20 minuten voordat de brand zich door het huis had verspreid. 

Doordat bouwmaterialen en meubels steeds meer brandbare stoffen bevatten, is die tijd sterk ingekort. 

Bewoners hebben nu gemiddeld nog maar drie minuten om een brandend pand te verlaten. 

Burgemeester Jan Broertjes van Midden-Drenthe beveelt de brandveiligheidscheck dan ook zeker aan: 

“Vanwege de snellere verspreiding van brand in een woning is het van groot belang dat mensen weten 

hoe je een brand kunt voorkomen. En als er toch brand uitbreekt, is het goed te weten hoe je moet 

handelen”.  

 

Op www.brandveiligheidthuis.nl – een gezamenlijke website van de veiligheidsregio’s 

Drenthe, Groningen en Noord Holland Noord-  staan achtergronden en tips over 

brandveiligheid thuis.  

 

 

http://www.brandveiligheidthuis.nl/
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Kaderbepaling MFA het Jeugdhonk 
 

Opgesteld door: Stichting Dorpsaccommodatie, Stichting Dorpsbelangen en de 

Beheercommissie van Zwiggelte 

 

d.d. :                5-10-2014 

 

 Grotere evenementen die zich vooral buiten afspelen en die voor de gehele 

dorpsgemeenschap toegankelijk zijn en de leefbaarheid ten goede komen. 

 Kleinere evenementen, te denken valt aan buurtfeest, voetbal kijken, kaartclub, 

damclub, volleybal, après-ski avond, midzomeravond, spelavond, filmavond, game-

avond, maar ook fiets4daagse, wandel4daagse, kerstmarkt, als cursus- en oefenruimte 

enz. 

 alle verenigingen/stichtingen uit Zwiggelte kunnen er gebruik van maken 

 geen feestjes in de privé sfeer.  

 Wel kinderfeestjes (t/m basisschool leeftijd). De kinderranja is gratis 

 Geen gebruik door commerciële uitbaters, tenzij via Dorpsbelangen of IJsvereniging of 

buurtacademie. 

 In grensgevallen beslist de Stichting Dorpsaccommodatie. 

Spelregels: 

 

 Als men een evenement wil organiseren, dient men allereerst contact op te nemen met 

Stichting Dorpsaccommodatie (Bert van de Belt, Eelke Meijboom, Marja Carnal) of de 

Beheercommissie (Chris Meijboom, Edwin Roos) waarbij de agenda geraadpleegd zal 

worden en bezien zal worden of het evenement binnen de afgesproken kaders past.  

(Op dit moment is men bezig met een centrale aanspreekpersoon/beheerder om het 

geheel beter te stroomlijnen. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit weer 

gepubliceerd.) 

 Voor grotere evenementen dient de gebruiker een vergunning bij de gemeente aan te 

vragen en zo nodig EHBO’ers. De noodzaak daartoe wordt in overleg met de 

beheercommissie bepaald. 

 Voor gebruik dient er door de gebruiker een minicontract getekend te worden. 

 Zaalhuur: De zaal is in principe gratis, mits de omzet groter is dan € 10,-  

Zo niet, dan kost de zaal €10,- .Dit bedrag komt ten goede aan de onderhoud van het 

gebouw. 

 Er dient € 50,- borg (cash) betaald te worden. Zowel voor een eenmalige activiteit, als 

1x voor een regelmatig terugkerende activiteit. 

 De beheercommissie draagt zorg voor de drankvoorraad.(fris en alcoholhoudend) De 

accommodatie beschikt over een volledige vergunning. 

 Als er iemand de bardienst draait, moet door die persoon de IVA cursus zijn gevolgd. 

 Er mogen geen eigen drankjes worden genuttigd. 

 De gebruiker dient het afval zelf mee naar huis te nemen. 

 Sluitingstijd: 24.00 uur. Er mag geschonken worden tot één uur na sluitingstijd. 

 Er mag tijdens de avond en bij vertrek geen overlast voor de buurt veroorzaakt worden. 

 De accommodatie dient daags na gebruik schoon opgeleverd te worden. 

Dit wordt gecontroleerd. Is het niet naar wens, dan organiseert de beheercommissie de 

schoonmaak op kosten van de gebruiker. 

 Is alles in orde bevonden, dan ontvangt de gebruiker de betaalde borg weer cash terug. 

--- 
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Hallo; 
 
Hier even een bericht van de toneelvereniging Zwiggelte. 
 
De toneelvereniging Zwiggelte heeft weer een nieuw stuk uitgekozen. 
Het is een nieuw stuk dat in Drenthe nog niet eerder is gespeeld. 
Geschreven door Michiel Geurtse en Cocky van Dijk, de titel van  
het stuk is  Een nietje in de buik bij de dochter van Struik. 
Het speelt zich af bij een kleine uitgever van een magazine, 
Struiks Fashion & Lifistyle. Het is een stuk vol humor en vreemde 
verhoudingen. Op maandag 6 oktober gaan de leden van de  
toneelvereniging Zwiggelte druk aan het werk dit stuk onder de 
knie te krijgen. Wij zullen u op de hoogte houden hoe het verder 
verloopt tijdens de repetities. 
 
Vriendelijke groeten Toneel Zwiggelte. 
 

 

`````````````````````````````````````````````````````````````````` 

Zing mee! 
Word je ook zo vrolijk van zingen? Kom dan eens 

kijken en meedoen bij het nieuwe koor van Zwiggelte. 

o.l.v. Marinus Scholten 

 

Elke woensdagavond in het Ieshokkie 

Inloop 19.15 en zingen van 19.30 tot 21.30 

Wil je meer weten vraag het gerust  

Johanna Roos : 06-24168403 of 3332591 

           johannajaro@hotmail.com 
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“Zwiggel-Life” is een nieuwe 4 mans formatie van ervaren musici . 

Uitsluitend akoestische instrumenten.{banjo, gitaar, accordeon, mondharmonica, mandoline 

en contrabas}. 

 

Repertoire : Blue Grass, Ierse Liederen, bekende popsongs uit the 60’s en 70’s 

en natuurlijk 4 stemmig zang. Chris, Teun, Rob en Hardmoed zijn de mannen van de band. 

Reeds bekend in de wijde omtrek maar nog niet in Zwiggelte. 

Voor deze gelegenheid hebben ze enkele vrienden uitgenodigd om het feest mee te vieren. 

Dit geld ook voor het publiek. 

 

Zaterdag 1 november in restaurant “DE KLIPPER“, Hoofdstraat 24 te ZWIGGELTE 

Aanvang 20.00 uur en gratis entree. 
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Cursus reanimatie Zwiggelte 2014 
Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Niet alleen oudere mensen, maar ook jonge 

mensen kunnen worden getroffen door een hartstilstand. De meeste hartstilstanden vinden 

plaats in en rond het huis. En vaak is er een omstander aanwezig. Weet jij wat je moet doen?  

Snelle hulp is van levensbelang: bel 112, reanimeer en defibrilleer. 

 

Op 8-9-14 heeft daarom de jaarlijkse herhalingscursus reanimatie weer plaatsgevonden in ons 

Dorpshuis de Schuur voor 12 cursisten. 

Hierin werden de levensreddende handelingen getraind en ook het gebruik van de AED 

(Automatische Externe Defibrillator). Het is van groot belang de aangeleerde protocollen met 

enige regelmaat te oefenen, zodat ieder goed weet wat hem/haar te doen staat in geval van 

nood. 

 

Op 15-9-14 vond de basiscursus reanimatie plaats voor 8 nieuwe cursisten. 

Deze cursus is iets uitgebreider dan de herhalingsles. 

 

Voorts zijn er nog ca. 9 dorpsgenoten die buiten ons dorp hun herhalingslessen volgen. 

Hoewel niet verplicht, is het zeker wel de bedoeling dat de gecertificeerden zich aanmelden als 

vrijwillige burgerhulpverlener bij www.hartslagnu.nl 

Heb je dat gedaan, dan kan het gebeuren dat jullie een zgn. email alert ontvangt op de 

mobiele telefoon vanuit de meldkamer ambulancezorg (MKA) met een oproep zich naar een 

slachtoffer in de nabije omgeving met circulatiestilstand te spoeden, om te proberen binnen 6 

minuten te starten met de reanimatie. De eerste 6 minuten zijn namelijk cruciaal. 

 

De sms kan de volgende teksten bevatten: 

- Ga direct naar slachtoffer en start de reanimatie op +adres slachtoffer, of: 

- Haal direct een AED met daarbij genoemd de plaats van de AED (in Zwiggelte is dat voor de 

ingang van het Dorpshuis)+ adres slachtoffer 

 

Dit alles wordt in gang gezet n.a.v. een telefonische 112 melding  

We krijgen onderhand een redelijk goed netwerk hier in ons mooie dorp (mits men zich 

aanmeldt). Dat is goed nieuws, want we moeten toch zorg hebben voor elkaar? 

Reanimeren….redt levens 

Als elke seconde telt… kunnen we dan ook op jou rekenen? 

 

Heb je belangstelling, meld je dan bij mij aan: 

De basiscursus zal hier weer in februari/maart 2015 worden gegeven en de herhalingsles zal 

plaatsvinden op maandagavond 7 september 2015.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Marja Carnal 

marjacarnal@hetnet.nl 

 

 

http://www.hartslagnu.nl/
mailto:marjacarnal@hetnet.nl
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Dansen met Jansen in Dorpshuis De Schuur 

 te Zwiggelte  

 

Vanuit de inwoners van het dorp  Zwiggelte is al een 

aantal keren gevraagd of er in het dorpshuis ook 

danslessen gegeven kunnen worden. Nu het dorpshuis 

beschikt over een nieuwe vloer kan dit! 

Op zondag 19 oktober is er in Dorpshuis De Schuur een introductieavond :Aanvang 20.00 uur.      

Hier wordt het verloop van de cursus uitgelegd. 

Bij voldoende aanmelding worden de lessen gegeven op zondagavond vanaf 26 oktober. 

19.00 uur t/m 20.15 uur       opfriscursus   

voor liefhebbers die in het verleden danslessen hebben gehad  en hun draai hierin weer willen vinden. 

20.30 uur t/m 21.45 uur      beginnerscursus 

Dansen die worden geoefend: Quickstep, Engelse wals, Tango,Cha-cha-cha, Rumba, Jive. 

Kosten voor 12 lessen € 100,- 

Na de negende les is er een tussenbal, na de twaalfde les een eindbal, waar een ieder die een avondje 

gezellig wil dansen welkom is. Lijkt dit je  wat, meld je dan aan.     

 
Tel 0593 331215          email; deklipper@live.nl 

Ook dansliefhebbers buiten Zwiggelte zijn van harte welkom! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Hemmeltied in Zwiggelte!  

Op de website Zwiggelte stond de vraag: 

 Hemmeltied in het najaar in Zwiggelte? 

Om antwoord te krijgen op deze vraag, heb ik contact gezocht met RTV Drenthe en met Gerard 

Gras gesproken. Hij had Zwiggelte al in zijn agenda staan met een ? en wel op 3 januari 2015! Een 

mooie start in het nieuwe jaar lijkt me. Om dit goed voor te bereiden heb ik mensen nodig die met 

me mee willen denken en mee willen helpen dit te organiseren. Wie wil?   Laat dit dan zo spoedig 

mogelijk weten aan Brigitte    Tel: 0593 331215  email: deklipper@live.nl                                        

Ook mensen met een bijzondere hobby, verzameling, een leuk verhaal over 

Zwiggelte of verenigingen die zich willen presenteren vraag ik  zich aan te melden 

om mee te werken aan een paar uurtjes luisterplezier 

mailto:deklipper@live.nl
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                                                      Oktober 2014 

 
Het afgelopen jaar hebben we als Vrouwen van Nu verschillende uitjes gehad zoals  

op 24 april Drums Alive bij Boost in Elp. Geen grote groep deze avond maar wat hebben we onder leiding 

van Astrid hard gewerkt. Het is een soort fitness op het ritme van de muziek; trommelen met drumsticks op 

een zitbal en daarbij voer je verschillende pasjes uit.   

Naarmate de les vorderde ging het tempo omhoog en er zijn dan ook heel wat calorieën verbrand. 

Bij Drums Alive gaat het ook om samenwerken met de mede cursisten, als je langs de verkeerde  kant om de 

bal loopt kan er een botsing ontstaan. Deze vorm van fitness is ook  goed voor de spieren en je verbetert de 

coördinatie tussen ogen armen en benen. 

Na afloop gezellig  nazitten met heerlijke zelfgemaakte ayervedische hapjes van Astrid. 

 

De filmavond bij de Klipper  op 7 mei met als film de aanslag van Fons Rademakers  naar een boek van 

Mulisch was gezien de belangstelling een succes.   

 

’s avonds op 24 juni met 9 dames het buurtommetje Holthe Lieving  Makkum gewandeld. Hond Max mocht 

ook mee en vond dat maar wat fijn. De tocht van zo’n 7 kilometer  is goed te doen, vanaf het buurthuis in 

Holthe waar tal van vereniging en ook de Vrouwen van Nu hun avonden hebben begon onze wandeling.  De 

3 gehuchten hebben een totale oppervlakte van 1265 ha. De naam Lieving is vermoedelijk afgeleid van 

vroegere bewoners met de naam ‘Levinge’.  Ing van Lieving betekent klein.  

Het witte tolhuis tussen Beilen/Westerbork staat er nog steeds. Bij de Beilerstroom werd bij de kanalisering 

in 1929 een skelet in zittende houding gevonden. Hij was tussen 45 – 65 jaar oud en leefde in de 

Enkelgrafcultuur  2900 – 2600 voor Christus. Twee ronde gaten in de schedel  getuigen van moord met een 

knotsachtig voorwerp.  

Onderweg werden we verrast door Rita en Bert met de caravan van de Knetterbielers, u weet wel de club van 

zaag eens lekker door.  

De koffie en thee waren zo gezet en we kregen ook nog lekkere koek, en voor dorst onderweg een flesje 

water. Hierbij nogmaals bedankt. 

In Holthe was een coöperatieve boterfabriek ‘Eendracht’, in 1906 werkten hier twee arbeiders. 

De 3 dorpen kregen straatverlichting in 1926 en in 1962 werd Holthe aangesloten op het aardgasnet. 

Grenzen van een Boermarke werden vaak afgebakend met zware zwerfkeien die nog altijd op verschillende 

plekken te vinden zijn. Markegenoten waren boeren met een eigen erf en een stuk grond op de es. Ze kozen 

zogenaamde volmachten als dagelijks bestuur van de marke. De markegenoten hadden een aandeel, een 

‘waardeel’ in de gemeenschappelijke grond en ook andere rechten in het dorp. Het spreekt voor zich hoe 

meer waardelen, hoe groter de boer. Het aantal waardelen bepaalde dus de hoeveelheid turf die men mocht 

steken, hoeveel hout er gekapt mocht worden, hoeveel vee men mocht weiden op de gemeenschappelijke 

heide en nog veel meer. Ruilverkaveling, specialisatie van vee of akkerbouw, mechanisatie, en 

automatisering bij boerenbedrijven heeft de functie van de Boermarke veranderd tot wat ze nu is. 

In Holthe zijn nog 5 boerenbedrijven, in Lieving en Makkum nog 7  

Er staat nog meer informatie over de dorpen in de brochure Holthe Lieving Makkum 

Het was een fijne wandeling dichtbij huis. 

 

Amsterdam: er is zo veeeeeel te doen, in 2006 zijn 

we hier met de Vrouwen van Nu geweest naar 

aanleiding  van het geboortejaar van Rembrandt 

400 jaar geleden. 

Gerda had voor ons supervoordelige treintickets 

geregeld en tegen elf uur zijn we in Amsterdam. 

Na de treinreis brengen we een bezoek aan het 

vernieuwde Rijksmuseum, dat na een verbouwing 

van 10 jaar erg mooi geworden is. Sinds de 

opening vorig jaar zijn er 4 miljoen bezoekers 

geweest. 

De entree (het atrium) is ruim en licht en 

middenin het hart van het gebouw.   

Alles ademt geschiedenis, kunst –en 

architectuurliefhebbers kunnen er wel enkele 

dagen voor uit trekken om alles te zien. Wij 

krijgen met ons korte bezoek toch een indruk van 

al het moois dat ze te bieden hebben. De 

nachtwachtzaal  is een prachtig eerbetoon aan 

Rembrandt, ook de topstukken/eregalerij met 

werk van Frans Hals, Johannes Vermeer en Jan 

Steen mag je eigenlijk niet missen.    
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Het is leuk om in het Rijksmuseum te lunchen, 

ons doel voor vanmiddag is een rondwandeling 

met gids door de rosse buurt/walletjes. 

De buurt ligt in het oudste gedeelte van de stad. 

Iedereen heeft wel over de Warmoesstraat 

gehoord. Dit was lange tijd een straat met de 

trefwoorden drugs, opiumkits,  geld, gokken  

prostitutie, pooiers en zelfs moorden. Het politie 

bureau Warmoesstraat  (5 oude panden) werd in 

het jaar2000 gesloten en verhuisd naar een nieuw 

politie bureau enkele straten verderop. 

Appie Baantjer de bekende misdaadauteur 

(geestelijk vader van rechercheur De Cock) heeft 

in de jaren 50/60 zo’n 28 jaar gewerkt als 

rechercheur/diender op het bureau in de 

Warmoesstraat,  de verhalen van hem staan in zijn 

70 detectives.   

In deze straat op nr. 66 staat ook het 

Baantjermuseum dat is gewijd aan Nederlands 

bekendste misdaadauteur en voormalig diender. 

Café Lowietje (stamkroeg van Baantjer)staat in de 

Jordaan en is het adres waar jarenlang de opnames 

voor de tv serie Baantjer plaatsvonden.   

De naam Warmoes (snijbiet) is gerelateerd aan 

een oud groentenras, veel handel in groenten 

vroeger in deze buurt. 

Ook de Zeedijk was in die tijd berucht om 

duistere zaken. 

Chinezen waren de belangrijkste handelaren van 

heroïne, Surinamers de belangrijkste gebruikers.   

De Zeedijk het woord zegt het al werd aangelegd 

eind 13
e
 eeuw als een dijk om het IJ om 

Amsterdam te besparen voor overstromingen. Tot 

1872 stond het IJ nog in open verbinding met de 

Zuiderzee. 

Het gebied waaronder ook de Zeedijk valt noemt 

men ook wel Chinatown. De straatnaambordjes  

zijn tweetalig Nederlands en Chinees. Dit geldt 

ook voor de Geldersekade, Stormsteeg, Binnen 

Bantammerstraat en Nieuwmarkt. De komst van 

Chinezen naar Amsterdam heeft zijn oorsprong in 

de zeevaart. Begin twintigste eeuw en door 

armoede gedreven kwamen de Chinezen hier aan. 

Ze waren geronseld door Nederlandse en Britse 

rederij voor de koopvaardij en bleven hier in 

afwachting van betere tijden. Hierna kwamen ook 

de handelaren en zo ontstond Chinatown met zijn 

talloze winkeltjes, toko’s, restaurants en 

wasserijen. Op de Zeedijk staat een 

boeddhistische tempel.  

Hier staat ook een oud houten pand uit 1550, het 

is een café met de naam Int Aepjen. 

Volgens onze gids komt de naam voort uit het 

volgende voorval. Zeelieden en matrozen kwamen 

in deze herberg drinken, feestvieren en slapen. 

Vaak was er geen geld meer om de schulden te 

betalen. De herbergier stelde het volgende voor 

wanneer je na de volgende reis een aap meeneemt 

zijn de schulden afbetaald. En zo geschiedde. De 

aap diende als vermaak voor de aanwezigen, nu 

nog steeds maar dan geprepareerd.  

Waarschijnlijk komt hier het gezegde in de aap 

gelogeerd vandaan. 

In de Cotton Club een jazzcafé en Casablanca 

variété  waren in de jaren 60 ook zwarte mensen 

welkom.  

De Schreierstoren (verdedigingstoren) is de 

oudste toren uit de stad en werd gebouwd rond 

1487. 

Het verhaal gaat dat vroeger de vrouwen in de 

VOC tijd hier afscheid namen van de mannen. In 

de gevel zit een steen uit 1569 met daarop een 

huilende vrouw als verwijzing naar de toestand 

van de stad in 1569 voor de 80 jarige oorlog. Tja, 

wat is nu juist?  

Feit is dat er nu in het historische pand een VOC 

café gevestigd is.   

Aan de gevels van diverse gelegenheden op de 

Zeedijk hangen regenboogvlaggen, homo’s en 

lesbiennes zijn hier welkom.  

We lopen op 2 juli met onze gids over de wallen 

en horen dat in iedere straat/gebied een bepaalde 

groep dames van lichte zeden werken, bijv: de 

donkere dames werken om de kerk, in de kleine 

straatjes dames uit Oost Europese landen en aan 

de Geldersekade 55 plussers. Binnen een kwartier 

moet de klant weer buiten staan, een Nederlandse 

hoer vraagt zo’n € 50,- iemand uit het buitenland 

doet ‘het’ voor minder.  

Tijdens de 3 dwaze dagen van de Bijenkorf zijn 

alle hoeren bezet.  

Het best verkochte artikel van de Albert Heijn in 

deze buurt zijn keukenrollen. 

Casa Rosso een seks – en gok centrum met live 

optredens en seksshows aan de Oudezijds 

Achterburgwal was het domein van Joop de Vries 

of Zwarte Joop en eind jaren 60 door hem 

geopend. 

Zwarte Joop was goed voor zijn klanten en de 

nabije omgeving van Casa Rosso, geen drugs 

dealers of vuiligheid op straat, maar bloembakken 

op het trottoir en een fontein in het water. Hij had 

ook een keerzijde zoals het omkopen van 

ambtenaren en agenten en krijgt contacten met de 

maffia, gaat  samenwerken met de onderwereld  

en komt op die manier in aanvaring met justitie en 

de belastingdienst. In 1983 stak een ex werknemer 

Casa Rosso in brand waarbij 13 mensen om het 

leven komen. Zwarte Joop is in 1983 overleden. 

Yab Yum Tibetaans begrip betekent vader moeder 

en  was een exclusief bordeel in Amsterdam, hier 

werkten ongeveer 30 prostituees. Het bordeel is 
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gesloten in 2008 i.v.m. criminele activiteiten en 

nu een bordeel museum met de naam Yab Yum 

Unlocked.  

Er zijn miljoenen uitgegeven om historische 

panden van pooiers te kopen en de peeskamers te 

sluiten om voor de gebouwen een andere 

bestemming te realiseren zoals voor 

modeontwerpers en kunst. 

Tussen de wandeling door pauzeren we aan de 

Nieuwmarkt centrum. 

Onze gids loodste ons mee door een heel smal 

steegje van misschien een meter breed waar je bij 

veel kamertjes achtereen de dames van dichtbij 

ziet onderhandelen. Het is nu zaak om met zo’n 

groepje vrouwen door te lopen, want ze hebben 

een hekel aan pottenkijkers. Het was gênant om 

zo dichtbij te komen.      

In de etalage van een seksshop staat een bord met 

de tekst: The best attack begins with a good 

defence. 

Uit de grachten die ongeveer 3 tot 4 meter diep 

zijn worden jaarlijks 10 tot 16.000 fietsen 

gehaald. 

Het grachtenwater is nog nooit zo schoon 

geweest, enkele jaren terug is men gestopt met het 

doorspoelen van de grachten met water uit het 

IJmeer. Het water is schoon, toch zijn 20% van de 

woonboten nog niet aangesloten op het riool. 

Voor 2018 moeten alle woonboten in de stad op 

de riolering lozen, hier is een projectbureau 

Schoonschip voor opgericht. 

Aan de Zeedijk staat  Casablanca variété, het 

enige circuscafé in Europa waar circusmensen van 

circus Renz, Russisch staatscircus, Mundial en 

vele anderen elkaar ontmoeten. Op de 

bovenverdieping worden voorstellingen gegeven 

in dit theatercircus, er is plaats voor zo’n 25 

mensen. Op deze avond was er geen theater, maar 

we hebben in het gezellige restaurant wel lekker 

gegeten.    

Zo langzamerhand is het tijd om Amsterdam 

Centraal weer op te zoeken. En ook al doen onze 

voeten zeer: We love Amsterdam. 

  

 

Jeugdsentiment of niet, het is geweldig om in een Citroën deux chevaux, 2cv of lelijk eendje te rijden. 

Het eendje is van1948 – 1990 op de markt geweest.  

In 2014 zie je zo af en toe nog iemand in rijden. 

De auto is destijds ontworpen met als voorwaarde dat een mand vol met eieren over een hobbelige slechte 

weg heel over zou komen en moest ook nog zuinig, betrouwbaar, eenvoudig te bedienen en  comfortabel 

zijn. Twee Franse boeren van het platteland moesten met gemak 50 kilo aardappelen, of een vat met 50 liter 

wijn of de mogelijkheid om een schaap in deze auto te vervoeren. Het was een auto met een peilstok i.p.v. 

een benzinemeter en daar werd nogal lacherig over gedaan.  

In Eeserveen aangekomen eerst de koffie en nog wat formaliteiten, daarna de instructies hoe te rijden en wat 

te doen.  

Op pad met twee volle eendjes (8 dames) en in de kofferbak een Bourgondische picknick door ons Drentse 

landje gesjeesd. Overigens het sjezen viel wel mee het was meer rondtoeren. 

Onderweg was het opletten geblazen bij de fotopuzzeltocht zaten pittige vragen en ja wij willen winnen. We 

reden langs de volgende kleine dorpjes: Eesergroen,  Westdorp,  Grolloo en een stop voor een korte 

wandeling bij Grolloërveen; Amen, Ekehaar, Deurze, Ballo, bij schaapskooi Balloërveld picknicken met 

Anita’s zelfgemaakte brood en eiersalade;  Loon, Oudemolen, Gasteren stop bij Gasterse duinen; Anloo even 

pauze bij ’t Nije hemelriek; Gasselte, Drouwen, Borger, Westdorp. 

Dichtbij ons startpunt nog even naar de keramiektuinen van de familie Stavast. 

Iedereen heeft genoten van een mooie tocht, de fijne vering in de auto, het gemak van het klapraampje en een 

heerlijke picknick. De weersomstandigheden waren goed maar om van de eend een cabrio te maken nou nee 

dat maar niet.  

De tocht zit erop, nog even wat drinken en de antwoorden nakijken, een strijd tussen de BOEREN (grijze 

eend) en de rooie vrouwen (rode eend) En wat waren de boeren blij met hun 1
e
 prijs en de gewonnen 

badeendjes!!!!   

Bij Gerard en Brigitte in Zwiggelte genieten we nog van een heerlijke warme maaltijd, een prima afsluiting 

op 21 augustus.   
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Op 9 september waren de weersomstandigheden 

goed om te gaan fietsen, je zit dan wel in 

Friesland met veel water en uitgestrekte landerijen 

zodat de wind soms behoorlijk tegenzit. 

In Eernewoude voor de Friezen Earnewald 

startten we met de fietstocht, eerst bij Hollema 

fietsen huren om daarna in de plaatselijke  Coop 

supermarkt koffie te drinken met warme gevulde 

koek – of appeltaart, dit allemaal voor een prikkie.  

We hebben de pontjestocht gefietst en in 

Eernewoude moesten we gelijk het eerst pontje   

‘Hin en Wer’ nemen en onze portemonnee 

trekken.  

Eernewoude is een watersportdorpje en ligt in het 

hart van het nationaal Park De Alde Feanen waar 

o.a. een bezoekerscentrum is, en het Frysk Lânbou 

museum ‘Bij de boer’  

Nu richting De Veenhoop en voordat je in Grouw 

aankomt, moet je nog met twee pontjes ten eerste 

De Snoeckbears  en een paar kilometer verderop 

De Burd . We moeten hier wachten omdat de 

schipper van deze gemeente pont een uur pauze 

heeft. Wij maken van deze gelegenheid gebruik 

om te gaan lunchen en zitten met z’n tienen 

heerlijk op een bank aan het Prinses 

Margrietkanaal. Dit veerpont is een pont die het 

dorp Grouw verbindt met het eiland de Burd. De 

meeste pontjes worden bediend door vrijwilligers, 

deze schippers varen in het zomerseizoen per 

toerbeurt.  

Aangekomen in watersportcentrum Grouw 

stappen we van de fiets om rond te kijken, of op 

een terrasje ‘Mio Amore’ te zitten. Het dorp ligt 

aan het Pikmeer en heeft een mooie kerk de Sint 

Piterkerk  en het museum ‘Hert van Fryslan’ in 

het voormalige stadhuis.  

Op naar Warga (Wergea  in ’t Fries) 

Hier staat een beeldengroep van Afke’s Tiental  

een jeugdboek geschreven door Nienke van 

Hichtum. In dit dorpje staat ook het museum ’t 

Ald Slot.  

We komen nog door het dorpje Wartena (Warten 

in ’t Fries)  Wartena heeft als toeristische 

trekpleister museum De Sûdwâl  met de oudfriese 

Greidboerderij, de voorloper van de huidige stelp 

en de kop-hals-romp boerderijen, ook kun je hier 

het voormalige armenhuis bezichtigen. 

Na Wartena nog één pontje ‘De Oerhaal’, dit is 

een pontje met zonnepanelen die over het Prinses 

Margriet vaart. Voor de overtocht moesten we 

even wachten, het wachten was de mooie en 

langste tocht meer dan waard. Het was gezellig en 

we werden door de schippers zelfs nog op drop 

getrakteerd. 

Nog  even op de pedalen en terug zijn we weer in 

Eernewoude. 

Lekker eten bij eetcafé Westersail  en dan naar 

huis.  

    

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 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Soos en Koersbal 

We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. 
Wie belangstelling heeft is altijd welkom. 

Met koersbal gaan we met 8 dames en heren op 16 oktober in  Westerbork naar het 
parentoernooi. 

Er is weer een gezamenlijke soosavond op 7 november in de Klipper. 
Dit is een gezamenlijke soosavond met Elp, Westerbork, Broekstreek en Witteveen . Dit wordt een 
gezellige avond met zang en cabaret. 

U bent van harte welkom. 

Koop Klaassens 

mailto:veen-j@home.nl


DE BOERHOORN  34e
e
 jaargang nr. 4 

   Oktober 2014 

 

 16 

 

  

 



DE BOERHOORN  34e
e
 jaargang nr. 4 

   Oktober 2014 

 

 17 

  
 

 

 

Hierbij nodigen wij leden en niet leden uit voor een excursie op 8 november 2014 naar het 

Duitse Diepholz, waar we op zoek gaan naar de vogel van geluk. Of terwijl de Kraanvogel. 

 

Dit is het vervolg op de lezing over de kraanvogel die op woensdag 19 februari werd gegeven in het 

beheers centrum van het Drentsch Landschap aan de Pieterbergweg 26 te Westerbork. 

 

We vertrekken om 11.00 uur uit Westerbork naar de carpoolplek aan de A37 te Zwartemeer. 

Van daar vertrekken we om 12.00 uur mogelijk gezamenlijk met leden van andere IVN afdelingen. 

We komen om ongeveer 14.00 uur aan in de omgeving van Diepholz.  

 

Hier gaan we dan op zoek naar de kraanvogels nabij het Rhedenermoor.  Ze  

fourageren in redelijk grote aantallen op de aardappel- en maïsakkers. In de  

loop van de schemering komen de duizenden kraanvogels naar het “moorgebied’  

om te overnachten. Een schouwspel, beeld en geluid, om stil van te worden, maar juist ook om van 

te genieten. Een beleving om mee te maken. Bij een beetje goed weer  

kunt u zeker fraaie foto’s maken van foeragerende en overvliegende koppels  

kraanvogels. 

Tegen zonsondergang is de beste plek de vogeluitkijkhut aan de Moordamm.  

 

Het plan is om met eigen vervoer te reizen. Op basis van 4 personen in één auto is een  

vergoeding van 12,50 euro per persoon voor de chauffeur aller sinds redelijk. 

We gaan er vanuit dat iedereen dit onderling regelt. 

 

 

Wij willen graag weten wie hier belangstelling voor heeft.  

Meldt u aan via  ivnmiddendrenthe @concepts .nl 

 

 

Namens het bestuur, 

IVN Midden Drenthe 

 

De secretaris, Fré Strating 

 

 

Voor de Tom Tom: 

Moordamm 10,49453 Hemsloh 

Duitsland 

Of de coordinaten:525 61954 – 8500033 
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Adverteren in de Boerhoorn 

 

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

araatjes@online.nl De kosten hiervan zijn per jaar; 

 

Klein 23,00 euro afmeting  ±   6 x 9.5 cm 

Middel 35,00 euro afmeting  ±   9 x 9.5 cm 

Groot 46,00 euro afmeting  ± 12 x 9.5 cm 

 

Een afwijkende maat mag natuurlijk ook, maar dan berekenen we hoeveel ruimte de advertentie 

ongeveer inneemt.  

 

Wilt u adverteren op een volledige pagina dan kost dit  

€10.00 per pagina per keer. 

 

De facturatie vind één maal per jaar plaats in oktober tezamen met de oktoberuitgave. 

 

Vanaf heden  kan uw advertentie ook geplaatst worden op de Website van Zwiggelte.  

Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Wel even doorgeven!!  araatjes@online.nl 

 

 

 

 

 

                                                          

 
 

 
 

 

 

 

 

advertentie koppie koppie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:araatjes@online.nl
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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 bamischijf  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 
 

We zijn met Kerst geopend. Zie www.deklipper.com 
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Teunisbloem         Oenothera biennis L.  

 
Kennen jullie de Teunisbloem?  
Hij staat nog mooi in bloei met zijn mooie gele bloemen. Het is een tweejarige 
plant. Uit het zaad groeit het eerste jaar alleen een rozet laag op de grond. In 
het tweede jaar groeien de bloemstengels. De bloei gaat wekenlang door, van 
onder naar boven. De bloemen gaan meestal in de avond open, ze geuren 
heerlijk en worden graag door nachtvlinders bezocht. Ze zaaien zich makkelijk 
uit op iedere grondsoort. 
 
Het is vooral de olie die gebruikt wordt. De olie wordt uit de zaden van de 
bloemen gehaald. Sinds de jaren ‘80 is pas ontdekt dat deze zaadolie 
medicinaal gebruikt kan worden. Tenminste voor de mensen die 
wetenschappelijk bewijs willen. De Noord-Amerikaanse Indianen maakte al 
een infusie (thee) van de zaden om wonden sneller te herstellen. Ze 
gebruikten ook de bladeren, stengels en wortels voor voedsel. 
 
De olie is rijk aan belangrijke vetzuren (14% gamma- linoleenzuur). Deze hebben een gunstige invloed op 
ontstekingen. Huidziektes genezen er vaak van. 
Teunisbloemolie kan gebruikt worden bij menopauze(tegen opvliegers), reuma, overgewicht door 
stofwisselingsstoornissen, hart en vaatziekten, hoge bloeddruk, helpt cholesterol niveau te verlagen, astma, 
hooikoorts, allergieën, leverklachten door alcohol, katers door alcohol, hyperactiviteit en geïrriteerdheid. 
En dat is bewezen.  
Gebruik van teunisbloemolie is af te raden bij manische depressiviteit of epilepsie. Ook tijdens 
zwangerschap wordt het afgeraden. 
 
Alles is eetbaar van de teunisbloem. Ik ben in ieder geval begonnen met het eten van de bloem. Als ik langs 
onze teunisbloemen loop trek zo’n bloem eraf, check even of er al beestjes mij voor zijn geweest en stop 
hem in mijn mond (zonder de  beestjes dus). Ik ga er vanuit dat er allemaal vitaminen of mineralen in zitten 
die goed voor mij zijn. Alhoewel je niet veel over de bloem leest. Maar in Duitsland maken ze van de 
bloemen een siroop als middel tegen hoesten, bronchitis en astma. In Frankrijk benoemen ze de wortels 
van de Teunisbloem als ‘Jambon Végétal’: vegetarische ham. Het zou een delicatesse zijn. Ze hebben het 
over een roze wortel. Maar dat zal wel een ander soort Teunisbloem zijn want mijn Teunisbloem wortel is 
wit. En niet te eten. Ik zal volgend jaar nog eens kijken naar de vroege voorjaar wortel van het eerste jaar, 
of ik daar wat van kan maken. En als het een lekker recept wordt zal ik het jullie doorgeven. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op jullie gezondheid, 
Annemieke 
www.moederaardema.nl 
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Spiritueel Centrum 

De Vlinder 

 
Healing 

Ik ben Wilma Visser uit Zwiggelte en ben energetisch therapeut, spiritueel begeleider en masseur 
en als zodanig bezig met genezing (healing) op mentaal en fysiek en emotioneel niveau. 
Energetische therapie is een complementaire (aanvullende) therapievorm waarbij verstoringen in 
het energieveld behandeld worden, zodat het zelfhelend vermogen van het lichaam weer 
geactiveerd kan worden. Dit noem je healing. Als je voor verandering open staat, kan dit je veel 
brengen. Je kunt hier bijvoorbeeld veel baat bij hebben als je vast bent gelopen in je persoonlijke 
ontwikkeling (welke kant wil ik op?) of in je relatie. Of je wilt je pijn bestrijden, hebt (te) weinig 
energie of bent snel (negatief) te beïnvloeden door anderen in jouw omgeving. Soms maak ik 
gebruik van massage technieken. Dit kan een ontspannings- massage zijn of een Hotstone massage 
(met warme stenen), iets wat diep doorwerkt, zorgt voor rust en aandacht en natuurlijk ook heel 
geschikt is bij pijnlijke spieren of stress. 
Ziekte is een signaal van het lichaam dat niet alles in het leven van de betrokkene in orde is. De 
kunst is om uit te zoeken waardoor dit komt. Het zit namelijk in je lijf als zieke cellen en een zwak 
immuunsysteem, in je emoties als depressieve buien, in je denken als een negatief zelfbeeld of 
stemmen in je hoofd die je liever niet hoort, in je spirituele beleving als een gebrek aan vervulling 
in je leven, in je energieveld als haperende meridianen en geblokkeerde chakra´s en in je dagelijks 
leven bij  lastige relaties. 
Als energetisch therapeut behandel ik mensen met diverse klachten, zoals o.a. fibromyalgie, stress  
en burn-out gerelateerde klachten, migraine enzovoort, door middel van een gesprek of healing. 
Ik zal wel altijd verwijzen of adviseren naar een arts of andere hulpverleningsinstantie, als daar 
reden toe is. Ik stel geen diagnoses en schrijf ook niks voor. Wel zeg ik wat ik denk, zie of voel. 

Cursussen en workshops 

Ik geef sinds januari 2013 cursussen en workshops waar iedereen aan deel kan nemen en waarin 
allerlei spirituele  onderwerpen behandeld en besproken worden. Er is een basis cursus en een 
gevorderden cursus. Als je jouw eigen-wijsheid weer wilt leren gebruiken is dit wel een aanrader. 

Meditatie 
Op de cursusbijeenkomsten beginnen we altijd eerst met een geleide-meditatie. 
Bij geleide meditatie is het de bedoeling beelden voor je te zien, te voelen of te denken. Dit heet 
visualiseren. Sommige meditaties/visualisaties zijn gericht op heling, andere op het creëren van 
een gewenste situatie, bijvoorbeeld stressvrij te leven en innerlijke rust en vrede te vinden. Door 
regelmatig te mediteren kom je steeds dichter bij jezelf. De meditatie is afgestemd op het 
onderwerp van de cursus. 

Actieve meditaties 

Ik maak ook gebruik van actieve meditaties van Osho om bijvoorbeeld weer in balans te komen. Dit 
is een uur lang bewegen, ademen en uiten, het liefst in grotere groepen.  Dit staat los van de 
cursussen, maar is uitermate helend.
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Een greep uit de onderwerpen van deze cursussen: 
• Je intuïtie (leren ermee te werken en er op te vertrouwen) 
• Healen: Aura en chakra's en meridianen/acupunctuurpunten 
• Wat zijn nieuwetijdskinderen (HSP, ADHD etc.) 
• Karma, regressie en reïncarnatie 
• De kracht van edelstenen/kristallen en pendelen 
• Numerologie 
• Tweelingzielen en zielsverwanten 
• Je (para)normale vermogens ontdekken 
• Spirituele voeding 
• De sferen van het hiernamaals 
 

Workshops: 
• Aura & Chakra Healer 

• Reiki 1, 2 en 3 

• Reconnection Healer 

• Omgaan met hooggevoeligheid (HSP) 

• Huizen en ruimtes energetisch ontdoen van storende energie 

• Spirituele Bijenwastekening maken en leren duiden/lezen 

Spirituele Bijenwastekening 

 
Een bijenwastekening maken is een mooie manier om op een intuïtief/creatieve manier bezig te 
zijn. Je schildert met een strijkijzertje op speciaal papier met gekleurde blokjes bijenwas. Het is 
heel ontspannend en iedereen kan het. De tekening kan je inzichten geven over verleden, heden 
en toekomst en werkt rustgevend. Vooraf mediteren we ter ontspanning en om jouw gidsen of 
begeleiders te ontmoeten. 
Enkele reacties na het maken van een wastekening maken waren deze: 
"ik heb voor het eerst sinds maanden weer lekker geslapen", of: "het heeft me geholpen in te zien 
waar ik stond op dit moment en wat me nu te doen staat". 
Voor vragen en meer informatie over het centrum kun je gerust vrijblijvend contact met me 
opnemen per telefoon, via facebook of de website met het contactformulier. 
 

Met hartelijke groet, 

Wilma Visser 

Hoofdstraat 44, 9433 PC Zwiggelte 

Tel.: 06.10.63.63.25 

www.spiritueelcentrumdevlinder.nl 

http://www.spiritueelcentrumdevlinder.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……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van het Leerhoes heb ik nog een groot aantal spaarpotjes liggen. Aangezien weggooien altijd nog kan, 
wil ik ze eerst aanbieden, aan wie ze maar wil hebben. Gratis uiteraard. Ze zien er leuk uit. Zie foto’s. 
Belangstellenden kunnen me e-mailen of bellen of even bij me aankomen.  
Mijn naam: Herman Hoogenberg, Schoolweg 18, tel. 0593-332210, e-mail hhoogenberg@hotmail.com.  
 
Postzegels. Je komt ze steeds minder tegen op brieven, maar op ansichtkaartjes nog wel. Ik spaar ze, 
Nederlands en buitenlandse, het maakt me niet uit, allemaal even mooi.  Het is zonde als ze worden 
weggegooid. Als u ze voor me wilt bewaren, zou dat geweldig zijn. Als u ze kwijt wilt, bel me even of 
gooi ze bij ons in de brievenbus.  Herman Hoogenberg / Schoolweg 18 / tel. 0593-332210. 
 
 

mailto:hhoogenberg@hotmail.com
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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 
 

 


