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VAN HET BESTUUR 

Van de voorzitter, 

 
Wat hadden we een zomer! Prachtig weer met als gevolg dat de va-
kantiehuizen en de campings rond De Kiel goed bezet waren.. Voor 
de boeren en onze tuinen was het natuurlijk wel erg droog, maar ge-
lukkig zijn er vanaf begin augustus toch al heel wat regenbuien ge-
weest.  
In deze krant wordt uitgebreid ingegaan op ons nieuwe privacy be-
leid. Door de AVG-wetgeving was nieuw beleid noodzakelijk en Rob 
Thiele heeft een en ander goed uitgezocht en op papier gezet. Vervol-
gens heeft het bestuur dit beleid vastgesteld en in deze dorpskrant 
ziet u het resultaat. 
De koffieverkoop in juli bij de fietsvierdaagse was weer een gezelli-
ge boel en leverde een mooie bijdrage aan de financiën van Dorpsbe-
langen. Verderop treft u hierover een verslag aan. 
Via de dorpsmail hebben we u al attent gemaakt op de clubkas van de 
Rabobank. Leden van de Rabobank kunnen op Dorpsbelangen De 
Kiel stemmen. Zie voor meer informatie onze website: 
www.dekiel.info of ga rechtstreeks naar de betreffende site van de 
Rabo: http://rabo.nl/hdl/clubkas. Wees wel snel, want stemmen kan 
uiterlijk nog t/m 31 augustus. 
Nog twee belangrijke data: op zaterdag 29 
september wordt de Seizoensopening weer 
gehouden en de Rommelmarkt is op zater-
dag 27 oktober. Zie hiervoor de aankondigin-
gen verderop in deze Dorpskrant. 
 
Nog een mooie nazomer toegewenst, maar 
wel met de nodige nachtelijke regenbuien. 
 
Jaap Ruiter 
 
 
 

http://www.dekiel.info
http://rabo.nl/hdl/clubkas
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Seizoensopening 

 
Op zaterdag 29 september vanaf 17:00 uur wordt de seizoensope-
ning 2018 gehouden. Naast de ontmoeting met elkaar kan er getafel-
tennist worden en natuurlijk wordt er ook gebruik gemaakt van de Jeu 
de boules baan. En… er zal ook nog een optreden zijn. Je hoeft je 
hiervoor niet aan te melden. 
Daarna wordt vanaf ongeveer 18:00 uur de traditionele BBQ georga-
niseerd. De kosten bedragen inclusief 2 consumpties € 7.50 per vol-
wassene en € 5,= per kind. Voor de BBQ dien je je wel aan te melden 
en wel bij Hennie Schans, hen-
nieschans52@hotmail.com of 
telefoon 382310. Opgave tot 
uiterlijk 22 september. 
We hopen weer op een drukbe-
zochte gezellige bijeenkomst. 
 
 

Rommelmarkt 

 
Zaterdag 27 oktober wordt onze jaarlijkse rommelmarkt weer gehou-
den. Deze markt is altijd belangrijk voor Dorpsbelangen omdat de 
opbrengsten behoorlijk hoog zijn en dus bijdragen aan het gezond 
houden van onze financiën.  
We doen weer een beroep op de vrijwilligers om mee te werken. U 
kunt zich aanmelden bij  
secretaris@dekiel.info 
 Vanaf een uur of halfnegen komen we weer langs om uw gebruikte 
spullen te halen. We willen benadrukken dat de goederen wel redelijk 
schoon moeten zijn en verkoopbaar. Meubels en rotzooi moeten wij 
naderhand naar het grofvuil brengen en geven dus extra werk en kos-
ten. Dit wordt dan ook niet meer meegenomen.  
Dus…geen rommel voor de rommelmarkt, maar verkoopbare spullen! 
  
Het bestuur 

mailto:hennieschans52@hotmail.com
mailto:hennieschans52@hotmail.com
mailto:secretaris@dekiel.info
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Verrassend design van waardevolle grondstoffen en creatief (timmer)werk . Ons 

streven is om mooie items te maken van waardevolle materialen die jou (en ons ..) 

blij maken! We werken het meest met hout. Het materiaal bepaalt meestal wat het 

wordt. Van grote tafels tot kleine onderzetters en van camperinrichting tot de 

afbouw van huizen. 

Rest4U DatisereenvanJeroen 

Borgerweg 4, 7849 TC De Kiel  

tel.: 06 – 50513696 /  

info@rest4u.nl  

mailto:info@rest4u.nl
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Van de redactie, 

 
Voor u ligt de nieuwe dorps-
krant. 
Bijzondere foto’s dit nummer, 
want we wisten ons niet zo goed 
raad met de nieuwe wet op de 
privacy, was er voor elke foto 
wel toestemming gevraagd aan 
degene die er op stonden? Waren de ouders van de kinderen wel ge-
vraagd? Hoe moeten we dat in de toekomst aanpakken? 
Die van Gijs zijn oké, die heeft hij zelf verstuurd, die kunnen er in. 
Van de fiets4daagse? Er is heel hard geschreeuwd dat iedereen die niet 
in de dorpskrant wilde zijn hoofd moest afwenden…., ah, dat kunnen 
we plaatsen.  
De kinderclub: hele leuke foto’s en gelukkig een paar waar de kin-
deren met de rug naar de camera stonden 
Verder waren er “gelukkig” weinig foto’s ingestuurd. Dat maakt het 
voor ons als redactie makkelijk deze keer. Maar toch, we hechten zeer 
aan foto’s van mensen uit ons dorp die aan iets meedoen en er geluk-
kig uitzien. 
Kunnen we daar afspraken over maken, bijvoorbeeld dat bij elke acti-
viteit waar met een fototoestel (lees mobieltje) wordt gevraagd of pu-
blicatie in de dorpskrant en dus ook op de website mag. 
Of moeten we wachten tot deze storm geluwd is… 
Of we vragen een tekenaar, die tekeningen maakt van de aanwezigen, 
net als bij een rechtszaak.  
We willen de bezorgers van onze dorpskrant erg bedanken. Elke keer 
brengen ze weer vlot de dorpskrant rond en vorige stemden zonder één 
mopper erin toe om bij elk adres langs te gaan voor de berichtgeving 
over de Buurtpreventie-app: dus Hennie, Bea, Henk en Martha , zon-
der jullie geen dorpskrant! 
 
Dus voor het volgende nummer graag veel foto’s met toestemming! 
Vrolijke groet 
 
Trudi en Saskia 
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Eetcafé Molenzicht 

Voor patat, snacks, afhaalmenu’s, ijs en gekoelde dranken kunt u in Schoonoord bij 
Cafetaria en Eetcafé  Molenzicht terecht . Ook voor die heerlijke Oerfriet.  

Maandag gesloten > zomerseizoen alle dagen open.  
Wekelijkse aanbiedingen vindt u op Facebook. 

Tramstraat 19, 7848 BG Schoonoord.  
Tel. cafetaria: 0591-88591. Tel. café: 0591 – 857785  

www.eetcafemolenzicht.nl  
 

 

 

 

 

FOX Support advies 
Fox Support maakt ondernemers en ondernemende mensen succesvoller. Hoe? Door 

de sleutel tot een succesvolle verkoopstrategie aan te reiken. Meer begrip van het 
commerciële proces zorgt ervoor dat iedereen op zijn of haar eigen, authentieke 

manier commercieel kan zijn. 

Martin Vos,  

Kijlweg 5, 7849 PJ De Kiel  

Tel: 06-54272804  

www.foxsupport.nl 

http://www.foxsupport.nl
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     STICHTING DORPSHUIS 
 
 
Onderhoud 
Er kwam een verzoek van het schoolbestuur naar ons, om samen met 
de ouders het school en dorpsplein schoon te maken.  
Zaterdagmorgen 7 juli zijn we met zijn allen aan de slag gegaan. De 
ramen van de school werden door ouders gewassen en de Linde bomen 
voor de school van de onderste takken ontdaan. 
Snoeiwerk, schoffelen, vegen om 11 uur was alles weer netjes. 
Dit gaan we in het vervolg vaker samen doen. 
Vele handen maken licht werk. 
 
Rolstoel aanpassing 
Er is een rolstoel aanpassing ge-
maakt bij de nooduitgang, dit was 
een erg grote afstap naar het ter-
ras. 
Jaap Meier had hier een heel goe-
de oplossing voor en heeft dit 
heel netjes aflopend bestraat.  
 
Stimuleringsfonds 
De goten van het dorpshuis zijn verrot en moet vernieuwd worden en 
tevens willen we de afvoer van het regenwater op een eigen infiltratie-
put laten aansluiten. 
Dit jaar gaat de aanvraag een beetje anders, het bestaat uit 2 delen 
eerst een filmpje, en in het najaar de initiatievenmarkt. 
Op 6 augustus s’middags  kwam er een medewerker van de gemeente 
Coevorden. 
Hij heeft eerst rondom het dorpshuis gefilmd en natuurlijk de goten, 
daarna zouden wij een toelichting erbij geven voor het dorpshuis, maar 
vanwege deze snikhete dag hebben we dat achter het dorpshuis 
gedaan onder de overkapping, met Be en Jaap als woordvoerders moet 
dit goed komen. 
Wij hopen op een positief resultaat. 
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Zonnepanelen 
Het project zonnepanelen is afgerond. 
Zoals u weet zijn de zonnepanelen op het dorpshuis geplaatst in febru-
ari, nadat alles was geïnstalleerd heeft het nog een aantal maanden 
geduurd tot wij een eigen elektra aansluiting in het dorpshuis kregen. 
Het was een zomer met heel veel zonuren dus gaan we ervanuit dat de 
elektra rekening gunstig uitvalt. 

 
Wilma Hummel 
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PRIVACYBELEID VERENGING VAN DORPSBELANGEN 

VOOR DE KIEL E.O. 
 
Misschien heeft u het de afgelopen tijd wel gelezen in het nieuws of is 
het u misschien ontgaan. Sinds 25 mei 2018 is de privacywet (de Al-
gemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) van kracht ge-
worden. U en wij als bestuur van Dorpsbelangen De Kiel hebben hier-
mee te maken. 
Even in een notendop wat deze wet ook alweer inhoudt. 
Sinds 25 mei 2018 van dit jaar geldt de aanvullende en herziende wet 
uit mei 2016 de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU 
dezelfde privacywetgeving geldt. Binnen deze wet gelden een aantal 
principes. Een hiervan betreft o.a. de persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen verbonden worden aan 
een individu, of waarmee een individu kan worden geïdentificeerd: 
naam, foto, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer, 
email-adres, IP-adres, vingerafdruk, medische data, enz. (een zeer lan-
ge lijst). 
Dorpsbelangen De Kiel verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hier-
over graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy state-
ment geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwer-
king van persoonsgegevens door en voor Dorpsbelangen. 
Wat zijn persoonsgegevens?  
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, 
leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid 
kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw 
adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met 
uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, 
moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden 
gezien als persoonsgegevens. 
Van wie verwerkt Dorpsbelangen De Kiel persoonsgegevens? 
Dorpsbelangen De Kiel verwerkt persoonsgegevens van mensen met 
wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen en of heb-
ben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 
Leden en vrijwilligers die zijn ingeschreven bij Dorpsbelangen De 
Kiel en aangesloten organisatieonderdelen zoals activiteiten en werk-
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groepen.  
Oud-leden van Dorpsbelangen De Kiel. 
Kinderen (van leden van Dorpsbelangen) die aan activiteiten (van bij-
voorbeeld de kinderclub) deelnemen. 
Personen die aan een bedrijf en of organisatie verbonden zijn, waar wij 
een relatie mee hebben (bijvoorbeeld adverteerders), willen krijgen of 
hebben gehad. 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgege-
vens? 
De volgende organisatieonderdelen binnen Dorpsbelangen De Kiel 
verwerken uw persoonsgegevens:  
de ledenadministratie (penningmeester en secretaris),  
de beheerder van de dorpsmail,  
de websitebeheerder van Dorpsbelangen De Kiel. 
Dit kunnen dus zowel bewoners, adverteerders, werkgroepen en activi-
teiten betreffen. M.a.w.: de gehele administratie van Dorpsbelangen 
De Kiel waarvan bekend is dat u lid bent of een relatie mee hebt, ver-
werkt uw persoonsgegevens.  
Waarvoor verwerkt Dorpsbelangen De Kiel persoonsgegevens? 
Als u als bewoner lid wilt worden van Dorpsbelangen De Kiel of aan 
de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt 
gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gege-
vens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen 
voor uw verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag 
voor uw aanvragen als vrijwilliger indien nodig! 
Als u eenmaal als bewoner lid of een relatie van Dorpsbelangen De 
Kiel bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw 
naam, adresgegevens en e-mail adres bijvoorbeeld om contact met u te 
onderhouden en u te informeren over alles wat er in -en rondom ons 
dorp De Kiel afspeelt, geplande en of nog te organiserende activiteiten, 
bewoners gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwer-
ken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketing-
doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activi-
teit binnen ons dorp, kinderactiviteiten, regio of vanuit Dorpsbelangen 
De Kiel.  
Wilt u niet benaderd worden door Dorpsbelangen De Kiel ?  
Dan kunt u dit aangeven door dit aan de ledenadministratie 
(penningmeester of secretaris) te laten weten.  
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. 
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Onderhouds- en Schilderwerken 

Voor al uw:        
  Binnen/buiten schilderwerk     
  Behangen     ADON v.o.f 
  Beglazing     Slenerweg  64 
  Wandafwerking                                     7848  AJ  Schoonoord 
  Kleine verbouwingen                           tel:0591-382969  
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Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom 
contributie, statistische analyses (bijvoorbeeld hoeveel leden telt onze 
stichting, verleden en nu), enzovoorts. 
 
Verwerkt Dorpsbelangen De Kiel ook bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld 
over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gege-
vens betreffende ras. 
Nee en nog eens Nee! M.b.t. deze gegevensverzameling hebben wij 
geen belang. I.v.m. de privacywet is het ons ten strengste verboden om 
deze gegevens te verzamelen en of te verwerken.  
 
Indien van belang kunnen wij wel op basis van de wet, met uw toe-
stemming of als u dat ons vraagt tijdelijk en alleen onder bijzondere 
voorwaarden persoonsgegevens verwerken. Stel dat wij bijvoorbeeld 
een activiteit organiseren en hierbij het van belang is dat uw kind en/of 
volwassene een activiteiten-onderdeel niet volledig kan doen vanwege 
gezondheidsklachten en hierbij extra aandacht nodig heeft. Dan moet 
dit worden ingevuld middels een gezondheidsformulier. In dat gezond-
heidsformulier mag beslist geen gevoelige informatie worden ver-
meld!! Wel bijvoorbeeld dieetwensen. In dat laatste geval verwerken 
wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverle-
ning en wordt het formulier direct nadat de betreffende activiteit is be-
ëindigd uit het gegevenssysteem verwijderd c.q. vernietigd.   
 
Hoe gaat Dorpsbelangen De Kiel met mijn persoonsgegevens om?  
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan 
noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel 
waarvoor zij zijn, verwerkt. 
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
U kunt uiteraard zelf uw persoonsgegevens opvragen. Door bijvoor-
beeld contact te zoeken met de bevoegde gegevenshouders (zie kopje; 
“wie verwerken de persoonsgegevens). Zij kunnen en moeten te allen 
tijde inzage geven met betrekking tot uw lidmaatschap-gegevens of 
relatie met Dorpsbelangen De Kiel. 
Daarnaast kan het organisatieonderdeel (bijvoorbeeld de activiteiten-
commissie, etc.) waarbij u betrokken bent als lid of vrijwilliger of 
deelnemer, uw gegevens inzien. Binnen een activiteiteneenheid, kun-
nen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij u aangegeven 
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hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het 
maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de activi-
teiteneenheid en/of het organisatieonderdeel, kan uw gegevens – net 
als uzelf –veranderen. 
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Dorpsbelangen De Kiel. 
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze 
oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er 
tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als 
u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens di-
rect uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als u bijvoorbeeld 
een nieuwe functie krijgt binnen de vereniging, dan kan de ledenadmi-
nistratie van dit onderdeel, uw gegevens ophalen, zodat u deze niet 
opnieuw hoeft in te voeren. Dorpsbelangen De Kiel kan en mag geen 
gegevens uitwisselen met externe partijen. 
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm 
na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantal-

Verrassend design van waardevolle grondstoffen en creatief (timmer)werk . Ons 

streven is om mooie items te maken van waardevolle materialen die jou (en ons ..) 

blij maken! We werken het meest met hout. Het materiaal bepaalt meestal wat het 

wordt. Van grote tafels tot kleine onderzetters en van camperinrichting tot de af-

bouw van huizen. 

Rest4U DatisereenvanJeroen 

Borgerweg 4, 7849 TC De Kiel  

tel.: 06 – 50513696 /  

info@rest4u.nl  

www.rest4u.nl  

mailto:info@rest4u.nl
http://www.rest4u.nl
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len over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is 
het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informe-
ren over bijvoorbeeld activiteiten en of informatie vanuit de gemeente 
Coevorden. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk 
bepaalde voorschriften. 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Dorpsbelangen De Kiel 
gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens 
door Dorpsbelangen De Kiel kunt u terecht bij de leden van het be-
stuur.  
Gebruik van persoonsgegevens via website en dorpsmail. 
Om het gebruik van bijvoorbeeld onze website en dorpsmail zo mak-
kelijk mogelijk te maken, kan Dorpsbelangen De Kiel (automatische) 
serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw in-
schrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet 
mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. Dorpsbe-
langen De Kiel beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede ge-
bruikerservaring. Wel kunt u zich laten uitschrijven Indien u geen prijs 
stelt om op de hoogte gehouden te willen worden van komende activi-
teiten, dorpsbelangen, etc.  
Door middel van een berichtje te sturen aan het bestuur kunt u laten 
weten dat uw e-mail adres verwijderd moet worden. Uiteraard geld dit 
ook als u bezwaar hebt tegen gebruik van uw overige gegevens. Wij 
zullen in dat geval u persoonlijk informeren dat u bent uitgeschreven. 
Wijzigingen privacy beleid. 
Dorpsbelangen De Kiel behoudt zich het recht voor om wijzigingen 
aan te brengen in dit privacy beleid. Het privacy beleid is na te lezen 
op onze website. Het verdient dan ook tot een aanbeveling om dit pri-
vacy beleid voor het gebruik op onze website van Dorpsbelangen te 
raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit 
privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.dekiel.nl/privacy. 
 
 
Namens het bestuur dorpsbelangen De Kiel, 
 
Rob Thiele 
Bestuurslid. 

http://www.dekiel.nl/privacy
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DOORLOPER 

Dan heb  je een bijrijdster voor een van onze Friese paarden…. Word 
je ook nog aangewezen om een stukje als doorloper in de Dorpskrant 
te schrijven. Bedankt Brenda.  

Ik zal me even voorstellen: 

Mijn naam is Gijs Egbers en ik ben geboren op 25 juni 1951 in Soest, 
waar mijn vader schoenmaker was. Zijn schoenstikmachine staat nog 

steeds in onze tuin.Soest 
is een prachtige omge-
ving om te wonen en als 
kind te spelen. Dat de-
den we dan ook altijd. 
Vooral in de bekende 
Soesterduinen. Na de 
kleuterschool en lagers 
school ben ik naar de 
MULO gegaan. Ik wilde 
graag sportleraar wor-
den maar de toelatings-
eis was minimaal HBS. 
Zodoende heb ik daarna 

nog deze opleiding gevolgd in Amersfoort. Na mijn diplomering ben 
ik in Amsterdam op de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoe-
ding) gaan studeren. In 1974 ben ik afgestudeerd waarna ik gelijk in 
militaire dienst moest. Als sergeant heb ik 18 maanden gediend in Er-
melo als pantserinfanterist. Intussen was ik tijdens de militaire dienst 
ook nog  getrouwd.In januari 1976 ben ik begonnen als sportleraar op 
een MEAO (Middelbaar Economisch Administratief Onderwijs) in 
Rotterdam. Daar moest ik als beginnend leraar de gehele opzet maken 
voor het gymonderwijs. Toen dat na tweeënhalf jaar op orde was ben 
ik gaan werken op een school voor laboratoriumtechniek. In 1982 ben 
ik vader geworden van een prachtige dochter. Inmiddels zijn wij ook 
trotse opa en oma van twee kleinkinderen. 
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   In die tijd moesten zelfstandige 
scholen steeds vaker fuseren met 
andere scholen. Zodoende heb ik als 
leraar 35 jaar gewerkt op deze labo-
ratoriumschool dat onderdeel uit-
maakte van ROC Zadkine. Ik heb 
daar vele functies bekleed: Sportle-
raar, ICT medewerker, praktijk bio-
logielessen, praktijk scheikundeles-
sen. Een van de leukste functies was 
verantwoordelijk te zijn voor alle 
400 studenten als dekaan.  Maar zo-
als dat gaat: ineens was ik te duur en 
moest ik na 35 jaar gedwongen weg. 
De laatste jaren van mijn 
“onderwijscarrière” ben ik docent 
rekenen geweest. Mijn hele leven 

heb ik aan sport gedaan. Zo heb ik een aantal marathons gelopen en 
deelgenomen aan twee Elfstedentochten (1986 en 1997) en ook uitge-
reden. Elk jaar gingen we met een aantal atleten fietsen in de Franse  
Alpen of de Dolomieten.Na mijn scheiding heb ik Henny leren kennen. 
Zij was en is nog steeds een fervent paardrijdster. Al vele jaren reed zij 
als bijrijdster verschillende paarden waaronder een Fries. Ik ging regel-
matig mee en zo is mijn eerste contact met het Friese paard ontstaan. 
Al snel ging ik hardlopend mee. Toen het paard een veulen kreeg na-
men we die gewoon mee op de buitenrit. Het veulen liep aan een touw 
met mij mee achter haar moeder aan. Alleen een galop werd niet ge-
daan want dat kon ik niet bijhouden. Samen hadden we veel bekijks. 
Dit had men nog nooit gezien.  

Na een tijd hebben we samen onze eigen Fries (Fryso) gekocht en deze 
stond heerlijk bij een boer op het land in Delfgauw. Op 11 september 
2013 zijn wij getrouwd. We zijn zelf met onze Fryso in prachtige ver-
siering voor de kar naar de trouwlocatie gereden.Regelmatig kwamen 
wij met onze Fryso bij Frances en Jan in Schoonoord. (Friese fokkerij 
achter de sporthal). Toen werd het idee geboren om naar Drenthe te 
verhuizen zodra ik met pensioen zou gaan. In 2013 hebben  wij onze 
huizen te koop gezet in de verwachting dat het in die slechte tijd nog 
wel een tijdje zou duren voordat  beide huizen verkocht waren. Echter 
na 3 maanden was het huis van Henny reeds verkocht en na 6 maanden 
de mijne. Heel snel hebben we toen besloten om het huidige huis aan 
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Direct voordeel haal je bij 

 

 
Coop-Boezen-Schoonoord 

 

 

Uw supermarkt 

Tramstraat 17 

7848 BG Schoonoord 

MUCO: Verkoop, Verhuur en Reparatie van Machines en tuigereedschap. 

MUCO is dealer van een aantal merken, waaronder Sherpa Miniloaders, Mustra, 
Bomag, Altrad Fort en Vacuümtechniek WOS Systeem. MUCO is gespecialiseerd 

in het kleine werk, voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Daarnaast zijn 
wij ook verkooppunt van gereedschap van “de groene hand”, gekwalificeerd als 
sterk duurzaam gereedschap voor de vakman. U kunt dit gereedschap bij ons be-

stellen en laten bezorgen 
 
 

Tramstraat 84a – 7848 BL Schoonoord 
Tel: 0591-532235 

www.muco-machines.nl  
info@muco-machines.nl 

 

 

 

 

 

  

http://www.muco-machines.nl
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de Eserstraat in De Kiel te kopen. Door de week werkte ik nog in Rot-
terdam en in het weekend aan de slag in De Kiel. Als gezelschap voor 
Fryso werd er een tweede Fries aangeschaft. Deze is helaas al na drie 
weken aan vergiftiging overleden.Daarna hebben we een jonge merrie 
gekocht genaamd Moike. Zij was nog maar tweeënhalf jaar oud.  We 
hebben haar alles moeten leren. Met veel geduld is dat uitstekend ge-
lukt. Regelmatig zien jullie ons door het dorp rijden richting de prach-
tige bossen. Samen met onze hond Banjer die altijd mee gaat. Ook 
scharrelen er nog twee poezen over het erf en in de omgeving, op jacht 
naar muizen.We wonen sinds 1 oktober 2014 met heel veel plezier in 
De Kiel. Vele nieuwe mensen leren kennen. Al snel werkte ik als vrij-
williger op de basisschool. Ik verzorgde daar de gymlessen. Dit heb ik 
met heel veel plezier gedaan. Henny helpt op school nog steeds en 

geeft extra begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben. Sinds mei 
2015 ben ik met pensioen en dat bevalt me uitstekend.  

In 2017 ben ik door Jaap Ruiter gevraagd om secretaris te worden van 
de vereniging Dorpsbelangen De Kiel. Al met al hebben wij het bij-
zonder naar het zin in De Kiel. 

Ik geef het stokje door aan Leo Jansen 



22 

Onderhoud. 
 

Er zijn diverse onderhoudszaken gedaan: 

De picknickbank is in maart geplaatst door Zeno en Arie en is extra 
verankerd door Steef. 

Er zijn in het voorjaar diverse mooie bloembakken klaargemaakt 
door Fokko de Boer om ons dorp op te sieren. Deze zijn aan de 
straat geplaatst door Fokko, Wim, Leo, Rob en Steef .  
Dat was een gezellig en vrolijk aangezicht. 

Ook zijn er zowel het vorig jaar als begin dit jaar een groot aantal 
gaten in de berm geboord om hier bollen, zoals blauwe druif, tros 
narcissen en gewone narcissen te planten. Het resultaat was erg 
mooi. Het is dit jaar gedaan door Paul, Leo en Steef. Ook deze  
bollen zijn afkomstig van Fokko de Boer. 

Net voor de zomer zijn de bloembakken weer verwijderd. Dit is 
gedaan door Wim, Fokko en Steef. 

Op 7 juli was er door de school de grote buiten opruiming/
schoonmaak  gepland. Vrijwilligers van de stichting en vereni-
ging  Dorpsbelangen hebben toen ook gezegd: wij doen mee: met 
z'n allen aanpakken! 

Het was erg warm en Wim en Steef hebben op de avond van 5 juli 
alvast het snoeiwerk tussen Astrid Holtslag en het dorpsplein ge-
daan. Op 7 juli scheelde dat een hoop werk en kon alles direct afge-
voerd worden naar de stort. De schoonmaak kon beginnen. Er is die 
dag heel hard gewerkt door alle vrijwilligers.  Zowel het school-
plein voor en achter als het plein en rondom het dorpshuis zag er 
weer netjes en schoon uit. 

Ook is er een kraampje geplaatst bij de picknickbank voor evt. ver-
koop van diverse producten . Deze kraam is verstevigd met een 
extra stevige pijp. 

VANUIT DE  WERKGROEPEN 
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...met Liza 

Helaas is er tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt. 

Geschreven door 

Bea Rozeman namens Steef ploeg onderhoud 

 
LEUK! werkgroep.leuk@dekiel.info  

 

Een lokale markt……. 
…..zit er voorlopig niet in. 
Uit de nalatenschap van Mw. Van Rossum (90 jaar geworden) kregen 
we een Marktkraam. Mw. Van 
Rossum gebruikte die om haar 
zelfgemaakte schorten, kettin-
gen en andere zelf gemaakte 
voorwerpen aan huis te verko-
pen. Een stevige kraam die Arie 
Forrer met de trekker neergezet 
heeft bij de picknickbank. 
Om ‘ons centrum’ nog meer 
aandacht te geven, leek het ons 
leuk om een ieder de gelegen-
heid te geven om zelf gemaakte/
gekweekte/geoogste spullen daar te verkopen. Alles in een krat in de 
kraam. 
Via een Dorpsmeel hebben we dit bekend gemaakt, maar de reactie 
bleef uit. Op één na. Daarna hebben we gevraagd, wederom via een 
dorpsmeel, om een reactie op de vraag: “Waarom is de belangstelling 
zo minimaal?”. 
Vrijwel alle reacties gaven aan dat het makkelijker/vertrouwder is om. 
Als je ‘handel’ hebt, dit zelf in de voortuin te zetten. 
Dus zetten we de kraam voorlopig in de koelkast. 
Wél leeft er een idee om één dagdeel per week iemand beschikbaar te 
krijgen die in de kraam gaat staan: op dat dagdeel kunt u uw eigen pro-
ducten aanleveren en is er dus toezicht. Maar dat is een gedachte. Wel-
licht wil je op dit idee kort reageren via werkgroep.leuk@dekiel.info.  

mailto:werkgroep.leuk@dekiel.info
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de Wilde Kers 
Bistro de Wilde Kers is een prachtig gelegen horecagelegenheid aan de Kanaalstraat  in 

Eeserveen (schelpenpaadje tussen de Kanaalstraat en het Eesergroen).  

De Wilde Kers heeft een groot terras waar het heerlijk vertoeven is. Genieten van het uitzicht, 

de rust en de natuur onder het genot van een drankje en/of hapje. 

Openingstijden: 5 dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur. 

Maandag en vrijdag gesloten  

Bistro De Wilde Kers 

Kanaalstraat 6 

7858 TE Eeserveen  0599 213 203 

Gesloten  van november t/m maart, dan wel open op afspraak voor  

arrangementen en feestjes 

www.dewildekers.nl / info@dewildekers.nl 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiRGUgV2lsZGUgS2VycyIsImFkZHJlc3MiOiJLYW5hYWxzdHJhYXQgNiwgRWVzZXJ2ZWVuIiwibGF0aXR1ZGUiOjUyLjg3NzA1NzIsImxvbmdpdHVkZSI6Ni43NjAwMzQ1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInBy
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiRGUgV2lsZGUgS2VycyIsImFkZHJlc3MiOiJLYW5hYWxzdHJhYXQgNiwgRWVzZXJ2ZWVuIiwibGF0aXR1ZGUiOjUyLjg3NzA1NzIsImxvbmdpdHVkZSI6Ni43NjAwMzQ1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInBy
http://www.dewildekers.nl
mailto:info@dewildekers.nl
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Werkgroep informatie: 

 
Vorige keer kregen jullie bij de dorpskrant het bericht over de Buurt-
preventie-app. Al snel kwamen de aanmeldingen binnen en zijn er 2 
groepen gestart: DeKielAlert1 en DeKielAlert2, binnen beide groepen 
is nog wat ruimte, zodat mensen zich nog aan kunnen melden. 
Er is tot nu toe 1 melding geweest, waardoor een waterpomp weer bij 
de rechtmatige eigenaar terug kwam. Verder was er 1 vergissing, de 
verkeerde app gebruikt, maar dat kan gebeuren! Geen irrelevante op-
merkingen na een app, maar daar letten we scherp op. 
Dat is een mooi resultaat! 
Toen de seksclub afbrandde werd gelukkig de brandweer gebeld en het 
niet via de app gemeld, zoals het hoort dus….. 
De borden moeten nog komen, de gemeente is ermee bezig. 
Door de brief kwamen we erachter dat er bij De Tip al een initiatief 
bestond, zie bijgaand bericht. 
Verder hebben we het in de werkgroep gehad over een sociale app, 
daar horen jullie over een poosje meer van. 
Namens de werkgroep informatie (Ad, Desiree, Selma, Trudi en Sas-
kia) 
Saskia: werkgroepinformatie@dekiel.info 
 

mailto:werkgroepinformatie@dekiel.info
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TECHNISCH 

  INSTALLATIEBEDRIJF 

     HARM HOVING 

Alle installatiewerken 

Landelijk erkend 

ELEKTRA – GAS – WATER – CV 

Administratie- en Adviesbureau Gerbers 
Slenerweg 88 7848 AK Schoonoord 

voor: Administraties en rapportages 

in landbouw en MKB 

Belastingaangiftes particulieren 

tel: 0591-381491 / 06-53129854  

E-mail: info@administratie-gerbers.nl  

  

 

 MEIJER RECYCLING 

 Heeft u oud ijzer en metalen? Ik kom het 

graag bij u ophalen!  

U kunt mij bellen: 06-30136767  

Jonnick Meijer, Eserstraat 25, De Kiel  
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VERSLAGEN 

Kamperen met de kinderen van De Kiel!  

Van Marlien Vedelaar 

 
Aan het begin van het seizoen hebben we erover vergaderd welke  
activiteiten zijn er leuk voor het aankomende seizoen.  
Huttenkamp kwam direct ter sprake... Maar ja al dat hout... Kamperen 
vinden de kinderen ook altijd leuk! Dus dat gaan we gewoon doen. 
De datum die we hadden bedacht bleek in de praktijk niet haalbaar te 
zijn, veel kinderen gingen rond die tijd op schoolkamp of op korfbal-
kamp, of zelfs naar Max Verstappen! De kinderen gaven hierbij aan 
het wel heel erg leuk te vinden en dan is de kinderclub van mening 
we gaan het gewoon a la minute verzetten. Koppen bij elkaar, weder-
om datum prikken en gaan! En zo gezegd zo gedaan... 
6 Juli de dag van het kamp! Iedereen werd rond 14:00uur verwacht 
bij het dorpshuis in De Kiel. Aanhanger hadden we mee, dus daar 
konden veel spullen op. Met 13 kinderen gingen we op pad naar Elp! 
Want deze prachtige camping hadden we geboekt. Bij aankomst ston-
den er legerauto's te wachten. Want jaja... we gingen kamperen in een 
grote legertent! Kinderen waren al gelijk enthousiast bij het zien van 
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de grote legervoertuigen en ze mochten hier ook even inzitten en alles 
even goed bekijken...  
Nadat de legertent was opgebouwd werden de slaapspullen klaarge-
legd. Wie gaat waar slapen, etc etc... Jullie herkennen dit vast wel ;-) 
Maar dit alles was ook vrij snel geregeld.  
De tennisrackets, de volleyballen alles werd gepakt en druk gespeeld. 
Tussentijds werd er ranja genuttigd en gesnoept.  
Rond 16.00 zijn we een rondje gaan klootschieten, met de beruchte 
klootballen van Liba ;-) mede mogelijk gemaakt door het dorpshuis. 
Hierbij heeft de groep van Liba het potje gewonnen. Na het spelen 
werden we allen toch wat hongerig en kwam er patat, met worstjes van 
de bbq en voor een enkeling een overheerlijke pannenkoek.   
Ook kwam de boswachter nog even langs. Want ja het was prachtig 
weer! Maar dat prachtige weer had ook een nadeel, het was erg droog 
overal. Dus we mochten, heel begrijpelijk, geen kampvuur maken. 
Maar ondanks dat we geen kampvuur hadden, werd er wel gezellig 
gitaar gespeeld! 
Na het eten hadden we een spel wat het "douanespel" heette. Kinderen 
kregen briefjes met smokkelwaar. De smokkelaars moesten dit in hun 
kleding verstoppen en de douane moest deze kinderen zien aan te hou-
den en de briefjes te vinden. Erg leuk en dit spel werd ook uren achter 
elkaar gespeeld. Hierna nog even iets drinken met elkaar en de tanden 
konden gepoetst worden.  
Om 23:30 gingen we met z'n allen slapen, na veel gegiechel, pssst.... 
sssttt was het na een half uurtje stil in de tent... maar ondanks de dikke 
pyjama's was het een frisse, koude nacht.  



29 

Om half 8 zondagochtend werden we met elkaar wakker... "Tjonge 
wie snurkte er zo?" en "Och jee jij praat gewoon in je slaap!", waren 
de eerste zinnen die gezegd werden. Het was natuurlijk ook erg on-
wennig allemaal in 1 tent, iedereen had het toch wel koud gehad. En 
wonder boven wonder de telefoon die de avond ervoor kwijt was ge-
raakt werd direct gevonden tussen de luchtbedden. Over sommige 
dingen moet je ook gewoon een nachtje slapen ;-))  
Hierna stonden we op en gingen we ontbijten met elkaar. Na het ont-
bijt konden de kinderen weer vrij spelen. En ja nu de camping ver-
kend was werden ze wat vrijer.  
Maar goed na alle pret kwam een einde, rond 10.00 uur werden de 
spullen weer ingepakt, we zouden om 11.00uur weer bij het dorpshuis 
terug zijn. Maar ja... kinderen, bossen en ondeugd. Het werd ietsje 
later... rond 11.30uur stonden we allemaal bij het dorpshuis...  
Het was een onwijs leuk weekend. 
… en Dutch Army Fields http://www.dutcharmyfields.com/ bedankt 
voor jullie bijdrage! Hier wordt nog een poos over nagepraat...  
 
Groet, de op dit moment slaperige kinderclub...  
 
                              -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Wel niet stark is…möt roggebrood met spek eten. 

http://www.dutcharmyfields.com/
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Kleding     
  Huishoudelijke artikelen    

IDEEJA 
Schoenen     
Speelgoed 

  

warenhuis/drogist 
Tramstraat 15 / 7848 BG 

Schoonoord, tel.: 0591-381908 

ideeja@hetnet.nl  

 

 
Loon en grondverzetbedrijf 

Johan Eising. 
www.grondverzeteising.nl 

Voor al uw grondwerkzaamheden groot en klein. 
Tevens zand en grind handel. 

De tip 127. 
7849 T.E. De Kiel. 
Tel : 06-20 805 933 

E-mail : grondverzeteising@gmail.com 

Fixet: voor al uw klusmaterialen en klussen! 

De Bouwmarkt Fixet aan de Maatschappijweg 4 in Schoonoord bestaat al vele 
jaren en is dé bouwmarkt op het gebied van klussen/klusbenodigdheden (ook een 

klussendienst) en heeft alles in huis om u van dienst te zijn met (tuin)gereed-
schap, decoratieve elementen, speeltoestellen, diervoeders en tuinhuisjes. Ook 

voor verhuur van machines. 
Telefoon: 0591 38 18 52     
www.fixetschoonoord.nl  
info@fixetschoonoord.nl 

 

mailto:ideeja@hetnet.nl
http://www.grondverzeteising.nl
http://www.fixetschoonoord.nl
mailto:info@fixetschoonoord.nl
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De koffiestop…… 

……..tijdens de Drentse Fiets Vierdaagse was weer geslaagd op 

woensdag 25 juli jl. Op de 

dinsdagmiddag hebben we 

eerst een fietsenstalling ge-

maakt en voldoende vrij-

willigers waren er om gaten 

te boren voor de palen en 

planken te schroeven als 

fietsensteun. Er was zelfs 

een sproeiwagen om het 

zandpad ‘stofvrij’ te maken 

(dekzeil in de aanhanger 

met een kuub water!!). 

Op de woensdag zelf waren er voldoende vrijwilligers om koffie te zet-

ten, limonade te maken en de zelf gebakken koek te verkopen. Er wa-

ren 14 koeken dan wel krentenbroden dan wel cakes beschikbaar. Ge-

weldig, wat een bakkerij hebben we in De Kiel. Ook was er fruit, ijs-

water en chippies beschikbaar. 

Alle afstanden kwamen langs, dus was het lekker druk, hoewel de 60 

km’ers meestal haast hebben. Het weer was voor de zoveelste dag uit-

stekend en er was zelfs een kinderbadje beschikbaar mét handdoeken 

om even op te frissen. 

Het was voor zowel ons als de gasten erg gezellig met al die zitjes op 

de zandweg en de netto opbrengst voor Dorpsbelangen was zo’n  

350 ,-euro. 

Ook de promotie van De Kiel stond in het vaandel en ook dat is gelukt, 

veel mensen weten nu waar De Kiel ligt en hoe actief zo’n klein dorp 

kan zijn. 

Hulde dus aan de vrijwilligers!! 
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Kwaliteit met zorg voor u bereid! Heerlijke lekkerbekken en kibbeling gemaakt 

van kabeljauw. Haring vers van het mes. Diverse visspecialiteiten !  

Lekker sushi eten of roerbakvis? Hans heeft het!! 

Tramstraat 17 (vóór de Coop supermarkt), 7848 BG Schoonoord (Drenthe) van 
woensdag t/m zaterdag van 11 tot 18 uur.  
Aanbiedingen op Facebook: Vis bij Hans. 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de rand van de schitterende staatsbossen van Drenthe met 
heide, vennen en zandverstuivingen biedt onze landelijk gelegen 
Minicamping Landzicht veel mogelijkheden voor liefhebbers van 
wandelen, fietsen en rust. Voor reserveringen kunt u telefonisch 
contact met ons opnemen. 

Minicamping Landzicht,  
De Tip 1, 7849 TD De Kiel   

tel.: 0591-381277 – b.g.g. 0591-381279 /  
info@minicampinglandzicht.nl  
 www.minicampinglandzicht.nl 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiVmlzIGJpaiBIYW5zIiwiYWRkcmVzcyI6IlRyYW1zdHJhYXQgMTcgKHZvb3IgZGUgQ29vcCBzdXBlcm1hcmt0KSwgU2Nob29ub29yZCAoRHJlbnRoZSkiLCJsYXRpdHVkZSI6NTIuODQ3MzUsImxvbmdpdHVkZSI6Ni43NTU2NiwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm
mailto:info@minicampinglandzicht.nl
http://www.minicampinglandzicht.nl
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D

    Activiteiten en oproepen 

Handwerkavond 

Hallo dames. 
Op maandag 1 oktober beginnen de hand-
werkavonden weer 
Wat houd zo,n avond in : 
Iedereen neemt zijn eigen werk mee. 
Bijv, sjaal haken, breien, sokken breien of 
leren sokken breien. 
kantklossen, kaarten maken, noem maar 
op,,, 
Heb je iets in de kast liggen en weet je niet hoe het verder moet? 
Kom en neem het mee er is vast wel iemand die je verder kan helpen. 
 
                                                  Het is 1 keer in de veertien dagen  
                                                  We beginnen op maandag 1 Oktober. 

          Tijd: vanaf half 8 tot half10  
          Waar:dropshuis nuver plekkie De Kiel 
          Tot dan,    Hennie Schans 
           tel 0591382310 
 
 

    Schilders club 

 
Wij zijn met een groepje van 7 dames en 1 heer, en zijn elke dinsdag 
onze creativiteit aan het uittesten. Zowel met schilderen als tekenen. 
Olieverf, aquarel, acryl,  penseel, paletmes, kleine doekjes, grote doe-
ken, 
Vogels, bloemen, dieren, landschap, abstract, wat je maar wil en wat 
je eigen inspiratie is. 
Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken of mee te doen. 
 
Vanaf dinsdag 4 september zijn we weer in het dorpshuis 13.30u-
16.00u 
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Een kleine zachtfruitkwekerij gevestigd middenin Schoonoord. Wij hebben 

superfoodstruiken aangeplant en in de plukmaanden juli, augustus en september 

verkopen wij onze dagverse bessen, aardbei en evenals onze eigengemaakte 

sappen, jams en sauzen. Ook verhuren en repareren wij fietsen. 

Schoonoordse Bessen, Slenerweg 13, 7848 AD Schoonoord. 
                 
Tel.: 06 - 1110 1072 
e-mail: schoonoordsebessen@gmail.com / www.schoonoordsebessen.nl  

 

De Markies van Karabas 

Buffetrestaurant en partycentrum De Markies van Karabas 
is prachtig gelegen in de bosrijke omgeving van 
Schoonoord. In dit restaurant in Drenthe kan men genieten 
van onbeperkt eten van het luxe buffet. 
 
Slenerweg 83 a, 7848 AG Schoonoord,  
Tel. 0591 - 382712 
www.demarkiesvankarabas.nl  

mailto:schoonoordsebessen@gmail.com
http://www.schoonoordsebessen.nl
http://www.demarkiesvankarabas.nl/buffet
tel:0591-382712
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Schutters 

Het is in deze winterperiode oktober tot en met mei een leuke bezig-
heid om gezamenlijk even gezellig bij elkaar te komen en op een aan-
tal kaartjes te schieten. 
Vooraf drinken we een kop koffie en nadat er is geschoten wordt er 
iets anders gedronken. 
Afgelopen seizoen hebben we in mei een feestelijke afsluiting gehad 
met een BBQ.. 
Het was een gezellige avond, veel gegeten, gefeest en gedanst. 
Het afgelopen seizoen waren we met 16 schutters. 
Vanaf  dinsdag 2 oktober starten we weer het seizoen 2018-2019. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom, je hoeft zelf geen buks mee te 
nemen. 
De vereniging beschikt over een aantal 
luchtbuksen die gebruikt kunnen worden. 
 
Henk Hummel 

Aole wieven gimmestiek 

 
Ja dat doen we reeds jaren, al vanaf septem-
ber 1985, begonnen met sportlerares Geertje 
Stavast, opgevolgd door Tjits Hendriks, 
daarna een paar wisselende contacten. 
Nu alweer jaren Roelina De Vries, als zij naar Canada is (waar ze de 
laatste jaren veel tijd doorbrengt) dan hebben we nu  als inval een vaste 
sport lerares Anita. 
Deze pittige tante gaat ons het luie zweet er wel uit werken, kreten als 
LUNGES ,SQUATS, PUSH-UPS, SIT-UPS dat alles ook in een cir-
cuitje van 3, 4, en 5 minuten. Balancebal, buikspieroefeningen, fitness 
elastiek, Tai-Chi en Yoga als cooling down. 
Ja dat is aole wieven gimmestiek in’t  dorpshuus, ik snap wel daj daor 
niet an met wil doen,  maor kiekn mag gerust. 
Vanaf donderdag 6 september beginnen we weer  8.30 – 9.30 uur 
 
Wilma Hummel 
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Schoonheidssalon en Massagepraktijk 
Regiena Kremers 
Tramstraat 82 - 7848 BL Schoonoord 
  
Voor een afspraak: 
bel: 0621 94 37 44  
mail: regiena@telfort.nl 
website: www.regiena.nl 
  
Ook op afspraak: Christa Hölscher pedicure en nagelstyliste 
  

Graag tot ziens bij mij in de salon! 

  

mailto:regiena@telfort.nl
http://www.regiena.nl
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De kabel…. 

Vanuit de zanggroep. 

 
Onze zomerstop, vakantie, is eigenlijk best wel lang geweest en ik kijk 
er naar uit om elkaar weer te zien. 
Ongeveer drie jaar geleden zijn we gestart met het zingen op de don-
derdagavond. 
Zingen, dat is wat we met veel plezier en graag doen. Onze stemmen 
zijn niet geschoold, het is het plezier in het zingen dat ons samen-
brengt. En ja, we hebben het ook heel gezellig met elkaar, de onderlin-
ge sfeer is prima. Buiten het zingen spreken we ook weleens af voor 
een gezellig avondje. 
Alle vier vallen we in de categorie 'oudere jongeren'. 
Dus ook wat onze stem betreft hebben we nu andere mogelijkheden en 
klinken we anders dan pakweg 30 jaar geleden. 
Maar niet getreurd er komt nog steeds geluid uit, al zijn de hoge tonen 
voor een paar van ons niet meer haalbaar. 
Er komt ook weleens een verdwaalde onzuivere toon langs, meestal 
ben ik hiervan de producent. Er wordt dan even gelachen, maar meteen 
daarna is er weer concentratie en gaan we verder. 
Ten aanzien van het zingen leggen we de lat niet onnodig hoog, maar 
zijn wel serieus en gemotiveerd om de liedjes zo mooi mogelijk te la-
ten klinken. En dat lukt ons na enig oefenen best goed. 
Soms zijn we na een lied blij verrast dat de zang zo harmonieus, tref-
fend of ontroerend klonk, dat het ons een 'goh, wat klonk dat mooi!' 
ontlokt. Het geeft zo'n goed gevoel wanneer onze stemmen mooi sa-
menvallen en alles klopt. Plezier dus. 
Ik herhaal mezelf, maar doe toch een poging om hiermee mensen over 
de drempel te krijgen en te laten ervaren wat zingen en het zingen met 
elkaar met je kan doen. Het maakt je blij en je krijgt er zoveel energie 
van! 
Ik heb het idee dat er in De Kiel en omstreken best nog wel een aantal 
mensen zijn die zingen leuk vinden. 
Bij deze nodig ik je uit, loop eens 'n keer binnen, je bent van harte wel-
kom. 
Onze eerste zangavond is op 27 september in het Dorpshuis, we begin-
nen om 18:45 uur. 
 
Groetjes, Ada Ran 
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Voor de nieuwkomers:  

Roelie de Boer verzorgd al tientallen jaren de puzzel. Het 

nieuwe seizoen  

begint in het herfstnummer en er zijn 4 rondes. Wie het 

hoogste gescoord heeft wint en mag kiezen tussen een 

rollade of taart! De uiteindelijke uitslag wordt bekend 

gemaakt in en het volgende herfstnummer! 

Ook verzorgt Roelie de Drentse en /of  grappige tussen-

tekst, waarmee lege plekjes gevuld  worden, onze dank  

daarvoor is groot! (red)  

PUZZELRONDE     

Antwoorden zomer puzzel 
 

1. 64.1 km afgerond 64 km       7.  44 km  
2. 27.8 km afgerond 28 km       8.  19.8 km afgerond 20 km 
3. 76.2 km afgerond 76 km       9.  58.4 km afgerond 58 km 
4. 50,5 km afgerond 51 km      10.  114 km 
5.  88,5 km afgerond 89 km     11.  160 km 
6.  67,8 km afgerond 68 km     12.  92.4 km afgerond 92 km 

 
Stand na 4 ronden 
Hennie Schepers                    51 + 11 = 62  pnt 
Trudi v.d. Meer  53 +  7 =  60   ,, 
Riek Ottens   51 +  9 =  60    ,, 
Gijs Egbers   50 +  9 =  59    ,,            
Annelies Loot   47 +  7 =  54   ,, 
Fam. D.Boer   47 +  7 =  54 
Angelina van Ginneken          51                    ’’ 
Saskia Minderman  48  ‘’ 
Hennie Schans   38  ‘’  
Coby Thiele   27 +  8 =  35    ,, 
Desiree de Vries  27 +   8 = 35   ,,  
Bea Rozeman   21 + 10 = 31   ,, 
Delfin Horeans  13 +  6  = 19    ,, 
Anneke Huisman    6  ‘’ 
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Hennie Schepers is dit seizoen winnaar en heeft voor een rollade ge-
kozen deze is al bij haar bezorgd. 

 
Herfst puzzel 
 
Welke bekende sportmensen zijn wij: 

1. Berend aldoor 
2. Lammen vormbak 
3. Zoentje oer 

Wat betekenen deze Afrikaanse woorden: 
       4. Rukkie  
       5. Kaalgat 
       6. Brompony 
       7. Papwiel 
Van welke zanger/zangeres/band zijn deze titels: 
       8. Ik wil een boerenmeid 
       9. Kom maar – Kom maar 
     10. Kruipend door de supermarkt 
     11. Boer Harms 
     12. Op de mooie Drentse Hei 
 
 
Zo maar een gedicht 
 
Bij Schoonloo zag ik de konijnen dansen 
En vele vogels maakten er muziek 
De elfen vlochten er mooie bloemenkransen 
En blije bomen wuifden er ludiek 
 
Bij ’t ven te Grolloo zag ik witte wieven 
En ‘d avondval was vol betovering 
Een bliksemstraal kwam plots de lucht doorklieven 
In ’t felle licht zag ‘k dwergen in een kring 
 
Bij Elp zag ik dat schimmen overvlogen 
Twee reuzen liepen zoekend bij De Kiel 
Dit alles zag ik met mijn eigen ogen 
Maar ja, ik ben dan ook een Drentofiel  



40 

De Blijde Voet 

Pedicure en Voetverzorging 

Annie Schellekens-van der Veen - Eeserveen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft u wel eens bedacht wat uw voeten voor u doen? Een beetje extra zorg 

bevordert een ontspannen gevoel. Met goede kousen, passende schoenen en regel-
matig een scrub- en crèmebehandeling voorkomt u al problemen. 

Behandeling op afspraak 
Tel.: 06 – 1051 4492 

e-mail: annievanderveen@gmail.com 

  

  

mailto:annievanderveen@gmail.com
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://f.jwwb.nl/public/i/g/o/temp-fvqmegnerlhxqlhuhvky/qpfy3o/provoetlogo-2.jpg&imgrefurl=https://www.esthersimmeren.nl/&docid=5jttmuoIAipigM&tbnid=mfCGmqUwYqLZ-M:&vet=10ahUKEwijtvDO-_zWAhUEEVAKHaCCAuIQMwh9KE4wTg..i&w=720
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DICHTBIJ EN OM DE HOEK 

 Sociaal 

 
Wat LEUK.……… 
……dat nu ook de Gemeente Coevorden iets meer gaat doen voor kin-
deren uit gezinnen die het niet breed hebben. 
Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding 
van armoede. Het Rijk en de gemeenten hebben bestuurlijke afspraken 
gemaakt om alle kinderen uit deze gezinnen te bereiken en te onder-
steunen met voorzieningen in natura via de lokale verenigingen en in 
samenwerking met diverse partijen.  
Kinderen van 3 tot 18 jaar waarvan de ouder(s) een gezamenlijk inko-
men hebben tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm komen er 
voor in aanmerking.  
Het gaat dus niet alleen om mensen die een bijstandsuitkering hebben, 
maar het geldt ook voor hen die net wat meer verdienen. De grens ligt 
dan bij een alleenstaande ouder op bijna 1100 euro en voor een (echt)
paar is dat rond de 1550 euro. 
Het Zomerpakket wordt verstrekt aan kinderen die op 1 september tus-
sen de 3 en 18 jaar oud zijn en bestaat uit onderstaande: Cadeaubonnen 
t.w.v. maximaal €110,-. Het Winterpakket wordt verstrekt aan kin-
deren die op 1 januari tussen de 3 en 18 jaar oud zijn en bestaat uit on-
derstaande: Cadeaubonnen t.w.v. maximaal €25,-. 

Uiteraard is alle informatie verkrijgbaar bij de gemeente Coevorden 
(afdeling Publieksservice). 
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Drenthe, dé fietsprovincie bij uitstek! Tot zover niets nieuws, maar de manier 

waarop u kunt gaan genieten van Drenthe is wel nieuw! Huur bij Fatbikes Verhuur 

Drenthe een FAT bike , de alleskunner onder de fietsen! Sportief, ontspannen en 

avontuurlijk, deze oerdegelijke fatbikes zijn geschikt voor elk terrein. 

 

Anja Midden, Eserstraat 23, 7849 PG  De Kiel 
www.fatbikesverhuurdrenthe.nl  

info@fatbikesverhuurdrenthe.nl  

Tel.  (0591) 382 582 / (06) 505 979 00   

 

  

http://www.fatbikesverhuurdrenthe.nl
mailto:info@fatbikesverhuurdrenthe.nl
tel://0031-591-382582/
tel://0031-6-50597900/
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Cultuur 
 
Zondagmiddag 9 september a.s. om 16.00 uur is er een optreden van 
Tom Vieth Bluesband in “’tKeerpunt”, Oostermoer 1 in Spijkerboor. 
Toegang heb je voor 10 euro > www.tkeerpunt.nl. 
Zondag 14 oktober a.s. om 15.00 uur.  Een zondagmiddag met geva-
rieerde muziek van Martine Salomons & Harry Fuhler. In de 
“Wagenschuur” van ’t Hoes van Hol-An in Oud-Aalden om precies te 
zijn. Voor wie Martine (sopraan) en Harry (gitarist) nog niet kent, zij 
vormen een professioneel duo met eigen liedjes, jazz, ballads, licht 
klassiek en Nederlandse popsongs op hun repertoire. Toegang is 15 
euro > www.sweelcultureel.nl  
Zondag 18 november 2018 om 15.00 uur in de Jacobuskerk in Rol-
de. De Engelse meestercontrabassist van het Concertgebouw Dominic 
Seldis, jurylid in ‘Maestro”, zal samen met de Engelse pianist James 
Pearson, de veelzijdigheid  van de contrabas laten horen op zijn unieke 
wijze vol muzikaliteit, passie en humor. Toegang is 20 euro > 
www.rolderconcerten.nl.  
Zaterdagavond 24 november a.s. om 20.00 uur: De B.J. Hegen 
Blues Band in het Kleine Kerkje in Gieterveen. Er worden authentie-
ke, gepolijste Chicago Blues gespeeld. Toegang is 10 euro > 
www.hetkleinekerkje.nl. 
 
Vraagje: wordt deze rubriek gelezen? 
Graag een reactie naar pepe.zet@online.nl  
  

http://www.tkeerpunt.nl
http://www.sweelcultureel.nl
http://www.rolderconcerten.nl
http://www.hetkleinekerkje.nl
mailto:pepe.zet@online.nl
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Bedrijvigheid 
 

 

“Dat kriebelt een beetje………… 

 
……….onder mijn voeten”, zeg ik te-
gen pedicure Annie als ze mijn voeten 
onder handen neemt. Annie heeft een 
pedicurepraktijk aan de Brammershoop-
straat in Eeserveen, ook /beter bekend 
als het Keizerrijk. Ze heeft voor dit be-
roep gekozen omdat ze graag met men-
sen werkt én omdat ze bij mensen zag 
hoe weinig aandacht voeten krijgen. “Je 
staat en loopt er de hele dag op, vrijwel 
iedereen verzorgt zijn lichaam met crè-
mes, maar de voeten komen er bekaaid 
af en een goede voetverzorging is toch 
wel een vereiste voor de basis van je 
lichaam” is het antwoord op mijn vraag 
“Waarom Pedicure?”.  
Geboren in het Twentse en na Lelystad en Meppel, woont Annie sinds 
1990 in Drenthe en werkte ze in het Scheperziekenhuis als verpleeg-
kundige op de Intensive Care en Hartbewaking. 
Ze heeft nu een goed lopende pedicure praktijk in Eeserveen en kan 
ruim aandacht geven aan haar cliënten. Ook geeft zij adviezen over het 
juiste schoeisel bij de voet(verzorging) en werkt zij samen met podo-
loog Lalkens in Sleen. Annie is aangesloten bij de landelijke organisa-
tie voor voetverzorger/pedicure Pro Voet. 
Als cliënten niet bij haar kunnen komen, gaat Annie naar cliënten 
thuis. 
Er zijn plannen om verder te leren voor schoonheidsspecialiste en kan 
de pedicure praktijk uitgebreid worden met een schoonheidssalon. 
Behandeling is op afspraak via 06 – 1051 4492 >  
Brammershoopstraat 50 in het Eeserveen/Keizerrijk. 
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Masters Diervoeders 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Masters paardenvoer, müslie en granen dealer voor zowel zakgoed als bulk: 

300 kilo mixpallet van Masters. Franco aan huis. Ook voer honden/kippen/  

konijnen/cavia/hamster/geiten/varkens/vogelvoer. 

John Kremer, Juttestraat 44, 7848 CH Schoonoord – tel. 06-5247 3495 

www.happyanimalfood.nl 

http://www.happyanimalfood.nl
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    INGEZONDEN 

Dorpeling in Afrika 
Ik moet jullie toch even vertellen beste mensen, over mijn reis naar 
Malawi.  
In april mocht ik onze projecten voor stichting Honour 2 Life gaan 
bezoeken. 

Ook al ken ik Afrika wel een beetje, Malawi is echt wel een cul-
tuurshock, zowel hartverwarmend als dingen die me met stomheid 
sloegen. Het is zo ongeveer het armste land van de wereld, staat 
krom van corruptie en hele dorpen hebben geen nagel om zich te 
krabben. En tóch is men ontzettend gastvrij en zó vereerd als je op 
een krukje in hun huisje wilt zitten. Het enige woord dat is blijven 
hangen is ‘taonga’, dankjewel. 

Als stichting proberen we een dorp van 4000 huishoudens van de 
overlevingsstand naar een meer leefbare situatie te krijgen. En wel 
op een manier dat de dorpelingen het zelf allemaal gaan doen. 

We verlenen kleine kredieten aan groepjes, meest vrouwengroepen. 
De groep is verantwoordelijk voor de terugbetalingen. Het kapitaal 
wordt weer uitgezet naar nieuwe groepen en de rentes komen ten 
goede aan de scholen. De 9 scholen, inclusief de nog af te bouwen 
kleuterschool en ambachtsschool, besluiten zelf wat ze met deze 
fondsen doen voor de eerstkomende drie jaar. 

Zwangerschapsvoorkoming is een tweede speerpunt. De gemeen-
schap groeit zo schrikbarend snel dat, als men doorgaat met het-
zelfde aantal kinderen geboren te laten worden, men over vijf jaar 
sowieso armer is dan nu, ongeacht wat ze in tussentijd bereiken. De 
negatieve armoedespiraal kan alleen verbroken worden als de po-
pulatie veel minder snel groeit. Gelukkig hebben de meeste vrou-
wen daar wel oren naar. Nu is het nog een kwestie van informatie-
verschaffing, training op dorpsniveau, huis aan huis bezoeken en 
voorbehoedsmiddelen beschikbaar stellen. 
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Hoe ik in dit dorp terecht ben gekomen, waarom het alle hulp in Afrika 
zo vaak tevergeefs lijkt te zijn, wat mijn drijfveren zijn om me daar in 
het primitieve leven te storten en wat er tot nu toe bereikt is, wil ik je 
later nog wel een keer vertellen. 

 

Ben je stikkie nieuwsgierig, lees dan mijn blog op stichting-
honour2life.nl. De samenvatting staat op 30 april. Geniet er van. 

Astrid Holtslag 

                                  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Ze kunt wel op mekaar lieken as twee druppels water, maor al ’t water 
is ok lang niet geliek. 



50 

Creannetta 

Bloemsierkunst en  en workshops 

Tramstraat 23A Schoonoord 0591 222595 

Openingstijden: 

maandag: 13:00/17:00 dinsdag t/m vrijdag: 09:00/18:00 Zaterdag 09:00/17:00 

Pub food classics keuzemenu €25                                       

Cheese Scones 
Irish Tomato Soup 
Chicken & Mushroom Pie 
--------------------------------------------
-- 
Steak Pie 
Tradional Fish & Chips 
Chicken or Vegetable Curry 
-------------------------------------------- 
Mini '99 
Cherry Trifle 
Brownie Sundae 

Elke zondag alles huisgemaakt  

Engels High Tea Buffet 

Lucy’s Inn Dorpsstraat 2, 9537 TC Eesergroen www.lucysinn.nl     
 0599 287250 

http://www.lucysinn.nl
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Natuurgebied de 

Kijl 
Vanaf begin 2011 is er 
een vrijwilligersgroep 
uit De Kiel actief in 
het natuurgebied De 
Kijl. Dit is het gebied 
van ongeveer 50 hec-
tare binnen de omras-
tering. Dit bestond 
nog niet zo lang gele-
den uit zandverstui-
vingen, heide en ven-
nen. Begin jaren 90 
heeft Staatsbosbeheer 
(SBB) een groot deel van de opslag verwijderd, maar in de loop van 
de tijd was dat in grote delen weer erg dicht gegroeid. Omdat heide en 
vennen typisch Drents is en veel minder voorkomt dan bos, werd het 
plan gemaakt om dit gebied weer in de oorspronkelijke staat terug te 
brengen. Het zou daarnaast prachtig zijn als er dan zeldzame bewo-
ners van heidegebieden zouden terugkomen,  bijvoorbeeld een plant 
als de Klokjesgentiaan en een vogel als de Nachtzwaluw.  
Als vrijwilligersgroep hebben we hieraan de afgelopen 7 jaren hard 
gewerkt. We doen dat elke dinsdag vanaf september tot half maart. De 
eerste jaren veel met de motorzaag, maar omdat het beleid van Staats-
bosbeheer daarin is veranderd, nu vooral met de hak en de bosmaaier. 
We hebben grote delen opslagvrij kunnen maken en met name het 
noordelijk deel is voor het grootste deel open gebied geworden. Daar 
is weer een prachtig heidegebied ontstaan. 
De koeien (Schotse Hooglanders) hebben ons daar goed mee gehol-
pen. Het nadeel van koeien is echter dat ze veel poepen en dan ook 
nog vaak in de vennen die juist voedselarm moeten blijven. Daarnaast 
hebben ze een nadelige invloed gehad op het voorkomen van de Ad-
der. SBB heeft dan ook besloten dat de koeien nog deze winter ver-
trekken. In de plaats daarvan zullen nu en dan op bepaalde plaatsen 
schapen worden ingezet. Daarnaast wordt ook op kleine schaal ge-
plagd, zodat daar bijzondere planten zoals Moeraswolfsklauw en Zon-
nedauw zich kunnen uitbreiden.  
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Er zullen de komende winter of in de winter daarna nog machinaal 
een aantal Oostenrijkse Dennen worden gekapt, waardoor het zicht 
tussen de verschillende Meerties wordt verbeterd. Als dat allemaal is 
gebeurd bestaat het werk voor ons als vrijwilligers voornamelijk uit 
onderhoudswerk: lage opslag verwijderen, plekken met kaal zand ma-
ken voor de Zandhagedis,  rommelige hoekjes creëren zodat daar mis-
schien de Grauwe Klauwier gaat broeden, enzovoort. 
Wat heeft ons werk in de afgelopen tijd nu zoal opgeleverd? 
In de eerste plaats natuurlijk een mooi open en gevarieerd natuurge-
bied. Maar ook de terugkeer van de Nachtzwaluw. Die liet zich al in 
2013 horen met zijn typische ratel. De Roodborsttapuit en  Boomleeu-
werik laten zich regelmatig zien en de afgelopen winter heb ik ook de 
Klapekster waargenomen. De Zandhagedis, die verder in Drenthe be-
hoorlijk zeldzaam is heeft zich uitgebreid en het gaat de Levendbaren-
de Hagedis ook redelijk goed.  En nu maar wachten op andere bijzon-
dere gasten. 
 
Mede namens de andere vrijwilligers, 
Jaap Ruiter 
 
Glasvezel in De Kiel 
 
In augustus hebt u de eerste informatiekrant van Glasvezel Zuidenveld 
in de bus ontvangen. Glasvezel Zuidenveld is de naam van de organi-
satie die is ontstaan vanuit de zes initiatieven op het gebied van Glas-
vezel in de gemeente Coevorden. Ook Reuzenbreedband, actief in De 
Kiel en Schoonoord maakt hier deel van uit. De naam Reuzenbreed-
band blijft nog wel even bestaan, maar omdat Glasvezel Zuidenveld 
de aanleg gaat organiseren, zult u die naam steeds meer tegen komen. 
 
Het gaat nu hard met de voorbereiding, want volgens planning zal in 
maart de eerste schop de grond ingaan. Daarvoor moet nog wel heel 
wat gebeuren:  de selectie van de aannemer is in volle gang en de fi-
nanciering is nog niet helemaal rond. De uiteindelijke besluitvorming 
hierover verloopt nu eenmaal middels vaststaande procedures zoals 
via provinciale staten en gemeenteraad en dat kost tijd. Op basis van 
gesprekken met onder ander  provincie en gemeente hebben we er alle 
vertrouwen in dat de financiering op tijd rondkomt. 
 
Intussen zijn we ook bezig met de selectie van de providers, dat zijn 
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de organisaties bij wie u een abonnement kunt afsluiten voor internet, 
bellen en TV. Het wordt meer en meer duidelijk dat de gekozen provi-
ders erg concurrerend zullen zijn in vergelijking met Ziggo en KPN en 
dat allemaal op het veel snellere glasvezel. Volgens onze planning 
zullen die providers in samenwerking met Glasvezel Zuidenveld u 
vanaf december via internet een aanbieding kunnen doen voor een 
abonnement. 
 
De eerste schop in de grond in maart, maar waar zal worden begon-
nen? Als we ervan uitgaan dat de aanleg in de hele gemeente 1,5 tot 2 
jaar in beslag zal nemen, maakt het dus veel uit of wij als eerste of als 
laatste van de zes gebieden aan de beurt zijn. Veel hangt af van de 
aannemer en waar de aansluiting op het landelijk net wordt gereali-
seerd. Daarbij wordt vooral gekeken naar de goedkoopste werkwijze. 
Maar wellicht kan in die keuze ook meespelen de vraag: waar zijn al 
via internet veel abonnementen afgesloten? Dat zou dan een reden 
kunnen zijn om al in december direct een abonnement te nemen (die 
natuurlijk pas ingaat als bij ons glasvezel is aangelegd en alles werkt). 
 
Maar goed, we weten nog niet helemaal hoe we tot die keuze komen, 
maar wat we al wel weten is 
dat we voldoende abonnees 
moeten hebben om aan te 
leggen. Want als er niet ge-
noeg abonnees komen gaat 
het hele feest niet door. Daar-
om kunnen we nog wel een 
aantal vrijwilligers gebrui-
ken, die bereid zijn om na 
een korte training mee te 
werken aan de abonnemen-
tenwerving. Dus als u vindt 
dat er bij ons glasvezel moet komen, kunt u zich als ambassadeur bij 
mij aanmelden: ruiterdekiel@gmail.com of 382070.  
 
Veel tijd hoeft het niet te kosten. 
 
Jaap Ruiter 
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Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te 
voren punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info. 
 
04 september: Schilderen, elke week 
06 september: Gymnastiek, elke week 
13 september: Bestuursvergadering 
15 september: Kinderclub dagje uit: verrassing! 
15 september: Kielse Wichter: dagje uit! 
15 september: Kinderclub Zoo Bizar, Orvelte 
20 september: Oud papier 
27 september: Zangavond, elke week 
29 september: Seizoensopening 
01 oktober:     Handwerken, elke 14 dagen 
02 oktober:     Schutters, elke week 
18 oktober:     Bestuursvergadering  
25 oktober:     Oud papier 
27 oktober:     Rommelmarkt 
10 november   Lampion lopen 
15 november:  Winteravond door Astrid Holslag over Afrika 
15 november:  Bestuursvergadering (wordt verplaatst) 
22 november: Oud papier 
24 november   Sinterklaas viering 
13 december:  Bestuursvergadering 
17 december:  Kerststukje maken 
20 december: Oud papier 
 
 
 
 
 

AGENDA 

V oor de volgende dorpskrant kopij graag  

aanleveren vóór 15 november 2018 
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Openingstijden 
  
Rabo Borger-Het Drentseland (tel: 0599-696350) 
Openingstijd: ma-do 9.00-17.00, vrij 9.00-18.00 
Kantoor Sleen (de Goornhoek 3)  
Kantoor Borger (Hoofdstraat 23) 
Kantoor Westerbork (Hoofdstraat 29) 
Dichtstbijzijnde pinautomaat: Tramstraat 3, Schoonoord  
  
Tip Kantoor, Slenerweg 4 Schoonoord (tel: 381242) 
Openingstijden: ma/za 10:00 – 14:00 uur 
  
Bibliotheek Schoonoord:  
Kerklaan 10 (tel: 0880128255) ma + do 14:00 – 17:00 en 18:00 – 
20:00 uur 
  
Gemeente Coevorden: (tel: 140524) 
Kasteel 1, 7741GC Coevorden 
Ma/vr 08:30 – 12:00 uur, woe 08:30 – 16:00 uur, do 16:00-19:30 uur 
Vervoersservice van de gemeente: voor € 2,27 kunnen inwoners van de 
gemeente op dinsdagochtend en donderdagavond per deeltaxi retour 
naar het gemeentehuis. Aanmelden via tel. 0591-644400 (Arriva). 
Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 140524. 
Uitsluitend op afspraak 
  
PostNL Servicepunt: 
Drogisterij Westerhuis, Tramstraat 10 (tel: 381756) 
  
Politiebureau Coevorden 
Ma/vr 09:00 –17:00  uur (tel: 0900-8844) 
  
Huisartsenpraktijk/Apotheek/Gezondheidscentrum Schoonoord 
Ma/vr 8:00-17:00 uur  
Oude Molenstraat 8  
tel: 381310, ook spoednummer + 1 
Medicijnen bestellen: telefonisch of via info@medischoon.nl  
Ophalen medicijnen: ma/vr 15:30-17:00 uur 
  
Spoednummer avond, nacht en weekend: 0900-1120112  
Huisartsenpost in Scheper Ziekenhuis Emmen. 

mailto:info@medischoon.nl


56 


