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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 en 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 

 06-51299141 

  

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: 

 

 
Vrij 9 okt   Bezoek Wiechers wonen Dwingeloo, Vrouwen van Nu, 
    18.30 uur 

Zat 31 okt   Playbackshow, 20.00 uur, De Schuur 

Do 5 nov Brei-café, 13.30 uur, De Klipper 

Do 5 nov Jessica Wassenaar laat ons dwalen langs de Duitse 
grensstreek, Vrouwen van Nu, 20:00 uur, De Schuur 

 
Za 5 dec       Ophalen oud papier vanaf 9.00 uur,    
                     bij problemen: bel  06- 48466004  

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

Ma 14 dec  Kerstworkshop olv. Lenie Lomulder, Vrouwen van Nu, 
20:00 uur De Schuur 

Do 17 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: 
 

2 februari 2015 

20  april 2015 

22 juni 2015 

5 oktober 2015 

7 december 2015 

 

mailto:araatjes@online.nl
mailto:lindaklippe@hotmail.com
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VAN DE BESTUURSTAFEL SEPTEMBER 2015. 

 

 

De eerste vergadering na de zomerstop zit er alweer op. Het bestuur hoopt dat iedereen van de 

vakantie genoten heeft. Het bestuur heeft dat in elk geval wel en gaat weer volop aan de slag. 

Johanna geeft aan dat de Buurtacademie toch veel tijd vraagt en dat ze die tijd eigenlijk niet heeft. 

Ze zoekt een vervanger, maar voorlopig gaat Henk Wolbers dat samen met haar oppakken en dan 

zien we wel hoe dat loopt. 

De cursus reanimatie is weer geweest. Door een misverstand is de aankondiging van de cursusdag 

niet helemaal goed verlopen, maar degenen die de cursus gemist hebben, kunnen nog aansluiten bij 

een andere cursus in de buurt. Peter Kuipers zal de deelnemers hierover informeren. De AED, het 

klapkassie, is gecontroleerd en de batterijen en paddles zijn vervangen, zodat het weer voor 

gebruik gereed is. 

De Kunstgroep Noord organiseert ook regelmatig cursussen. Op hun website 

www.kunstgroepnoord.nl is hierover informatie te vinden. Op de website komt een link naar deze 

website. 

De KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij), is een stichting die zich bezig houdt 

met het verbeteren van de leefomgeving. Ze organiseren regelmatig acties en wedstrijden voor 

buurten en dorpen. Ook nu doen ze dat weer. De brief hierover staat in de Boerhoorn en op de 

website. Als iemand een goed idee heeft dan horen wij het graag, zodat wij ons kunnen opgeven 

om hieraan mee te doen. 

Wij zijn gevraagd of Dorpsbelangen zich actief opstelt betreffende de vluchtelingen problematiek. 

Op dit moment niet en de afzonderlijke bestuursleden zijn gevraagd om bij hun eigen vereniging 

hier over te spreken. 

Het midzomerfeest dat gehouden is op het veldje naast het sportveld was een succes. Het was erg 

gezellig met goede muziek en mooi weer. We hebben ook nog geld over gehouden. 

Er wordt nog hard gewerkt aan de website. Deze ziet er nu al erg goed uit en wordt steeds handiger 

ingericht.  

De plannen van de gemeente om de kruisingen met het Oranjekanaal veiliger te maken, zijn nog 

niet uitgevoerd. Peter Kuipers houdt ons hiervan op de hoogte wanneer dit gaat gebeuren. 

De werkgroepen van Visie Zwiggelte zijn volop bezig en hebben een aantal acties op stapel staan 

en ook al uitgevoerd. In de Boerhoorn en op de website staat een verslag. 

 

 
 
 
 
Hallo bewoners van de Halerweg, 
 
U heeft half augustus een briefje in de bus gekregen met de datums 
wanneer het oud papier van de Bosvlinder Hooghalen wordt opgehaald. 
Deze datums komen te vervallen, omdat in overleg met Dorpsbelangen 
Zwiggelte is besloten dat zij de Halerweg ophalen en wij de 
Bosvlinder Hooghalen niet meer. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
OR de Bosvlinder te Hooghalen 

http://www.kunstgroepnoord.nl/
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VISIE ZWIGGELTE. 
 

Het is alweer ruim een jaar geleden dat wij begonnen zijn met het project Visie Zwiggelte. Alle 

inwoners zijn hiervoor benaderd en bijna iedereen heeft zijn mening gegeven over waar we met 

Zwiggelte naar toe willen. Het rapport Visie Zwiggelte; met mekaor, veur mekaor is huis-aan-huis 

rondgebracht en de werkgroepen zijn geïnstalleerd en volop bezig. 

 

Werkgroep Communicatie: Deze werkgroep is begonnen met een inventarisatie van de 

communicatiekanalen die we in Zwiggelte hebben. Dat zijn de Boerhoorn, de website en het 

aanplakbord. Verder worden er soms nog berichten huis-aan-huis verspreid. 

Er is ondertussen een WhatsApp groep opgericht voor de leden van alle werkgroepen om elkaar 

gemakkelijker op de hoogte te kunnen houden van de dingen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast is 

er een facebook pagina aangemaakt. Op voorstel van de werkgroep worden er informatieborden 

geplaatst aan het begin van het dorp, naar het voorbeeld van Elp. Deze borden worden bekostigd 

uit de bijdrage voor Burendag.  De enquêtes, die nu opgezet worden voor 

Ouderenzorg/Naoberhulp en Huisvesting, zullen door de werkgroep gebundeld worden. Verder zal 

de werkgroep nog extra aandacht besteden aan de website om het bezoekersaantal weer op een 

hoog peil te krijgen. De andere ideeën zullen in een volgend verslag aan de orde komen. 

 

Werkgroep Huisvesting: Allereerst is er contact opgenomen met Woonservice Westerbork. Deze 

waren erg enthousiast toen Visie Zwiggelte aan een aantal gemeentelijke instanties gepresenteerd 

werd. Van hen zouden vragenlijsten gekregen worden om de woonwensen in Zwiggelte te 

inventariseren. Verder is met een architect gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw van 

Medex geschikt te maken voor bewoning. Eventueel is dit mogelijk, maar of het redelijk 

betaalbaar is, vergt nog nader uitzoekwerk. Ook wordt er contact opgenomen met de Zevenhof om 

te zien of daar mogelijkheden zijn. De volgende stap is om de behoeften in het dorp te 

inventariseren. Daartoe komt er in oktober/november een enquête samen met 

Ouderenzorg/Naoberhulp. 

 

Werkgroep Ouderenzorg/Naoberhulp. 

De werkgroep heeft een aantal bijeenkomsten bijgewoond over ouderenzorg en welke ideeën er in 

andere dorpen over bestaan. Vanuit Welzijnswerk MD zijn er ook allerlei projecten opgezet, zoals 

Dorpszorg en het Umkiekatelier. Er is ook een enquête opgesteld, met medewerking van Mieke 

Sol van de Beilervaart. Deze vragenlijst wordt samengevoegd met die van Huisvesting. Verder zijn 

er plannen om gezamenlijke activiteiten op te zetten, zoals een gezamenlijke maaltijd of 

koffiemorgen. 

 

Werkgroep (Verkeers)veiligheid. 

Deze werkgroep is in het voorjaar al heel voortvarend van start gegaan en heeft direct een overleg 

gehad met Mw. Seidel van de Veiligheid Regio Drenthe. Hierbij is met name gesproken over 

brandpreventie, aanrijtijden van de brandweer, blusvoorzieningen en het gevaar van vuurwerk 

tijdens de jaarwisseling. Hierover wordt nog contact opgenomen met dhr. Zinger van de 

brandweer. Het bestuur van Dorpsbelangen zal bekijken hoe het gevaar van vuurwerk beperkt kan 

worden in de buurt van rieten daken. Hierbij kan gedacht worden aan een centrale afsteekplaats. 

Ook hebben ze met een paar medewerkers van de gemeente, Jan Kogelman en Kees Wielink, een 

fietstocht door het dorp gemaakt. Hierbij zijn een aantal knelpunten, met name voor de 

straatverlichting, aan de orde gekomen. Jan en Kees waren het eens met deze punten en hebben 

aanbevolen om een brief te schrijven naar B&W, met het verzoek deze punten aan te pakken. Dit is 

ondertussen gebeurd en als B&W het er mee eens zijn, komen er extra lantaarnpalen aan de 

Brinkweg, de Klateringerweg en de Ripkampenweg. Ook zijn er door de werkgroep aanbevelingen 

gedaan om de verlichting van de fietspaden naar Westerbork en Beilen beter te verlichten. Voorstel 
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is om dit te doen d.m.v. middenasverlichting. Verder is er gesproken over mogelijkheden om de 

rijsnelheid in het dorp wat te temperen. Hierbij wordt gedacht aan het plaatsen van 

aandachtsborden, waar de gereden snelheid op zichtbaar wordt of bijvoorbeeld het gebruik van 

smiley’s. 

 

Werkgroep Jeugd. 

Deze werkgroep heeft wat opstartproblemen maar zal binnenkort ook volop van start gaan. 
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Visie Zwiggelte 

Met mekaor, veur mekaor. 
 

Begin van dit jaar presenteerde Dorpsbelangen de Visie Zwiggelte. Deze Visie Zwiggelte, 

met de mooie ondertitel: ‘Met mekaor, veur mekaor,’ is de weerslag van de 

huiskamergesprekken die overal in Zwiggelte gehouden zijn. 

 

Naar aanleiding van dit alles zijn er diverse werkgroepen gevormd die de hoofdpunten uit 

de Visie Zwiggelte nader uitwerken. De Werkgroep Communicatie is daar één van. 

 

De Werkgroep Communicatie zou de Werkgroep Communicatie niet zijn als ze de 

informatieverstrekking niet hoog in het vaandel zou hebben. Daarom willen wij  in de 

Boerhoorn aandacht besteden aan het hoe en waarom van communicatie in Zwiggelte. 

Met daarbij de uitdaging aan de andere werkgroepen om ook geregeld te delen waar ze 

mee bezig zijn, zodat informatie over Visie Zwiggelte een vaste plaats krijgt in de 

Boerhoorn. 

                                                                                  Communicatie in 

Zwiggelte moet zijn als een spinnenweb: als er aan het Oranjekanaal een trilling is, moet dat aan 

de Westeres gevoeld worden! 

 

Doel van de Werkgroep Communicatie: de verbinding tussen de mensen van 

Zwiggelte zo adequaat mogelijk maken, want iedere Zwiggelter, jong en oud, telt! 

Waarom is communicatie zo belangrijk?   

Communicatie verbindt en dat heeft een dorp nodig. Communicatie zorgt ook dat het 

risico van vereenzaming zo laag mogelijk wordt. 

Door communicatie verkrijg je informatie, weet je wat er speelt en weet je wie wie is en 

wie wat doet. Uiteindelijk wordt ons dorp hierdoor vooruit geholpen. 
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Hoe kunnen we de communicatie in Zwiggelte inzetten? 

Het genoemde spinnenweb wordt gevormd door verschillende communicatiekanalen.  
Elk communicatiekanaal heeft zijn eigen mogelijkheden, daardoor zal elke Zwiggelter zijn 
of haar voorkeur voor een communicatiekanaal hebben, iedereen is tenslotte anders. 
Daarom is het belangrijk dat berichten via meerdere communicatiekanalen gedeeld 
worden, zodat uiteindelijk alle activiteiten bij iedereen bekend worden.  
Zodat niemand ‘de boot mist’, of ongewild de verbinding verliest met anderen.  
 

 

Welke communicatiekanalen worden gebruikt? 

 De Boerhoorn lijkt nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel te zijn. 

 De website is in opkomst, er wordt nog gewerkt aan verbetering. Doel om op de 

website ‘alle’ informatie geplaatst te hebben, dus ook de Boerhoorn. 

www.zwiggelte.info 

 De Facebookpagina Zwiggelte doet het steeds beter. 

(link: https://www.facebook.com/Zwiggelte?fref=ts  ) 

 Whatsapp: er zijn diverse Whatsappgroepen in Zwiggelte, vooral bij de jeugd. Is 

het een idee om een Dorps-Whatsappgroep te starten? Wie neemt het initiatief? 

 Er zijn in de maak: aankondigingsborden. Deze worden geplaatst aan de 

ingangen van het dorp, aan de Hoofdstraat. 

 Bij de Klipper staat het informatiebord. 

 Nieuwe bewoners krijgen een welkomstboekje met informatie over Zwiggelte. 

 Verdere mogelijkheden: huis-aan-huis flyers, straatvertegenwoordigers, 

huiskamergesprekken, werkgroepen en niet te vergeten: de tamtam. 

 

Kortom: genoeg keuze!  

Maar het allerbelangrijkste van communicatie is de actieve betrokkenheid van iedereen! 

Je kunt nog zo’n mooi spinnenweb neerzetten, als niemand ‘aan de draadjes trekt’ heeft 

het spinnenweb geen nut!  

Gebruik het dus! 

 

 

Werkgroep Communicatie: Henk Bonnen, Bas Kloppenborg, Annelies Kok 

  

Zijn we iets vergeten of heeft U nog suggesties of vragen over communicatie? Laat het 
dan ons weten.  (eakok.te.z@gmail.com) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.zwiggelte.info/
https://www.facebook.com/Zwiggelte?fref=ts
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Bijna 200 deelnemers prijsvraag #melkveestand Puur Zwiggel 
 

Op zondagmiddag 20 september werd voor de 2e keer het Puur Zwiggel evenement georganiseerd. 

Het evenement waarop iedereen die verweven is met Zwiggelte zijn of haar hobby, bedrijf of 

vereniging kan presenteren. Naast de verschillende presentaties, was er ook een geslaagde 

verloting. Ondersteund met muziek, gezelligheid en een zonnetje, bleef het lang druk en was er een 

uitstekende sfeer in de Hoofdstraat van Zwiggelte. Anita Koops, Geke Enting en Bernd Hietberg 

lieten zien wat melkveehouders doen en wat de rol van de dierenarts daarbij is. Er waren vele 

zuivelproducten te zien en kaas te proeven. Belangrijke elementen uit zuivel zijn calcium en 

vitamine B, bron van onze voeding. 

Er waren twee echte kalfjes aanwezig die geaaid konden worden, een skippy koe werd verloot en 

er was een prijsvraag. Hoe oud is het kalf en hoe zwaar is het andere kalf. Bijna 200 van de meer 

dan 900 bezoekers deden mee, fantastisch! 

Na het bestuderen van de resultaten kwamen we tot de conclusie dat Ianthe van der Sterren het 

beste antwoord had, zij kreeg de mooie zuivelmand. Het kalf was 41 dagen oud en het andere kalf 

woog 68 kg.  

De tweede prijs was voor Rianne Steenhouwer, zij kreeg een vleespakket van de Limousin, het 

vleesras uit Frankrijk. De skippy koe werd gewonnen door A. Mijlof uit Smilde.  

Veel dank aan de organisatie en alle vrijwilligers, het was super! 

 

Anita Koops, Geke Enting en Bernd Hietberg 

Foto prijsuitreiking: 
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Toneel in Zwiggelte 

Wij zijn al weer begonnen met het instuderen van een nieuw toneelstuk. 

Dit jaar hebben wij gekozen voor de hilarische klucht    

                         “Nonnen over de vloer”. 

De nonnen zijn al gesignaleerd bij “Puur Zwiggel”. 

Het stuk is geschreven door Gerrit Voskes en bestaat uit vier bedrijven. 

Hier alvast een “opwarmertje”.  

Het stuk speelt zich af in het plattelandshotel “het Reekalfje”. In het hotel 

worden de gezusters Trip, door notaris Bergsma uitgenodigd om een 

erfenis af te wikkelen. Eén van de gezusters Trip heeft een paar jaar 

geleden besloten om als non door het leven te gaan. Tijdens het weekend 

in het hotel verwisselen de gezusters van kleding. In het hotel logeren ook 

de ouders van Antoon Grundel. Antoon wil zijn ouders bewijzen dat hij 

best in staat is om de boerderij een weekend alleen te kunnen runnen. En 

dan is er nog een zekere Henry Hazeleger. Hij zegt student te zijn maar hij 

vindt toch een aantal andere zaken belangrijker. Naast een paringsroep 

van de “wilde wippert” op de band vast te leggen, raakt hij ook hopeloos 

verstrikt tussen zijn liefde voor Cecilia Trip en Betsie Blom. Dolf de 

eigenaar van hotel “het Reekalfje” heeft hiervoor wel een oplossing.     

Het stuk zal worden gespeeld op zaterdag 6 februari 2016 en zaterdag              

13 februari 2016. Dus noteer alvast één van 

deze data in uw agenda. 

De zaal, in ons dorpshuis “De Schuur” is 

geopend vanaf 19.00 uur. 

Wij hopen u te mogen begroeten op één van 

deze avonden.  

Toneelvereniging Zwiggelte  
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Kaart avonden in Dorpshuis 

De Schuur te Zwiggelte. 

Aanvang 19.30 uur. 

 Speel data 2015 / 2016 

15  Oktober 

29  Oktober 

12  November 

26  November 

10  December 

17  December   Kerstklaverjassen inleg 6 euro 

07  Januari        Snert klaverjassen inleg 6 euro 

21  Januari 

04  Februari 

18  Februari 

03  Maart 

17  Maart          Lente klaverjassen inleg 4 euro 

31  Maart          Paasklaverjassen inleg 6 euro 

14  April 

28  April              Laatste kaart avond + prijs uitreiking 

 Voor de competitie tellen 10 scores mee. 

 Inleg per avond 3 euro. 

Tijdens het kaarten mag er NIET gerookt worden !!!  
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Zwiggelte, oktober 2015 

 

Onderstaand  een verslagje van de reis- en activiteitencommissie Vrouwen van Nu 

 

Het station van Woerden ligt dichtbij het 

centrum. Gelijk aan vorig jaar had Gerda nu 

ook voordelige treinkaartjes geregeld. 

Aangekomen op het kerkplein  hebben we bij 

Plein 7 koffie gedronken met iets lekkers 

erbij.  

Voor de rondleiding nog even bij het TIP 

informatie punt geweest, op het pleintje 

ernaast bij de Meulmansweg  is een koe 

gemaakt op ware grootte als kunstwerk te 

zien. Het is de koe van Woerden en  is 

gemaakt uit een stuk graniet van 22.000 kg. 

Het graniet is ingevoerd uit India en met 

slijpschijven tot de koe van Woerden 

gecreëerd.  Deze koe verbeeldt de agrarische 

positie van de gemeente Woerden. 

De stad heeft in het jaar 1372 stadsrechten 

gekregen en ligt in het Groene Hart. 

Na de koffie op stap met Ernst Meijer een 

gilde gids. 

De stad Woerden stamt uit de Romeinse tijd. 

Een woerd is een ` (kunstmatige) hoge plek 

in laag gebied`. Door de stad Woerden loopt 

een grens van het voormalige Romeinse Rijk 

de zogenoemde  Romeinse Limes,  dat is het 

Latijnse woord voor grens. In Nederland 

loopt de grens (Limes) van Katwijk via de 

Oude Rijn langs Arnhem naar Duitsland. De 

grens van het Romeinse Rijk begint in 

Engeland waar hij Hadrian’s Wall heet en 

strekt zich uit via Nederland, Duitsland, 

Oostenrijk en verder naar Oost-Europa,  Azië 

en Noord-Afrika.  Het is tevens het langste 

monument ter wereld, en het grootste 

archeologische monument van ons land.  

De middeleeuwse Petruskerk  staat op een 

verhoging  en onder de grond liggen de 

funderingen van een Romeins legerkamp of 

fort. Castellum is de Latijnse naam voor fort.  

Stenen strip (platen) in de bestrating op het 

kerkplein geven de grens van het fort aan.   

In dit kleine fort verbleven zo’n 500 soldaten. 

Zo’n fort bij de rivier was handig voor de 

bevoorrading , dus als een handel -  en 

transportroute voor dorp en fort. 

Legeronderdelen of wie sneller wilde reizen 

ging per paard over de weg. Deze ‘wegen’ 

moesten voortdurend onderhouden/hersteld  

worden omdat ‘in natte gebieden’ de rivier 

vrij spel had. 

Voor de soldaten in het fort was het leven 

nogal  eenvoudig. Zwaar werk dat wel, veel 

oefeningen doen, zo af en toe je vriendin eens 

opzoeken in het dorp  en op een vijand 

wachten die niet kwam opdagen.   

Maar een soldaat had goed te eten, af en toe 

een uitje en geld op zak.  

Het Latijnse woord sal betekent zout. De 

letterlijke betekenis van salaris is 

zoutrantsoen en stamt af van de Romeinen. 

Zout was een schaars product, het was veel 

geld waard en werd vaak als betaalmiddel 

gebruikt.   

De naam voor Woerden was in die tijd 

Laurium, na het vertrek van de Romeinen 

Wyrda , daarna Woerden. 

Castellum Laurium is gesticht rond 41 na 

Christus tot ongeveer het jaar 270, toen 

werden de westelijke forten weer verlaten.   

We hadden afgesproken om naar boven te 

gaan in de toren van de Petruskerk, een hele 

beklimming, soms weinig houvast  en smalle 

trappetjes, enkele dames kozen ervoor om 

niet mee te gaan. Ernst had de kerkdeur 

afgesloten en ze moesten helaas wachten 

totdat we weer beneden waren. De eerste 

vermelding van een kerkgebouw in Woerden 

dateert uit 1202. De kerk is vervolgens enkele 

keren geplunderd of in brand gestoken o.a. de 

grote brand van 1672 en daarna weer 

herbouwd. Op elke tussenverdieping  stonden 

we even stil om de verhalen van Ernst aan te 

horen en om bij te komen van het klimmen. 

Er zijn 154 stenen treden en 49 houten treden 

en naar boven is het  51.70 meter. De toren 

bestaat uit 2 miljoen bakstenen met muren 

van 1-  tot 2 meter dikte.  

Het carillon speelt elk kwartier automatisch 

om bij de tijd te blijven. Uiteraard speelt  het 

ook op bijv. weekmarkten, vrijdagavond, 

zaterdagmiddag, evenementen en concerten. 
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Maar liefst 47 klokken telt het carillon, de 

grootste klok weegt 730 kg.  

Een beiaardier bespeelt het carillon. 

Nog een verdieping hoger staat het 

‘Panorama van Woerden’  4 schilderijen 

gemaakt door kunstenaars die met hun werk 

het uitzicht over de stad onthullen.   

Het uitzicht is de moeite waard. Je kijkt uit 

over watertoren, molen de Windhond, kasteel 

Woerden, de haven en meer!!!    

In de kerktuin van de Petrustuin staat een 

bronzen beeld (portretkop) van kunstenaar 

Leo Gestel  1881-1941 die in deze stad is 

geboren. Het beeld is gemaakt door Judith 

Pfaeltzer. Leo Gestel kan zich meten met 

schilders als Mondriaan en Sluijters.  

Ernst nam ons mee door de stad en vertelde 

dat er nog twee stukjes stadswallen zijn over 

gebleven.   

De stad heeft ook een kasteel , op een ANWB 

bordje staat dat deze werd gebouwd rond 

1410 door Jan van Beieren en oorspronkelijk 

een verdedigingswerk was, later 

bestuurscentrum voor het land van Woerden. 

In de 19
e
 eeuw een strafgevangenis en sinds 

1873 in gebruik bij het departement van 

defensie.   

Momenteel is hier een restaurant gevestigd en 

er worden huwelijken gesloten, wat wil je op 

zo’n mooie locatie!!! 

De gewelven zijn uniek in Nederland, en 

liggen niet onder de grond.   

Hier worden kunst/fototentoonstellingen en 

partijtjes gehouden en wat een luxe….. er is 

zelfs vloerverwarming aangelegd. 

We zijn met Ernst door het kasteel 

gewandeld en dan is het onderhand tijd voor 

de lunch.  

Gelukkig  heeft hij ons niet achter gelaten in 

de vergeetput. 

We  kwamen weer terecht bij Plein 7, dat pal 

tegenover het  Stadsmuseum ligt, bij dit 

museum hadden we om 15.00 uur een 

afspraak met Irene Vlot gepland.  Nu de zon 

lekker schijnt gaan we buiten genieten van 

een heerlijke lunch. Wel handig, zo kunnen 

we onze gids Irene zien aankomen, of ze zal 

ons wel opmerken. En zo ging het ook,tijdens 

de lunch kwam ze het terras oplopen om ons 

voor te bereiden op het volgende onderdeel,  

kennismaking met Romeins en historisch 

Woerden. Eerst nog even wat feiten over het 

stadsmuseum een voormalig stadhuis 

waarvan de start van de bouw teruggaat naar 

het jaar 1501 (benedenverdieping). Het 

prachtige pand heeft als versiering  een 

afbeelding  van Vrouwe justitia , 

leeuwenkoppen  en de data ‘Anno 

1614’(uitbreiding met tweede verdieping)  

Tegen de gevel staat een schandpaal  sinds 

1567 die uniek is voor Nederland. In 1933 

kreeg het gebouw de functie van museum. In 

het voormalige stadhuis zijn op de 

bovenverdieping bijzondere Romeinse 

vondsten te zien, molenstenen, aardewerk, 

dakpannen. 

Hier is ook een bijzonder altaar te zien, 

gewijd aan de Zonnegod door een Romeinse 

officier die diende in het castellum van 

Woerden. Het altaar is in Woerden gevonden 

in 1988 en stamt uit het jaartal  138 – 161 

Er zijn in de bodem van Woerden resten van 

Romeinse schepen gevonden.  In het jaar 

2003 werd midden in de stad, waar nu de 

huidige Castellum garage is een 1840 jaar 

oud vrachtschip opgegraven: de ‘Woerden 7’  

Dit was een rivierschip met een platte bodem, 

een echte Rijnaak. 

Aan het cijfer 7 kun je zien dat er meer 

schepen gevonden zijn. Enkele onderdelen 

zijn te zien in het stadsmuseum.  

Op de zolder van het museum zijn bijzondere 

Romeinse vondsten te zien,  hier begonnen 

wij onder leiding van gids Irene en leerling 

gids Vera (iets te laat) aan onze Quiz. We 

werden onderverdeeld in 2 groepen ‘Tineke 1 

en Tineke 2’ en moesten beurtelings 15 

minuten vragen beantwoorden over objecten 

op de afdeling en over informatie die op een 

touchscreen  beschikbaar is, zoals: In welk 

jaar startte het Romeinse keizerrijk en welke 

keizer stak het eerst (en wanneer) over naar 

Engeland?  Enz. 

Het waren lastige vragen, maar de gidsen 

hebben ons goed geholpen, voorgezegd en 

extra informatie gegeven.  

Na  de quiz gingen we naar buiten voor ons 

volgende onderdeel namelijk de vaartocht. 

Onderweg kwamen we nog objecten tegen 

zoals de kaasbel uit 1925, deze heeft een 

historische waarde voor Woerden vanwege 

de handel in boerenkaas in de 1
e
 helft van de 
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20
e
 eeuw toen boeren uit het groene hart hier 

naar toe kwamen om kaas te verkopen bij de 

kaasbel. Na een korte wandeling via 

kerkplein kwamen we aan in de haven aan de 

Westdam. 

Henk Vlot de man van Irene (toepasselijke 

naam trouwens) zat op ons te wachten voor 

een vaartocht met de reconstructie van De 

Meern 6 een Romeinse punter genaamd de 

Fiducia  met plaats voor 12 personen. 

Tijdens de tocht kregen we van Irene 

informatie. De stad was onderdeel van de 

Oude Hollandse Waterlinie en had tot het 

rampjaar 1672 een stervormige 

verdedigingslinie rondom de stad met 

ravelijnen en bastions.  (verdedigingsgebied/ 

toegang tot vesting) en verdedigingswerk, 

vaak een vijfhoekige uitbouw aan muur of 

wal van een versterking. 

Na het vertrek van de Fransen werd dit 

aangepast met een 2
e
  gracht met wallen en 

verdedigingswerken. Met de vaartocht zijn 

we door de binnen – en buitensingels van 

Woerden gekomen en moesten we onder de 

lage Oostdambrug één keer diep bukken, 

schipper Henk werd wat bleek omdat er een 

fiets of winkelwagentje door de schroef werd 

geraakt.  

Aan boord werd de quiz nagekeken en met de 

hakken over de sloot ging de prijs naar groep 

Tineke 1   

(2 fietsroutes langs de Limes) 

Nadien nog even leuk gewinkeld in de stad.  

Laat in de middag, voordat de trein ons terug 

zal brengen naar Beilen zijn we 

neergestreken op het terras bij het nieuwe 

restaurant/bar/hotel/proefwinkel  Van 

Rossum . Vroeger was dit monumentale pand 

uit 1762 een wapenarsenaal. Het mooie 

eenvoudige pand staat in hartje Woerden, de 

inrichting is modern en smaakvol met een 

open keuken.  De smaak van de Curry met 

Gamba’s was goed, jammer dat  ze op één 

hand te tellen waren, dit overigens ook 

doorgegeven aan de bediening.  Het was een 

fijne dag die 14
e
 juli en we hebben met z’n 

elfen heel wat beleefd.     

 

Met auto’s  naar Hattem en daar op de bleek gezet.  Een fiets gehuurd bij tweewielercentrum 

Veldtkamp, daarna koffie met heerlijk gebak en veel snoepende wespen die ons de hele dag op de 

hielen zaten. 

Met het  veerpont ’t Kleine Veer  zijn we vanaf Hattem Gelderland de rivier de IJssel over gevaren 

naar Zwolle Overijssel. 

Onze fietstocht begon ook in Overijssel het is Rondje Zwolle van plm. 45 km. 

Rondje Zwolle kan je fietsen via knooppunten maar ook met routebeschrijving op bordjes, wij 

hebben gelet op beiden. 

Onderweg hebben we verschillende stops gehad zoals bij:   

Een lunch bij de Wijthmenerplas en zo ook honderden wespen die erg blij waren met onze 

aanwezigheid.  Bij deze  plas  werd zand gewonnen en het is nu een fraai recreatiegebied voor 

watersport, zwemmen of vissen.  

Bij de Vreugdehoeve in de Vreugderijkerwaard  een biologische schapen – en geiten melkerij even 

op het terras gezeten voor een verfrissing/ijsje. 

De vreugderijkerwaard is een Natura 2000 gebied aan de uiterwaarden van de IJssel  en herbergt 

veel soorten planten en vogels.  

Bij de Katerveersluizen plonsden jongens vanaf de kade in het water. 

Mooi om de oude (Katerveerbrug) en nieuwe IJsselbrug (Hanzeboog) te zien tijdens de fietstocht. 

Voordat we met het pontje teruggaan even bijgetankt bij Het Engelse werk . 

Alle fietsen weer ingeleverd om daarna bij Het Wapen van Hattem te genieten van onze maaltijd 

en van de belevenissen onderweg.  Iemand van ons groepje was met de fiets gevallen, dat was 

schrikken, gelukkig had ze niets gebroken en kon de tocht voortgezet worden.   

Het was een geslaagde dag en een heerlijk Zonnetje brengt ons op die 20
e
 augustus nog een laatste 

groet.   
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Op 14 september hebben we de film The Green Mile gezien . Het was een lange film, de afloop 

was nogal triest en onrechtvaardig,  maar we hebben ook wel gelachen en een gezellige avond 

gehad. 

 

 

 

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 
 

De  Soos en het Koersbal is weer aan het nieuwe seizoen begonnen. 
Op 22 Oktober is er weer het paren toernooi in Westerbork van koersbal. 
Woensdag 4 november hebben we een spreekster. 
In december vóór de Kerst houden we een workshop kerstbakjes maken. 
  
K.Klaassens 
 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

Zwiggelte is een huisschilder rijker 
 
Misschien is het u nog niet opgevallen, maar Zwiggelte heeft weer een huisschilder in haar 
midden. Een freelance huisschilder weliswaar, maar toch.  
Journalist/historicus Gerard Leenders werkt nog maar twee dagen voor de VPRO-radio en voor de 
andere dagen van de week heeft hij zich laten omscholen tot huisschilder.  
Hij heeft een cursus gedaan bij de Schilders^Cool en heeft tot de zomervakantie stage gelopen bij 
Koops Schilderwerk.  
 
Na de vakantie heeft hij in Zwiggelte zijn eerste zelfstandige klussen uitgevoerd, waarbij hij nauw 
samenwerkt met zijn leermeester.  
 
Kijk maar eens voor foto's op twitter: @glschilderwerk 
 
Dus: wilt u uw huis van buiten of van binnen professioneel laten schilderen,       

bel dan met     GL Schilderwerk: 06-27082761. 

 

mailto:veen-j@home.nl
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Zwiggel stond op 20 september j.l. op zijn kop, aan de 

Hoofdstraat wel te verstaan.   
 
Het aantal bezoekers op PUUR ZWIGGEL was groter dan wat in de regionale 

bladen werd vermeld. Meer dan 900 bezoekers hebben die middag genoten van de 

diversiteit aan deelnemers en natuurlijk ook van de mensen die meededen aan de 

kofferbakverkoop. En dan natuurlijk ook de muziek. Daar kon je letterlijk en 

figuurlijk niet omheen. De beide bands hadden een enthousiast publiek voor het 

grote podium staan, evenals de jonge solodrummer Joris B.  

 

In deze Boerhoorn staan een aantal foto’s die deze dag zijn gemaakt. 

Al met al een geslaagde middag.  

De organisatie wil daarom iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor  deze mooie 

dag en hun medewerking.  

 

Organisatie PUUR Zwiggel 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



DE BOERHOORN  35e
e
 jaargang nr. 4 

  Oktober 2015 

 

 19 

 
 

 

 
 

 
Voor meer foto’s zie website 
www.zwiggelte.info 
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NIEUWS UIT HET BREICAFE 

 
 

De afgelopen zomerperiode is het breicafé door een aantal trouwe dames  

bezocht.  Gerda heeft op Puur Zwiggel het breicafé gepromoot samen met de 

vrouwen van Nu. Op 1 oktober jl. verviel het breicafé voor de middag en 

mochten de dames s‘avonds  aanschuiven bij een handwerkactiviteit 

georganiseerd door de vrouwen van Nu. We hebben daar een begin gemaakt 

aan wat uiteindelijk een gehaakte ketting moet worden. Net als op de middagen 

van het breicafé werd hier naast het haken er ook lustig op los gekwebbeld. 

Iedereen ging dan ook enthousiast met garen en patroontjes naar huis. 

Misschien dat iedereen zijn ketting mee kan nemen naar het eerst volgende 

breicafé, zodat we elkaars creatieve resultaten kunnen bewonderen. We hopen 

over de winterperiode toch iets meer vrouwen in het breicafé te kunnen 

begroeten. Voor de gezelligheid hoef je het niet te laten! 

Data breicafé: 5 nov, 3 dec. Aanvang 13.30 uur    
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Walnotenboom          Juglans regia 
 
De eerste walnoten vallen weer! 
Wat geeft de walnotenboom toch veel goeds.  
De bladeren vind ik al zo heerlijk ruiken. De notenboom 
werd altijd bij boerderijen geplant om de vliegen te 
verdrijven. Zij houden niet van die geur. 
In de kruidengeneeskunde worden de jonge bladeren 
en groene bolster gebruikt. 
De noten zijn heel gezond om te eten. Zij zijn goed voor 
de hersenen en het hart. Er zit omega 3 en 6 in. Ik 
gebruik de noten het hele jaar door. Als ze vers zijn vind 
ik ze het lekkerst. Ik haal het bittere velletje van de 
noot, die is er bij verse noten goed af te halen. Het is 
een priegelwerkje, maar neem er de tijd voor en je hebt 
zo meteen een rustmomentje.  
Van de tussenschotten van de walnoot kun je thee en 
tinctuur maken, deze zijn goed voor de doorbloeding 
van de hersen en het hart. (Maar tinctuur mag je niet 
op eigen houtje maken.)Van de bladeren kun je thee zetten, deze reinigt het bloed, verdrijft 
wormen en bevordert de spijsvertering. De thee werkt ook goed bij diarree en andere 
darmklachten. En omdat je bloed wordt gereinigd helpt de thee ook goed bij eczeem (vooral nat 
eczeem bij kinderen), bij acné, jicht en slijmvliesontstekingen. (Pas op: niet bij zwangerschap, 
kinderen onder de 3 jaar, niet bij ontstekingen in het spijsverteringskanaal.) De bladeren kun je 
ook gebruiken om wol mee te verven. De bladeren, groene bolster en de olie worden op 
verschillende  manieren in de cosmetische industrie gebruikt.  
De onrijpe groene schillen zijn ook te gebruiken om slecht genezende wonden en zweren mee uit 
te wassen.  
Dan is er nog de gezonde olie van de noot zelf. Van de onrijpe vruchten kan je in juni een likeur 
maken, deze moet wel 3 maanden rijpen maar dan heb je in de winter een bijzonder drankje. Je 
moet bij het insnijden van de bolster wel handschoenen dragen, want de bolster geeft een 
bruin/zwart goedje af dat je handen verft. Mijn vader liep altijd met bruine handen rond in de 
notentijd, dat hoorde erbij. 
Mijn ervaring met walnoten zoeken komt dus uit mijn jeugd. We hadden thuis een hele grote 

walnotenboom. Wat was dat heerlijk, noten zoeken 
en met een stok de noten uit de boom proberen te 
slaan.  Gelukkig heb ik ook nu weer een 
notenboom. Het is een heerlijk rustgevend klusje 
om elke dag de gevallen noten te zoeken. 
 
Op jullie gezondheid, 
Annemieke 
www.moederaardema.nl 
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Zwiggelter nieuws uit den oude doos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Drentsche courant 

17-08-1849 
De Burgemeester van de Gemeente 
Westerbork maakt bij dezen bekend , dat 
wegens het leggen van eene nieuwe BRUG, de 
PASSAGIE over Zwiggelte naar Westerbork 
voor RIJTUIGEN zal zijn GESTREMD van af 
maandag den 20 tot en met zaturdag den 28 
dezer. Westerbork, De Burgemeester 
voornoemd, 16 Augustus 1849. J.P. Willinge 
 

Provinciale Drentsche en Asser courant 

18-12-1852 
De BOERENPLAATS te Zwiggelte, Gem. 
Westerbork, welke op den 11 December 11. 
in veiling gebragt is, en bewoond wordt door 
KAMERARENDS , zal op e. k. DINGSDAG, den 
21 dezer, des voormiddags ten 10 ure, ten 
huize van J. SIKKEN THIJN te Westerbork 
publiek en finaal worden verkocht; dezelve 
bestaat uit:  
1. HUIS , ERF, SCHUUR en TUIN 
2. 5 Mudden land binnengrond;  
3. 26 Mudden land bouwland; 
4. 11 Koeïjen weide ;  
5. 10 dagwerken goed hooiland;  
6. 30 Voeten en 9 duimen  
Waardeel in de ongescheidene markte van, 
Zwiggelte, waarvoor men bij scheiding 70 a 
80 bunders Veldgrond bekomen kan, 
waardoor het geprojecteerde Middelkanaal 
loopen zal. 
Westerbork, 13 December 1852. Notaris Mr. 
J. T. KUMMELL. 
 

Provinciale Drentsche en Asser courant 

28-12-1852 
Door den Minister van Binnenl. Zaken is onder 
dagteekening van 23 dezer, aan de HH. J. Klijn 
te Assen, gebr. Goedkoop te Amsterdam, A. A. 
Visser Kz., te Sliedrecht; en P. Langeveld Pz., te 
Hardinxveld, concessie verleend tot het graven 
en exploiteren van een kanaal in de provincie 
Drenthe, aanvang nemende uit de Drentsche 
hoofdvaart in de gemeente Smilde, en 
leidende langs het gehucht Hijken, door de 
markten van Zwiggelte, Elp, Orvelte, Wezup en 
Noordsleen tot door de veenen van Odoorn en 
van daar door de markten van Emmen en 
Westenesch tot in de Noord- en Zuidbarger 
veenen, onder de gemeente Emmen, met twee 
zijtakken in de Gemeente Odoorn, en eene 
wijk in het Bargerneer. 
 

Provinciale Drentsche en Asser courant 

02-09-1858 
Beilen, 30 Aug. Als eene zeldzaamheid is 
ons medegedeeld. dat een zwerm van 
den bijenhouder G. Heeling te Zwiggelte, 
staande bij Nieuw-Dordrecht. gemeente 
Emmen, nog geen 20 dagen oud, eene 
zwaarte van wel 80 halve Nederlandsche 
ponden had gekregen; Het gewin der 
bijen moet aldaar gunstig zijn 
 

Provinciale Drentsche en Asser courant 

17-10-1861 
Zwiggelte, 15 Oct- In den tuin van den 
schoenmaker Anne Beenhof alhier, is eene 
monsterknol gegroeid, die eene lengte 
heeft van bijna eene halve Nederlandsche 
el, hebbende eene «waarde van ruim zes 
halve Nederlandscbë ponden. Deze knol 
wordt door vele liefhebbers 
natuurvoortbrengselen bezien. In dit 
gehucht bevindt zich een schaapherder J.P. 
genaamd, die de zeldzame gewoonte 
heeft, om zijne kudde 's avonds laat of 
liever 's nachts te laten grazen; het schijnt, 
dat de man de duisternis liever heeft dan 
het licht, 't welk tot geen vermaak der 
ingezetenen is, dié soms bijna halve 
nachteh met ongeduld moeten wachten 
op zijne tehuiskomst.  
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Restaurant de Klipper   

Hoofdstaat 24, 
 
9433 PC Zwiggelte, 
 
Tel: 0593 331215   Email: deklipper@live.nl                                                                                                   

Snacks en frites afhaallijst   
 

Portie frites                                 € 2,00 

Portie frites speciaal                   € 2,30 

Portie frites pindasaus/oorlog     € 2,50 

Kroket/frikadel                             € 1,50 

Frikadel speciaal                         € 1,75 

Bamischijf                                   € 1,75 

Hamburger                                 € 2,00 

Bal gehakt                                  € 2,50 

Loempia                                      € 2,60 

Portie kibbeling                           € 3,50 

Portie kipnuggets                        € 3,50 

Broodje kroket/frikandel              € 2,25 

Broodje hamburger                     € 2,50 

Broodje hamburger spec.           € 3,00 

Broodje Bal                                 € 3,25 

 

 

Vegetarisch 

 

Kaassoufflé                                 € 1,50 

Vegetarische bamischijf              € 2,00 

Groenteloempia                          € 2,60 

Broodje kaassoufflé                    € 2,25 

 

 

 

Extra’s 

 

Bakje mayo/ketchup/curry               € 1,00 

Bakje pindasaus                              € 1,50 

Bak rauwkost                                   € 3,50 

 

Afhaalmenu’s 

 

Balgehakt                                         €   8,00 

Schnitzel                                          € 12,50 

Varkenshaas                                    € 15,00 

Saté van de Haas                            € 15,00 

 

Onze menu’s worden begeleid met frites 

en rauwkost. 

 

 

 

 

Klipper Klapper: kroket        € 1,00 

 
 

  

 
Wij verzorgen graag de catering van uw feestje of bijeenkomst. Zoals, buffet,               
huisgemaakte salades, stamppotbuffet, soep met broodjes, schalen met hapjes.  
 
Zoek gerust contact met ons of kom langs voor de mogelijkheden en de prijsopgave. 
 

Uw feestje, uw idee, maar we denken graag met u mee 
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Cursusaanbod 
Wanneer Wat Kosten / aanmelding 

Najaar 2015 
Winter 2016 

Lezing over het opstellen van een 
wilsverklaring 
 
Cura Vera is een stichting die zich inzet 
voor mensen die een schriftelijke 
wilsverklaring willen opstellen.   
  
‘Als patiënt mag je altijd zelf beslissen 
over je behandeling. Maar hoe regel je 
dat als je steeds moeilijker voor jezelf op 
kunt komen? Of als je opeens in een 
onverwachte situatie komt?   
Cura Vera helpt mensen die hiermee 
bezig zijn of willen gaan. Wij geven 
onafhankelijk advies en cursussen over 
het bedenken en opstellen van een 
schriftelijke wilsverklaring 
behandelbeperkingen’ 
 
De lezingen worden verzorgd door 
Chris Bartelds.  
 

Aanmelding: Annet 
 

Najaar 2015 
 

Workshop Fotoboek samenstellen 
In kleine groep fotoboek leren 
samenstellen van eigen foto’s. 
o.l.v. Jannie Wiechers. 
 

Aanmelding: Roelie 
 
 
 

Najaar 2015 
Winter 2016 

Sieraden maken van glas   

 

Aanmelden: Ada Boer 
  
 
 

Najaar 2015 
Winter 2016 

Cursus Pinterest 

Uitleg over de mogelijkheden van de 
website, maar ook een aantal creatieve 
ideetjes van de site samen maken. 

 

Aanmelden: Ada 
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Werkgroepleden Buurtacademie Cursus: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Helpdesk Computer 
Voor ondersteuning bij computerproblemen (het ordenen in mappen, versturen van e-mail 
met bijlage of het gebruik van internet) kunt u contact opnemen met: Annet Klinkhamer 
(Paradijsweg 3) 
Tel. nummer: 06-30404853  E-mail: info@annetklinkhamer.nl 

 
      

 

 

 

Najaar 2015 
Winter 2016 

Naaicursus  

Basis Vaardigheden zoals: knoop 
aanzetten, knoopsgat maken, 
broek/rok in korten, patroon 
overnemen stofknippen etc.  
Of voor de meer gevorderde, 
afhankelijk van de vraag! 

 

Aanmelden: Ada 
 
 

Najaar 2015  
Winter 2016 

Cursus klein onderhoud auto’s    

 

Aanmelden: Judith 
 
 

Najaar 2015 
Winter 2016 
 

Cursus Frans, Duits of Engels 

 

Aanmelden:  Jantje 

Naam Tel.nummer E-mailadres 

Annet Klinkhamer 06-30404853 info@annetklinkhamer.nl 

Roelie Tigelaar 592613 roelietigelaar@gmail.com 

Judith Nijland 526363  judithnijland@home.nl 

Jantje Hoving 592420 hovmeer@home.nl 

Ada Boer 592161   adaboer@ziggo.nl 

mailto:info@annetklinkhamer.nl
mailto:hovmeer@home.nl


DE BOERHOORN  35e
e
 jaargang nr. 4 

  Oktober 2015 

 

 28 

 

 

 

 



DE BOERHOORN  35e
e
 jaargang nr. 4 

  Oktober 2015 

 

 29 

 

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. 

 

Heeft u een advertentie in de Boerhoorn dan kan deze zonder bijkomende kosten 

geplaatst worden op de website van Zwiggelte. 

Het enige wat u moet doen is dit door te geven aan de redactie.  

Dan zorgen wij voor de rest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor winterbandenwissel kunt u terecht bij  

 

 
           

Doe ook een Wintercheck, want voor je het 

weet is het winter. 

 

Een wintercheck kost U niets. 

   06 308 414 30 

 
    Werkplaats;  Zuidmaten 9 te Beilen 

 

mailto:araatjes@online.nl
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KLEURPLAAT 
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Voor aan- en verkoop 

van losse percelen land, 

complete boerderijen 

groot of klein , 

moet je bij 

Jacob Vrieling zijn. 

 

Tel. 06 53 27 15 21 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


