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VAN HET BESTUUR 

Van de voorzitter, 

 
 
Op 26 maart is er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring. Er komt weer van alles aan de orde en we nodigen u hiervoor 
van harte uit. De agenda staat verderop in deze dorpskrant. 
De jaarvergadering is dé plek om elk jaar het dorpsbeleid onder de 
loep te nemen, het is dus van groot belang dat iedereen daar zijn me-
ning komt geven. 
Dit jaar zijn de belangrijke punten: wat doen we met het geld. welke  
activiteiten willen we, hoe gaat het met de werkgroepen en hoe staat 
het met de glasvezel! 
Als u deze dorpskrant hebt ontvangen is er op 22 februari al een bij-
eenkomst geweest over het dorpsbudget. Bij het schrijven van dit 
stukje is nog niet bekend hoeveel mensen daar zijn gekomen en wat 
voor mooie ideeën naar voren zijn gekomen, maar we hopen natuur-
lijk op prachtige originele voorstellen. Samen met de ideeën die er al 
waren vanuit de dorpsvisie hopen we dit een mooie rij mogelijke pro-
jecten wordt.  
De keuze voor de verschillende ideeën (ook voor een project uit het 
stimuleringsfonds) ligt uiteindelijk bij de Algemene Ledenvergade-
ring. En daar gaan we dus op 26 maart aanstaande over praten en 
stemmen. We doen dat op een speelse wijze waarbij iedereen invloed 
kan hebben.  
 
Graag tot ziens op de le-
denvergadering en een 
mooie lente toegewenst. 
 
Jaap Ruiter 
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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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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

2018 

De jaarlijkse ledenvergadering is op maandag 26 maart. Alle leden 
zijn van harte welkom! We beginnen om 20:00 uur in het Dorpshuis ‘t 
Nuver Plekkie 
De agenda: 

1. Opening.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen ledenvergadering 27 maart 2017 

4. Jaarverslag 2017 Deze wordt niet voorgelezen, maar staat op de 
website 

5. Jaarverslag 2017 van de Kinderclub De Kiel.  

6. Financiën: verslag van de kascommissie en de penningmeester over 
2017, de begroting voor 2018. 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie.  

8. Bestuursverkiezing. Jaap Ruiter en Rob Thiele treden conform het 
rooster af en stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot 
aanvang van de vergadering gemeld worden bij de voorzitter. 

9. Lopende zaken, waaronder het overleg met Burgemeester en Wet-
houder 

10.Dorpsvisie, korte terugkoppeling uit de werkgroepen 

11.Korte terugblik van het bestuur Stichting Dorpshuis 

12.Activiteiten voor 2018.  

13.Ontwikkelingen rond glasvezel 

14.Dorpsbudget en stimuleringsfonds wijken- en dorpen (zie ook ‘van 
de voorzitter’) 

14.Punten van de aanwezige leden, tevens rondvraag. 

16.Sluiting 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 3-17 

Afwezig met kennisgeving: Ad en Angeline v. Ginneken, Remco de Jong, 

Selma Roos, Henk Piek, Diana van Uffelen, Bennie en Ge Mulder, Roelie de 

Boer  

Aanwezig:  30 leden en 7 bestuursleden. De presentielijst is in het bezit van de 

secretaris. 

1. Opening: 

De vergadering wordt om exact 20.00 uur geopende door de voorzitter Jaap 

Ruiter. Hij heet eenieder welkom. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

Fietspadverlichting: de lantaarnpalen zijn nog niet besteld. Er ligt een offerte 

klaar voor minimaal 20 palen. Eventueel ook ten noorden van de kruising met 

de Eserstraat. Dit moet nog geregeld worden. De planning is om in mei te be-

ginnen met de werkzaamheden. 

3. Notulen ALV 21 maart 2016: 

De notulen voor 2016 zijn goedgekeurd met dank aan Annelies Loot. 

4. Het jaarverslag van 2016: 

Het jaarverslag voor 2017 wordt wederom geplaatst op de website i.p.v. voor-

gelezen. De secretaris (Gijs Egbers) regelt dit.  

Intermezzo door Herman, hoofd van CBS De Kiel: 

Herman geeft een toelichting op zijn aanwezigheid tijdens deze vergadering. 

Allereerst wil hij kennismaken met de vereniging Dorpsbelangen. Graag wil 

hij een nog nauwere samenwerking met onze vereniging. Het streven van het 

bestuur is om de school zo lang mogelijk open te houden, nu zijn er nog 33 

leerlingen. De gemeentenorm voor recht van bestaan ligt op 23 leerlingen. Er 

is veel aandacht voor individuele begeleiding voor de kinderen. 

Op 7 april is er een lentefair op het schoolplein. Het streven is om meer activi-

teiten te houden in en om het schoolgebouw. Tevens wordt er meer samenge-

werkt met de Slagkrooie waardoor de kinderen ook in contact komen met an-

dere leeftijdsgenoten. 

Tot zover de toelichting van Herman, waarvoor dank. 

5. Jaarverslag van de kinderclub De Kiel: 

Het seizoen begon met paaseieren zoeken 

27 april: kleedjesmarkt met oud Hollandse spelletjes. Helaas was er weinig 
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publiek 

11 juni: Kielse sportspektakel. Vele teams deden mee. Zeker voor herhaling 

vatbaar. 

24 september: seizoen opening in samenwerking met Dorpsbelangen. Met 

na afloop een barbecue bij het dorpshuis. 

11 november: lampionnentocht. Grote opkomst met mooie zelfgemaakte 

lampionnen. 

19 november: intocht Sinterklaas per Jeep. De avondactiviteit voor de grote-

re kinderen was nihil, waardoor deze is afgelast. 

Nieuwe leden van de kinderclub: Hans van der Meulen(voorzitter) en Bian-

ca Huizinga(lid). Dion en Esther Boer zijn gestopt. Zij worden bedankt voor 

hun jarenlange inzet. 

6. Financiën: 

De financiën van Dorpsbelangen zijn goed op orde. Ondanks veel activitei-

ten  bedroeg het tekort in 2016 slechts € 50. 

De kascommissie bestond uit Trudi van der Meer en Henk Piek. Zij hebben 

de financiën volledig in orde bevonden en adviseren de vergadering het be-

stuur décharge te verlenen. De Algemene Ledenvergadering besluit aldus. 

Dorpsplein: als de norm van 23 leerlingen niet meer gehaald wordt, dan gaat 

de school terug naar de gemeente Coevorden. We zullen proberen de €1.500 

te waarborgen bij de gemeente. 

Henk Hummel: schietvereniging had aparte bankrekening. Kosten €65.  

De rekeningen zijn samengevoegd zodat deze extra kosten er niet meer zijn. 

De Glasvezelclub heeft een aparte bankrekening en staat daarvoor garant. 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie: 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Trudi van der Meer en Roelie de Boer, 

reserve Frits Knetsch. 

8. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Arie de Groot en Désirée de Vries. 

Afgetreden: Willem Vonk 

Nieuwe secretaris voor een periode van 3 jaar: Gijs Egbers 

Nieuw bestuurslid: Rob Thiele voor een periode van 1 jaar. 

Het bestuur bestaat vanaf heden uit 8 leden. Bij gelijke stemming geeft de 

stem van de voorzitter de doorslag (statuten). 

De vergadering accrediteert het bestuur 
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Paardenverzekeringen 
tel:  06-40045391 www.mlmidden.nl 
tel: 06-50597900 info@mlmidden.nl 
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9. Lopende zaken: 

10 april: dorpenronde met gemeente Coevorden (B en W) 

Pilot De Tip i.v.m. permanente bewoning onder de aandacht brengen 

Sluisverkeer slecht zicht zowel bij het museum als de ingang van De Kiel. 

Advies reflecteren op de schuine randen 

Naamgeving van onverharde weg naar de markensteen: Zeven Markenweg 

of Zeven Markenpad; De vergadering kiest voor de laatste optie: pad 

10. Dorpsvisie, korte terugkoppeling uit de werkgroepen: 

Werkgroep Zorg:  staat op de site, inventarisatie van wensen en behoeften 

 van ouderen 

Werkgroep activiteiten: De jeugd krijgt de informatie via de App. Wordt  ge-

subsidieerd 

Werkgroep Leuk:: Spelavond via de dorpsmail bekend gemaakt 

Werkgroep informatie: De ontwikkeling van de website gaat steeds verder 

Dorpsplein en Jeu de Boules baan: Wordt gerealiseerd.  

 Opening zaterdag 8 april van 16.00 – 18.00 uur 

 De Jeu de Boules baan is open na schooltijd (14.30 uur) en in het 

 weekend. 

 De schooljeugd wordt geïnstrueerd door Gijs Egbers 

11. Terugblik van het bestuur stichting Dorpshuis 

Er worden geen bijzonderheden gemeld 

Evert Thiele is afgetreden als voorzitter 

Wilma Hummel is de nieuwe voorzitter 

Wensen voor het nieuwe jaar: 

 Zonnepanelen op het dak 

 Isolatie van het dak 

 Rechtstreekse aansluiting van de elektriciteit meter i.p.v. via de  school 

12. Activiteiten voor 2017: 

 30 maart: AED cursus 

 8 april: opening van het dorpsplein en Jeu de Boules baan 

 17 april 10.00 uur: neutjes schieten. Er wordt nog gezocht naar een 

 vrijwilliger. 

 13 mei: excursie naar Bargerveen 

 18 mei: 60+ lunch 

 25 mei: dauwtrappen 

 Winteravonden 

 25-28 juli: rijwiel vierdaagse.  
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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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Vrijdag 28 juli komen er 3 groepen langs De Kiel. Koffie en thee stand 

organiseren. 

23 sept: sportspektakel opening 

Oktober: rommelmarkt 

13. Ontwikkeling rond het glasvezel: 

Er worden huis aan huis bezoeken gedaan. De Kiel is 63% aangemeld. 

Schoonoord loopt ver achter. Daar wordt nu actie op ondernomen. 

Het streven is om in oktober met de abonnementen te beginnen. 

14. Verkiezing van het dorpslogo: 

Er zijn drie keuzes: 

 7 marken aantal stemmen: 14  1e keuze 

 Boom   aantal stemmen: 2 

 De steen aantal stemmen: 10 

De gemeente Coevorden wordt om subsidie gevraagd voor een bord. 

15. Opheffing pot voor het dorpsfeest: 

Er zit € 5.400 in de pot. Hiervan is €1500 geïnvesteerd in de aanleg van de 

Jeu de Boules baan. Er zit nog €3900 in de pot. 

Besloten wordt om deze pot op te heffen en het geld voor andere doelein-

den te gebruiken. Hiervoor gaan we nieuwe doelen ontwikkelen. 

16. Stimuleringsfonds wijken- en dorpen: 

November 2017 worden nieuwe initiatieven verkozen. Nieuwe projecten 

kunnen zijn: 

 -Verlichting ten noorden van de Eserstraat 

 -Zonnepanelen voor het dorpshuis (zie agendapunt 11) 

 -Elektriciteit van het dorpshuis (zie agendapunt 11) 

 -Isolatie van het dak van het dorpshuis (zie agendapunt 11) 

 -Plantenbakken langs de weg 

 -Een mobiele muziekkoepel 

 Gekozen wordt voor het dorpshuis: zonnepanelen, een eigen  

 elektriciteitsaansluiting en zo mogelijk isolatie. 

-De Kiel zal als eerste dorp binnen de gemeente een dorpsbudget  

  aanvragen. Mogelijke doelen hierbij: 

-Lantaarnpalen: onderhoud, verzekering, schade, vervanging lampen,  

 vergoeding voor huishoudens met een lantaarnpaal in hun tuin 

-Vergoeding AED cursus. 
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Wijk- en dorpenronde  

Op donderdag 14 juni vindt de jaarlijkse vergadering in het kader 
van de wijk- en dorpenronde plaats. Het bestuur van de Vereniging 
voor Dorpsbelangen heeft dan een overleg met het College van 
B&W van de Gemeente. Het College zal worden vertegenwoordigd 
door Burgemeester Bouwmeester, Wethouder Huizing en enkele 
ambtenaren. 
In dit overleg zullen aandachtspunten aan de orde komen die voor De 
Kiel van belang zijn. Als u onderwerpen hebt voor dit overleg horen 
we dat graag. U kunt dit vóór 1 juni aan een van de bestuursleden 
laten weten of via secretaris@dekiel.info. 
De vergadering is openbaar en u bent dan ook van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn. We beginnen om 20:00 uur. 

17. Rondvraag: 

Jannie: Een betonnen tafeltennistafel voor de school. Werkgroep 

dorpsplein gaat hiermee aan de slag ... 

Marlien: 15 juli: huttenkamp op het grasveld van de school. De  

oudere jeugd wordt ingeschakeld voor begeleiding. 

Anja: De sponsoring voor het Sinterklaasfeest was laat geregeld 

voor de muziek 

Zaterdag 1 april 14.00 – 16.00 uur: opening van haar eigen bedrijf 

met verhuur van fat bikes.  

Astrid: Inzameling doppen en kleine metalen loopt goed. Graag ge-

scheiden inleveren 

18. Sluiting: 

De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten  

door de voorzitter. 
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Glasvezel in De Kiel 

 
De afgelopen tij is een druk jaar geweest voor Reuzenbreedband die 
de aanleg van snel internet door glasvezel in De Kiel en Schoonoord 
voorbereidt. De leden van de werkgroep hebben door allerlei acties, 
zoals huis-aan-huis bezoek van ongeveer 75% van de inwoners de 
intentieverklaringen ontvangen. 
Daarnaast zijn we achter de schermen bezig geweest om alle glasve-
zel-initiatieven in de gemeente Coevorden samen te bundelen. Het 
heeft er in geresulteerd dat we gezamenlijk gaan optreden onder de 
naam Glasvezel Zuidenveld. Hoewel we ook nog onder de naam 
Reuzenbreedband zullen werken, zal steeds meer de naam Glasve-
zel Zuidenveld worden gebruikt omdat deze nieuwe organisatie uit-
eindelijk opdrachtgever en eigenaar van het glasvezelnetwerk in de 
hele gemeente wordt. 
Het is daar niet bij gebleven: het hele traject aan kabels is in kaart 
gebracht en er is al een “schouw” geweest: dat wil zeggen dat er ge-
keken is waar er gegraven kan worden (bijvoorbeeld in de berm) en 
waar op een andere manier de kabels in de grond gelegd moeten wor-
den (bijvoorbeeld als er veel wortels van bomen zijn). 
De verplichte marktconsultatie is al afgerond. De grote marktpartijen 
zoals KPN en Ziggo zijn niet van plan om de komende jaren snel in-
ternet door middel van glasvezel aan te leggen. We zijn nu vrij om 
het zelf te gaan doen. 
Graag kijken we vooruit naar wat er ons de komende tijd te wachten 
staat. Allereerst wordt het businessplan geschreven (met onder ande-
re de financiering); dit zal enkele maanden in beslag nemen. Even-
eens moet er een Europese aanbesteding plaatsvinden en ook dit kost 
veel tijd. Tegelijkertijd zijn we dan al wel bezig met gesprekken met 
aannemers, providers en dergelijke. Al met al is het een ingewikkelde 
klus. De gemeente Coevorden verleent goede ondersteuning, de pro-
vincie helpt ons waar het maar kan en van de initiatieven die al bezig 
zijn met de aanleg, zoals in de Wolden en in Midden Drenthe krijgen 
we veel adviezen. Al met al, een voorbeeld van Drents Denken. 
U ziet het: ook in 2018 zitten we niet stil en werken we voor ons al-
len aan snel en stabiel internet via de glasvezel. 
Jaap Ruiter. 
 



14 

 
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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...met Liza 

STICHTING DORPSHUIS 

Eindelijk is het dan zover…… 

de zonnepanelen worden geïnstalleerd.  
In week 8 komt Techniko om de zonnepanelen op het dorpshuis te 
monteren en aan te sluiten. 
Ook zal er een sleuf worden gegraven vanaf de voorgevel van het 
dorpshuis naar de straat, dit zal enige dagen overlast geven. Maar als 
Enexis eenmaal de stroomvoorziening heeft aangelegd dan beschikt 
ons dorpshuis over een eigen elektra aansluiting. Dit betekent dat we 
in de toekomst geen problemen meer zullen hebben als er wat meer 
stroom gevraagd wordt met een activiteit. En bij stroomuitval kunnen 
we het in onze eigen meterkast snel oplossen. 
We hopen op een zonnige zomer zodat onze zonnepanelen een goede 
opbrengst zullen leveren, en onze energie rekening flink zal dalen. 
 
We zoeken nog iemand voor onze schoonmaakploeg die ons helpt om 
1 keer in de 8 weken het dorpshuis schoon te maken. Je werkt altijd 
met 2 personen en meestal is in een half uur is alles weer netjes. 
In de vorige oproep via de mail heeft 1 persoon zich aangemeld! Be-
dankt. Maar we zoeken nog iemand, om zo ons schema van 1x in de 8 
weken te behouden, dit is dan voor iedereen minder belastend. 
Aanmelden kan bij Bea,     tel: 382114 
                               Wilma, tel: 382308 
  
Wilma Hummel 
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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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DOORLOPER 
 
Door Gijs de Jong ben ik uitgenodigd om iets over mijzelf te vertel-
len. Ik ben Paul Roberti, geboren in Den Haag, als derde zoon 
(bedelprins) van Karel Roberti en Hetty Stolte. Mijn vader heeft mijn 
moeder in een bioscoop in Den Haag ontmoet, alwaar zij als seveer-
ster werkte. Hij heeft haar leren kennen door een "my toe geval": zij 
werd door een snoodaard op haar kont geslagen, waar mijn vader wat 
van zei. 
En zo is het gekomen! Liefde op het eerste gezicht. Het lijkt net een 
sprookje! 
Zij kregen zeven kinderen, waarvan zes jongens en een meisje, die 
haar broers goed onder de duim had. Toen ik één jaar was zijn mijn 
ouders naar Hilversum verhuisd. Mijn vader kreeg daar een baan als 
trompettist in het Metropool Orkest onder leiding van Dolf v/d Lin-
den. Wij kwamen in de Ampère straat te wonen, daar heb ik mij 
"vergeleken met mijn broers" voorbeeldig gedragen. Na een jaar of 
acht verhuisden wij naar de J.A. Kalfflaan, een nieuwbouwwijk waar 
je als jongetje geweldig kon spelen en kattenkwaad uithalen. Ik had 
daar over een plafond gelopen (de vloer boven zat er nog niet in) 
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waardoor er allemaal gaten waren ontstaan, iemand had de politie ge-
beld die wilde weten wie het gedaan had, gelukkig hielden mijn 
vriendjes hun mond waardoor het met een sisser afliep, maar ik was 
behoorlijk geschrokken en het is nu inmiddels gelukkig verjaard.  
Toen ik van de lagere school kwam ben ik in Utrecht naar de Grafische 
school gegaan. Na de  
Grafischeschool ben ik naar de Larense Academie gegaan om me te 
bekwamen in het schilderen van portretten en ben ik gaan werken als 
leerling  
dessinnateur, bij "Studio De Blarick" te Blaricum waar ik Joke Reket 
"mijn vrouw" heb leren kennen. Samen werkten wij aan een ontwerp 
van een tapijt waar we een technische tekening van maakten om daarna 
geweven te kunnen worden. Joke werkte aan de rechter kant en ik aan 
de linker kant. Wij kwamen steeds dichter bij elkaar en dat is zo geble-
ven. In 1965 zijn wij in Blaricum getrouwd. Veertien maanden later 
werd onze eerste dochter Myla geboren en vier jaar later dochter Katja. 
Vanwege de woningsnood woonden wij bij de ouders van Joke in (Jan 
Reket en Annie v/d Pijll), die een groot huis hadden in Blaricum. We 
hebben daar met veel plezier gewoond. Vader Jan Reket was meubel 
maker en werkte voor Pander Meubelen Amsterdam. Na zijn pensione-
ring heeft hij zijn grote wens zelf een boot te bouwen in praktijk ge-
bracht. Na eerst een werktekening gemaakt te hebben werd in de tuin 
de boot gebouwd, het resultaat was een Friese Schouw waarmee  
gevaren werd op de Kortenhoefse plassen. Later toen mijn  
schoonvader overleden was is de boot naar ons gegaan. Samen met een 
vriend en Joke gingen we varen op het Lauwersmeer en de  
Waddenzee, waar 
ik vooral met mijn 
vriend Jan en Fred 
mijn buurman vele 
avonturen beleefd 
heb. 
Wij zijn vanuit 
Blaricum naar 
Soest verhuisd 
waar wij zes hoog 
in een flat woon-
den wat ons  
geheel niet beviel. 
Wij hadden al 
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plannen om daar weg te gaan en ergens in het noorden een vrij-
staand huisje te kopen, tot een vriend van ons vertelde dat hij een 
huis ging kopen in "De Kiel" en of ik zin had om mee te gaan kij-
ken. Daar ontmoette ik iemand die mij vertelde dat er in het veld 
een huisje leegstond. Hij had de zorg voor het huisje zolang de eige-
naars niet aanwezig waren. Hij heeft de eigenaars ingelicht dat wij 
het huisje wel wilden kopen of huren.  
 
De eigenaren: Christiaan en Carla de Winter werkten in de zomer in 
Zuid Duitsland als rondleiders in "Kasteel Neuenschwanstein" en 
vonden het heel leuk dat er jonge mensen met kleine kinderen in het 
huisje wilden wonen en hebben het aan ons verhuurd. Zij noemden 
ons "onze hippies". Nadat wij toestemming hadden gekregen, zijn 
wij in de maand oktober 1972 naar Eeserveen verhuisd.  
Wij kwamen uit een riante flat met centrale verwarming, hier had-
den we alleen een kleine Aladin kachel die alleen de kamer ver-
warmde. ‘s Morgens hadden wij ijs op onze dekens, de kinderen 
hadden kruiken, die hadden het lekker warm, wij hielden elkaar 
warm. Het was afzien, ondanks dat hadden wij geen spijt. Het is al-
lemaal goed gekomen, er is nu verwarming en het huis is groter en 
geriefelijker. 
 
Het wonen hier was wel wennen, gelukkig woonden onze vrienden 
uit Soest hier ook en ging ik op voetbal en schilderde decors voor de 
toneel vereniging, waardoor ik ook weer mensen leerde kennen. 
In Emmen bij "Van Liere" kreeg ik een baan als graficus. Ik heb 
daar dertig jaar en een week gewerkt. Toen ik twee en zestig en een 
half was ben ik met vervroegd pensioen gegaan, kon ik me eindelijk 
helemaal aan mijn hobby`s tekenen, schilderen, portretten boetseren 
wijden. 
Wij wonen hier inmiddels vijf en veertig jaar met veel plezier! 
 
Ik geef de pen door aan: Brenda Pot 
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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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AED Cursus 

 
Binnenkort wordt er weer een opfriscursus voor “bediener burger-
hulpverlener AED” georganiseerd  in het Dorpshuis. Deze cursus 
(één avond) wordt gegeven onder de bezielende leiding van Richard 
van Loon, erkend instructeur. Er zijn voorlopig 2 avonden gepland, 
de avond met de meeste aanmeldingen/deelnemers gaat het worden: 
maandag avond 12 maart of maandag avond 9 april 2018 van 20.00 
tot 22.00 uur. 
 
De kosten voor de deelname door leden/donateurs van de vereniging 
worden uit het dorpsbudget gefinancierd, evenals de consump-
ties.  Voor niet leden/donateurs zijn de kosten € 15,00 per persoon 
exclusief de consumpties voor deze avond die dan ook nog apart af-
gerekend moeten worden. Lid/donateur worden van Dorpsbelangen à 
€ 5,00 per jaar is ook mogelijk dan worden de kosten door de vereni-
ging gedragen. 
 
Als burgerhulpverlener kunt u zich dan aanmelden bij een oproepsys-
teem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in de buurt krijgen een 
aantal mensen een oproep per SMS om naar het slachtoffer te gaan. 
Een ander aantal mensen krijgt een oproep om de dichtst bijzijnde 
AED op te halen. U bepaalt zelf in welke buurt (privé, werk) en op 
welke tijden u oproepbaar bent. Een ambulance is vaak niet binnen 
de eerste 6 minuten bij het slachtoffer, een burgerhulpverlener mis-
schien wel. 
 
Meer informatie op: www.hartstichting.nl/doe-mee/oproepsysteem-
reanimatie 
of www.hartslagnu.nl  

http://www.hartstichting.nl/doe-mee/oproepsysteem-reanimatie
http://www.hartstichting.nl/doe-mee/oproepsysteem-reanimatie
http://www.hartslagnu.nl
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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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VANUIT DE WERKGROEPEN 

L euk! 
 
 

De WERKGROEP LEUK heeft een 3e paneel geplaatst ter hoogte 
van De Konijnenbergen (Kwekebosweg). De panelen bij Gebbens 
Meertien en de 7-Markensteen stonden er al. Er wordt nu gewerkt aan 
een paneel over de geschiedenis van ons bos en de Flintwegen. 
Elders in De Dorpskrant leest u meer over de Spelletjesavond op  
donderdag 8 maart a.s. en Klootschieten op zaterdag 26 mei a.s. 
Bij het Bestuur hebben we het volgende neergelegd: 
1. een Jeux de Boule wedstrijd, gecombineerd met een Franse Mid-
dag/Avond medio mei,  
2. een suggestie van een Kieler (dan wel Kielenaar) voor een Trim-
baan in het bos 
3. Neuties Schietn en  
4. De koffiestop bij de Rijwielvierdaagse van 24 t/m 27 juli a.s.  
Kortom, we zijn nog steeds LEUK bezig. 
Zeno Leukcoördinator 

D
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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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VAN DE VERENIGINGEN 

Kielse Wichter 

Met elkaar en voor elkaar 

De vrouwengroep organiseert regelmatig zowel in het Dorpshuis als 
daarbuiten interessante activiteiten van heel uiteenlopende aard. 
Excursies, lezingen, workshops, gezellige avonden en veel meer 
staan op de agenda. Los daarvan speelt gezelligheid en onderlinge 
contacten een belangrijke rol. Voor data: zie agenda. 
De verslagen staan altijd op de website (nu nog onder het kopje 
“huisvrouwen”) en bij verslagen hier in de dorpskrant. 
Contactpersoon: Roelie de Boer 

Sporten op muziek.  

Elke donderdag om 8.45 uur een uurtje sporten in het dorpshuis, 
onder leiding van Roelina de Vries.  
Ook mannen zijn welkom, want daar is het ook goed voor. 
Voor info Wilma Hummel (382308) 

Schildergroep: 

Elke dinsdag van  13.30-16.00. Beginners en 
gevorderden welkom en neem je eigen schil-
dersspullen mee! 
Voor info: Wilma Hummel (382308) 

Maandag 19.30 uur Handwerkavond 1 x per 2 weken (5-3) 
Dinsdag 13.30 uur  Schilderen wekelijks 
Dinsdag 19.30 uur: Schieten wekelijks 
Donderdag 8.45 uur: Sport wekelijks 
Donderdag 18.45 uur: Zingen in De Kiel wekelijks 
Voor Kielse Wichter: zie agenda achterin 
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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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Handwerkavond 

De handwerkavonden worden goed bezocht. Iedereen is zeer geïnte-
resseerd in het werk van een ander en zie je steeds iets wat je nog 
niet kent. Zo worden er heel wat technieken en ideeën  uitgewisseld! 
Dan wordt het ook geprobeerd  en met hulp lukt het altijd best. 
Kom rustig een keertje binnen wandelen om te kijken of gewoon 
voor een kopje koffie of thee. 
De avonden beginnen om 19.30 uur 

Hennie Schans (382310) 

Schietclub  

Elke dinsdagavond is er schietclub in het dorpshuis vanaf 20.00 uur. 

Wij schieten in de wintermaanden vanaf oktober tot en met april. 
Henk Hummel (382308) 

Creatieve Avonden  

Iedereen is op creatief vlak in staat tot meer dan hij of zij zich vaak 
realiseert! Regelmatig organiseert de Crea-groep leuke, ontspannende, 
creatieve activiteiten, informatie daarover komt via de dorpsmail of is 
op te vragen bij Roelie de Boer (381116) 

Zingen in De Kiel  

Iedere donderdagavond zingen we van 18.45 uur tot 20.00 uur onder 
leiding van Trudie van de Bos in het dorpshuis. 
Dus... denk je dat je niet kunt zingen, maar lijkt het je wèl leuk om dit 
samen te doen? Stap dan eens op donderdagavond over de drempel van 
het Dorpshuis van De Kiel. Je bent van harte welkom!  
Ada Ran 

mailto:ada.ran@outlook.com
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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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Dorpsmaaltijd 

Verder integreren tijdens vrolijke en heerlijke Decemberbuurtmaaltijd 
in ’t Nuver Plekkie 
Ondanks strakke planning toch nog als allerlaatsten, kwamen Martin 
en ik (via Deventer, Utrecht en Emmen - en eerst nog snel thuis het 
hele klasje dieren gevoederd) licht hijgend bij ’t Nuver Plekkie aan, 
waar we in een warm bad van vrolijke mensen, heerlijke geuren en 
sfeervolle kerstversiering vielen. 
We kregen onze drankjes en de uitleg over alle heerlijke gerechten die 
door de Activiteitengroep plus extra vrijwilligers, waren klaargemaakt. 
Ook aan vegetariërs was uitgebreid gedacht, heel fijn! 
Twee soorten soep met stokbroodjes met allerlei beleg was er vooraf. 
In de rij voor de soep maakte ik kennis met diverse personen die ik tot 
nu toe alleen van naam kende uit De Dorpskrant, dus mijn kringetje 
bekenden is ook weer een klein beetje gegroeid. 
Erg leuk vonden we dat de deelnemers aan de maaltijd zo varieerden 
in leeftijd. Er werd door iedereen gezellig onderling gebabbeld en  
genoten van het eten. En drinken :- ). 
Tussendoor las Riek Otten een mooi, maar ook treurig eindigend ge-
dicht in het Drents voor, over de kerst-herinneringen van een oude me-
vrouw. 
De regel “... van bliedskap gleuide mien gezicht...” (sorry voor het 
waarschijnlijk verkeerd gespelde Drents) daaruit, heb ik onthouden, 
omdat ik die erg toepasselijk vond voor veel van de gezichten die ik 
om me heen zag. 
Ons werd verteld welke heerlijkheden op ons stonden te wachten voor 
het hoofdgerecht: twee soorten lasagne, gebakken aardappeltjes,  
diverse soorten groenten, groenten-ratatouille, wildschotel van lokaal 
wild (het kan overigens zijn dat iemand binnenkort ontdekt dat z’n 
vriezer geheel leeg is… Bennie?), stoofpeertjes en appelmoes! 
Angelina vertelde een geheel fictief verhaal over de fictieve levens van 
fictieve personen die mogelijk ooit de Konijnenbergen bewoonden. 
Elke toevallige gelijkenis met huidige bewoners berustte werkelijk 
geheel op toeval en zorgde voor een boel plezier en (stiekem toch ;- )) 
herkenning onder de toehoorders. 

VERSLAGEN 
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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  

www.rest4u.nl  

 

 

 

 

Bouwservice Marco Braam 
M. Braam Timmer en Metselbedrijf is een bouwservice van burgerlijke en 

utiliteitsbouw onder andere het bouwen van, woningen, renovatie, restauratie en 
onderhoudswerk van diverse werken. Het bedrijf is in 1968 opgericht te 

Schoonoord. 

Tramstraat 8, 7848 BL Schoonoord  
Tel.: 0591 – 38 23 9 

Mobiel: 06 25 32 38 99 / 06 54 90 13 25 
Email: m-braam@ziggo.nl  
www.bouwbedrijfbraam.nl 

mailto:info@rest4u.nl
http://www.rest4u.nl
mailto:m-braam@ziggo.nl
http://www.bouwbedrijfbraam.nl
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Intussen kreeg ik smakelijke verhalen uit de avontuurlijke levens van 
twee tafelgenoten te horen: de ene ging in vroeger tijden met een 
enorme landrover heel Europa door, met gezin en hond en de ander 
vertelde onder meer over de meest uiteenlopende grote machines, 
vrachtwagens en tractoren die ze in haar jongere jaren bestuurd had. 
Zo leuk: achter elk gezicht zit vaak een heel onverwacht verhaal! 
Jaap maakte iedereen aan het lachen met zijn Groningse voordracht 
over zijn Buurvrouw Van Zo-Zowat Met ’n Hondje Van Zo-Zowat 
Met ’n Steertje Van Zo-Zowat, enz 
Ter afsluiting van het feest (want dat was het zeker!) kregen we tee 
en koffie met door Hennie Schans zelfgebakken Kniepertjes (laat ik 
daar nou dol op zijn)! 
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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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Kniepertjes zijn om het jaar uit te rollen en op 1 januari rollen we 
het jaar weer op met het eten van Rolletjes, heb ik ook nog geleerd :-
 ). Over rolletjes gesproken: wij konden na dit alles wel ongeveer als 
tonnetjes rollend naar huis. 
Wat een leuke avond hebben we gehad: dank aan iedereen die dit 
mogelijk maakte. 
Groeten van Judith (Kwekebosweg 12, De Kiel) 
 

WINTERAVOND  januari 
 
Zeno Roos vertelt over het reddingwezen 
Wat hebben wij met de zee? VOC, handel, baden en zonnen. 
We hebben ook in onze taal veel gezegden over water, zoals: 
Geen zee te hoog, 
Man over boord, 
Hou je roer recht, 
In de aap (=zeil) gelogeerd, 
Een baken in zee. 
Verder veel taalbegrippen. Als  
landje zijn we erg gebonden aan  
zee. 
Nadat er in 1824 een schip voor de  
kust ten onder ging en de toegesnelde 65 redders, die met houten roei-
boten er op af gingen, mee verdronken, is er door vrijwilligers een 
reddingswezen opgericht, want ‘zo kan het niet meer’. 
Op het water verdrinken er jaarlijks wel 220 mensen. 
We kijken naar een video over redden op het water. 
De reddingsbrigade bestaat uit vrijwilligers, meest mannen, die in ie-
der geval een zwemdiploma moeten hebben. Zij beginnen op kleine 
boten en krijgen minimaal eens per week een zware training. Zijn ze 
meer ervaren en boven de 18 jaar, dan mogen ze mee op de grote bo-
ten, waar ze overlevingspakken moeten dragen en zwaar werk moeten 
doen.. 
Langs onze kust tot en met de wadden eilanden en in Dordrecht zijn 
45 stations met redding materiaal en dan denken we aan kleine (3,4 
m.) tot zeer grote boten (19,3 m) met allerlei hulpmiddelen aan boord. 
De vrijwilligers wonen allemaal in de buurt, want na een oproep moe-
ten ze snel ter plaatse zijn. 
Aanvankelijk werd gewerkt met een stoomreddingboot. Daarna kwam 
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 Masters Diervoeders 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Masters paardenvoer, muslies 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 

er een motoreddingboot. Nu is er een rib boot, een boot met een  
dikke rubberen band, ring, om de boot heen, zodat deze stabiel is.  
De nieuwste boten zijn waterjets: een boot zonder schroef of kiel, op  
waterkracht, die wel 70 km per uur kan. Deze kan zo het zand op 
schieten, dankzij de scheg onder aan de boot. 
We kijken naar een video waarin Martin Gaus een zeehond probeert 
te trainen voor reddingswerk. Dat lukt helaas niet: reddingswerk is 
mensenwerk.  
Het hele reddingswezen bestaat uit vrijwilligers, die hun leven in de 
waagschaal stellen om anderen te redden. Het wordt bekostigd uit 
giften. Zij krijgen en willen geen subsidie, omdat ze echt eigen baas 
willen blijven. Het zijn dus dappere mensen, die beginnen als 
‘opstapper’, zeg maar: de klusjesman aan boord, die veel moet afkij-
ken van de ervaren mannen. Ze krijgen een 6 weken durende oplei-
ding in Schotland, waar ze vertrouwd worden gemaakt met de boot 
en alles wat daarop gebeurt. 
Met veel ervaring kun je schipper worden. Naast de schipper is er 

http://www.happyanimalfood.nl
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iemand voor de  
communicatie en een 
technicus voor de  
motor. 
We kijken nu naar een 
video waar een red-
ding is te zien. 
De opstapper vertelt 
over hoe hij de actie 
heeft beleefd, de 
schipper vertelt over 
de spanning in de 
stuurhut, het ‘hokje’, 

en de geredde vertelt zijn beleving, vol bewondering en dankbaarheid. 
Er zijn ook redders op het droge: de Life Guards aan het strand. Het is 
een echte, leuke vakantiebaan voor jonge mensen. Zij lopen rond met 
een middelband en een plank, om zwemmers voor de kust te redden. 
Al dit dappere werk wordt elk jaar, het hele jaar door, verricht en kost 
per jaar wel 18.000.000 euro En dan te bedenken dat dit wordt opge-
bracht door donaties en giften. 
Tot slot zien we nog wat video’s, waarin een echte redding is te zien, 
van een boot met een gebroken mast bij Den Helder, een helikopter 
redding in samenwerking met de reddingsboot, en een stoere redding 
door een Engelse boot. 
Om meer te weten te komen over het reddingswezen kun je een bezoek 
brengen aan de musea in Den Helder en op Ameland, waar ook de-
monstraties worden gegeven. 
Zeno pleitte ervoor dat tenminste alle watersporters redders op het  
droge moesten zijn: dus donateur. 
We waren getuige van een zeer informatieve en gezellige avond. 
Trudi van der Meer 
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OPROEPEN EN ACTIVITEITEN 

 

De Spelletjes avond is er weer en wel op donderdagavond 8 maart 

a.s. om 8.15 uur, ná de zanggroep (die natuurlijk, van zang naar spel, 
gewoon mee kunnen doen). We hebben weer van alles in de aanbie-
ding:  Triominos, Scrabble, Rummikub, Kolonisten, Sjoelen, Klaver-
jassen, Toepen, Schaken, Dammen, diverse kwartetten, Spreekwoor-
denspel en nog veel meer!!! Ook de sjoelbakken  
zijn er. We zorgen uiteraard ook weer voor koffie en thee  
(voor eigen rekening), dus…… 
 
De Werkgroep LEUK 

Sur le Pont d'Avignon 
On y danse, On y danse 

https://www.youtube.com/watch?v=wzzMDPo5uWA 
Tsja, wie kent dit liedje niet? Ga naar bovenstaande link en iedereen 

zingt mee. Het is een opmaat naar een echt 
Frans-Kiels/Kiels-Frans Gebeuren.  

Blauw, wit en rood is Frans en rood, wit en blauw is Nederlands. 
 
 

Leuk! Is door inwoners benaderd om eens wat LEUKs te doen 

rond een Jeux de Boules wedstrijd. We hebben een baan, maar daar 
wordt weinig gebruik van gemaakt. Dus leg het maar bij LEUK neer.  
Prima idee, wij houden van leuke dingen voor De Kiel! 
 
De Werkgroep LEUK organiseert “ergens in mei”, op een prachtige 
zaterdagse zonnige, zwoele, zweterige, zalige, zoete én zinderige (?) 
Lentemiddag/-avond (?) een Jeux de Boules-wedstrijd, aangekleed met 
Franse elementen. Wij zorgen, naast de koffie en thee, voor stokbrood, 
wijnen (wellicht via Thijs Dijkstra uit Vlagtwedde > wijnproeverij op 
1 maart a.s. om 20.00 uur in ons Dorpshuis > Carla Grasdijk tel. 
381277) et eaux  minérales, u zorgt voor een frans kaasje. Wij zorgen 
voor een schone baan, u zorgt voor een franse sfeer. Wij de muziek, u 

https://www.youtube.com/watch?v=wzzMDPo5uWA
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Oude herinneringen 

Een fluitje van een cent 
Wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje. 

Hij is geen kwartje waard.  
De gulden middenweg kiezen. 

Geen rooie cent op zak hebben. 
Voor een dubbeltje op de eerste rang.  

Het kwartje is gevallen. Ieder dubbeltje drie keer omdraaien. 
Als je alles van tevoren weet kom je met een kwartje de wereld rond.  

Een mooie stuiver op de bank hebben. 
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Uw leeshonger……. 

Deze kunt u stillen door één dezer dagen 
naar onze eigen kleine maar fijne tele-
bieb op het dorpsplein te  gaan. Er zit 
vast iets tussen wat u altijd al had willen 
lezen! Heeft u  uw boekenkast opge-
ruimd en boeken over: breng ze  maar op 
de Noorderweg 6 langs (niet té oud, niet 
vergeeld of beschadigd) 
Bedankt en groeten, 
Selma Roos 

Oproep 

Maandag 2 april is het weer 2e paasdag en tot voor kort werd dan al-
tijd het neutieschieten gehouden. De afgelopen 2 jaar echter is dat 
niet doorgegaan en dat lag met name aan het gebrek aan een organisa-
tor. Het zou jammer zijn als deze traditie definitief verdwijnt en daar-
om roept het bestuur u op om dat eens te organiseren. Het is geen 
moeilijke klus en hierover is altijd voldoende informatie te verkrijgen, 

de praterij. De datum is nog even onbekend, er vindt overleg plaats met 
Gerrit Hiemstra, Erwin Kroll én het Bestuur van Dorpsbelangen De 
Kiel. Dat geldt ook voor de kosten. 
Nadere berichten volgen via de Dorps-mail: u kunt zich voor de e-mail 
aanmelden via: dorpsmail@dekiel.info.  
 
Werkgroep LEUK 

http://www.dekiel.info/actueel/met-een-grote-leeshonger/
mailto:dorpsmail@dekiel.info
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Van de werkgroep Activiteiten: 

 
Als we kort terugblikken op de dorpsmaaltijd van 14 december j.l. dan 
mogen we wel zeggen dat het met een opkomst van 40 dorpelingen in 
de leeftijd variërend van 4 tot 94 jaar, mensen die hun uiterste best ge-
daan hebben allerlei heerlijkheden te maken en mensen die geholpen 
hebben met versieren, gedichten, verhalen en andere voordrachten en, 
heel basic, de afwas en het opruimen erna, mogen we wel zeggen dat 
het een heel fijne en gezellige avond is geworden. Wij als werkgroep 
worden hier blij van. Dat is waar we ons voor inzetten. We willen ie-
dereen daarom bedanken voor jullie hulp en aanwezigheid! 
 
En dat brengt ons naar de volgende activiteit: 
Op DONDERDAGMIDDAG 19 APRIL a.s. organiseert de werk-
groep activiteiten een DORPSPROEVERIJ. Van 14.00 uur tot 16.00 
uur bent u van harte welkom om met elkaar van elkaars zelf gemaakte 
hapjes te proeven. Iedereen uit De Kiel en omstreken is uitgenodigd om 
mee te doen. 
Opgeven kan vanaf nu tot uiterlijk 10 april a.s. 
Kosten zijn €5,-/pp (excl. drankjes). 
Natuurlijk moet er ook iets zijn om te proeven dus we zoeken ook men-
sen die het leuk vinden om wat hapjes te maken. Het mag geheel naar 
eigen inzicht als het maar ongeveer de grootte van een amuse heeft.  
Om mee te doen en/of voor het maken van hapjes kunt u zich opgeven 
bij Hennie Schans (0591382310) of bij Angelina van Ginneken 
(0612335868 of mail: ajmgin@gmail.com). 
 
Dit belooft een heerlijke middag te worden. Dus: geef je op en 
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Voorlichting in meststoffen op 26 April 

 
Met Ekote kunstmest hoef je alleen maar water te geven en in het he-
le seizoen niet meer bij te mesten. Dit is het gevolg van in totaal een 
nieuwe meststof. 
Hierdoor is alles niet meer zo intensief door b.v. het klaar zetten en 
alles uitwegen van kunstmest wat heel precies komt.  
Nu heb ik, Fokke de Boer hier de ervaring mee, wat je heel veel rust 
geeft, op de verzorging van de planten. 
Dit geld natuurlijk ook voor de moestuin en gazon.  
De Ekote is verrijkt met humuszuren en kan de werking hebben van 6 
maanden en dat betekend een volledig seizoen.  
Om hierover volledige inlichtingen te geven heb ik uitgenodigd:  
Dhr. Jan Marcus de Jong vertegenwoordiger van deze meststoffen. 
Tot ziens op deze interessante voorlichting op: 
 donderdag 26 april a.s.  
Tijd:  20.00 uur 
 

Feestdagen door Roelie de Boer 

Waarom vallen Pasen en Kerstdagen niet elk jaar op dezelfde dag? 
Wat betekenen deze feesten. 
Pasen is het christelijke feest ter nagedachtenis aan de opstanding van 
Christus. Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan in de lente, 
die op 21 maart begint. Pasen kan dan op zijn vroegst al op 22 maart 
vallen. De stand van de maan bepaalt bij het christelijke paasfeest de 
datum, vandaar het verschil van jaar tot jaar. 
Met Kerstmis viert de christelijke kerk de geboorte van Christus.  De 
data van de kerstdagen liggen vast: 25 en 26 december. December j.l. 
vierden we kerst op maandag en dinsdag, dit jaar gebeurd dat op 
dinsdag en woensdag. 
De vaste datum brengt automatisch met zich mee dat het feest elk jaar 
op andere dagen van de week wordt gevierd. 
Bij Pasen bepaalt de volle maan het tijdstip. De tijd tussen twee volle 
manen is 29 dagen, 12 uren en 44 minuten. Zo is het mogelijk dat Pa-
sen vroeg of laat valt in het voorjaar.  
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 Wijnproeverij op donderdag 1 maart 2018 om 20.00 

uur. 

Thijs Dijkstra van “BijThijs” uit Vlagtwedde organiseert de avond. 
Thijs is een zeer enthousiaste liefhebber en verteller van allerlei ver-
schillende dranken. 
Ondanks dat Vlagtwedde niet zo heel groot is komen de klanten van-
uit heel Nederland om bij Thijs inkopen te doen. 
Vooral om zijn mega grote collectie aan whisky’s is hij bekend maar 
natuurlijk ook om de wijnen, biertje en likeuren. 
 Donderdagavond 1 maart 2018, om 20:00 uur wordt er in het dorps-
huis een wijnproeverij georganiseerd. 
Het wordt een gezellige avond met allemaal verschillende wijnen, in 
verschillende kleuren en smaken. 
Natuurlijk zal de avond ook aangevuld worden door verschillende 
bijpassende hapjes. 
Zaal open om 19:45 en dan beginnen we met een kopje koffie. 
 De kosten voor deze avond zijn € 15,00 per persoon. ( graag gepast ) 

Georganiseerd door en graag opgeven bij Carla Grasdijk 
tel: 381277  

Winteravond 
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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 rol-

lade of taart! De uiteindelijke uitslag wordt bekend ge-

maakt 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  Winterpuzzel 

1.Schoonebeek              9. Beverwijk 
2.Roodeschool  10. Dodewaard 
3.Lopik  11. Marken 
4.Abcoude  12. Boxmeer 
5.Zoetermeer  13. Veendam 
6.Vreeswijk  14. Driebergen 
7.Aalsmeer  15. Rosmalen 
8.Wormerveer 
 
Stand na twee rondes    
Angelina van Ginneken     15 + 14 = 29    punten 
Hennie Schepers        14 + 14 = 28         ,, 
Riek Ottens         13 + 15 = 28         ,, 
Gijs Egbers         13 + 15 = 28         ,, 
G. Westenbrink                  13 + 15 = 28         ,,      
Trudi v.d. Meer        13 + 14 = 27         ,, 
Desiree de Vries        12 + 15 = 27         ,, 
Cobi Thiele         12 + 15 = 27         ,, 
Saskia Minderman        12 + 14 = 26         ,, 
Fam. D. Boer         11 + 14 = 25         ,, 
Bea Rozeman            8 + 13 = 21        ,, 
Hennie Schans                       15         ,, 
Defin Horians            13         ,, 
Anneke Huisman                       6          ..                
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Lente puzzel 
 
In onderstaande zinnen zitten 21 dierennamen verborgen. 
Kun je ze vinden? 
 

1.  Mijn broer is jonger dan jij, maar hij is langer. 
2.  Zeg elkaar altijd wat je op je hart hebt. 
3.  De koekjes die mijn moeder gebakken heeft zijn bijzonder 

lekker. 
4.  Heb je veel slaap nodig? 
5.  Ik heb eerder mijn huiswerk af dan jij, dus ik kan langer op 

straat spelen. 
6.  We spelen dan meestal verstoppertje. 
7.  De T.V. is stuk, daarom doen we een spelletje mens erger je 

niet. 
8.  Laatst kreeg ik een tik,ik kermde alsof het heel erg pijn 

deed. 
9.  Ik heb nog nooit gevlogen! Heb jij wel eens in een vliegtuig 

gezeten? 
10.De meester verteld altijd mooie verhalen. We luisteren dan 

allemaal heel goed. 
11. Op deze muziek wals je zo de hele zaal door. 
12. Op dat stuk papier staat precies waar we naar toe moeten. 
13. We zijn vast en zeker eerder op school dan jullie, want we 

gaan op de fiets. 
14. Bij het stedenspel viel Amsterdam niet in de prijzen. 
15.Hoe vinden jullie onze boekenkast? Deze hebben we zelf in 

elkaar gezet. 
 
 
Veel puzzel plezier.  
Inleveren graag voor 8 mei bij:  Roelie de Boer  
roelie.deboer@gmail.com 
 
 
 

Aj verliefd bint smaokt een smok met siepelsmaok  

nóg naor hönnig. 

mailto:roelie.deboer@gmail.com
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DICHTBIJ EN OM DE HOEK 
 

Cultuur 
 
 

Op zaterdagavond 24 februari a.s. om 20.15 uur is er een optreden 
van Joris Linssen (bekend van “Taxi” en “Schiphol”) en zijn Caramba 
Serenade. Een Nederlandstalige band met Mexicaanse Pepertjes in 
Theater De Hofpoort in Coevorden (Kasteel 1). Kaarten zijn te bestel-
len voor 22 euro via www.theaterdehofpoort.nl. 
 
Op vrijdagavond 9 maart a.s. om 20.00 uur is er een optreden van 
Rik Vinke bij Tante Sweel, Hoofdstraat 15 in Zweeloo. Rik speelt 
vooral Country muziek. Een kaartje kost 15 euro en is te bestellen via 
sweelcultureel@gmail.com. 
Zondagmiddag 18 maart a.s. om 14.00 uur treedt Egbert Meijers 
op in het Kleine Kerkje in Gieterveen (Broek 2). Onder de titel “Flint, 
zwerver uit het verleden” en in het kader van Meertmoand = Dialec-
moand houdt hij zijn verhaal. U kunt uw kaartje bestellen via tel. 
0599 – 648574. Meer informatie: info@hetkleinekerkje.nl. 

Op maandag 2 april a.s. (2e Paasdag) om 14.00 uur is er een optre-
den van de B.J. Hegen Blues Band in De Amer te Amen 20. Vooral 
Chicago blues speelt deze band. Een kaartje kost 17,50 euro en is be-
stellen bij Harry de Jong > tel. 06-8322 5680. 

Op zondag 15 april a.s. om 15.00 uur kunt u luisteren naar een con-
cert van het Gauguin Ensemble & Marijke Rademakers (klarinet, pia-
no en cello) in de Jacobuskerk (Kerkbrink 5) in Rolde. Een kaartje 
van 17,50 euro is te bestellen via www.rolderconcerten.nl. 

Zaterdagavond 28 april a.s. om 20.00 uur zingt het koor De Traan 
(huilen van plezier) in De Amer te Amen 20, bijgestaan door een 
band van 8 man/vrouw! Uiteraard bestaat het repertoire uit Levenslie-
deren. Een kaartje kost 17,50 euro en is bestellen bij Harry de Jong > 
tel. 06-8322 5680. 

http://www.theaterdehofpoort.nl
mailto:sweelcultureel@gmail.com
mailto:info@hetkleinekerkje.nl
http://www.rolderconcerten.nl
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Bedrijvigheid 
 

Ferry Kremers Audio Consultancy & Sales aan de 

Tramstraat 82 in Schoonoord 

 

“Een vriend van mijn vader had een woonboot in 

Amsterdam Noord en die boot stond vol met ge-

luidsapparatuur, waarbij die betonnen woonboot 

functioneerde als een super bas-line. Ik was toen 7 

jaar en werd overdonderd door het gevoel van life

-muziek uit die speakers…….”, was de eerste re-

actie op mijn vraag Hóe audio in het leven Ferry 

Kremers kwam. Ferry doet aan Audio Consultan-

cy & Sales en is gevestigd aan de Tramstraat 82 in 

Schoonoord oftewel, Ferry geeft advies rond de 

aanschaf van geluidsapparatuur en verkoopt dat ook vanuit zijn win-

kel (op afspraak aanwezig). Ferry was er dus al vroeg bij; hij vond of 

kocht onderdelen en maakte op die manier zijn eigen versterker, reno-

veerde speakers en bouwde dan complete Hifi sets. Na een tiental ja-

ren te hebben gewerkt in Emmen voor de firma Spaan, streek hij in 

Weerdinge neer en opende een Hifi-studio. En nu al weer een paar 

jaar in Schoonoord aan de Tramstraat 82, de plek waar ook MUCO 

Machines en Bouwbedrijf Marco Braam gevestigd zijn: een waar Be-

drijfsverzamelgebouw dus. Ferry werkt op afspraak: dat kan in de 

winkel zijn, maar ook bij u thuis. Tevens is hij van dienst bij de ver-

koop van gebruikte (ingeruilde) audio apparatuur en luidsprekers, het 

plaatsen, afregelen en optimaliseren van uw apparatuur. 

Ferry verkoopt o.a. de merken Audia, Krell, Copland, Thorens, Music 

Hall, Meridian. 

Ferry Kremers – tel. 06-5051 1701 / www.ferrykremers.nl fer-

ry.kremers@hetnet.nl 

http://www.ferrykremers.nl
mailto:ferry.kremers@hetnet.nl
mailto:ferry.kremers@hetnet.nl
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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 
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INGEZONDEN 

 

 

 

BERMBOMMEN!!!!!! 

 
Goeiedag lezers/lezeressen  
 
Beste buren (op zo'n dorpie bint wij al'maol buren,toch?) 
En as buur'n zijnde gao je een beetien aordig met mekaar om 
dacht ik. dat is veur jezölf èn veur die aander wel nèt zó mooi. 
Mien indruk is dat 't over 't algemien wel löslöp hier op De Kiel. 
D'r is immers al genog ellende in de wereld,is 't niet? 
Wij hebt hier niet ècht oorlog met mekaar maor miesttied wel 
veul plezier. 
En daorum vraogt een boel mensen zich bij regelmaot òf: 
Wat doet die BERMBOMMEN en die LANDMIJNEN hier dan 
in de vredesnaom. Waorumme wordt die niet onschadelijk maakt? 
Wat ik bedoel is de peerdestront en de hondekeutels op 't fiets/voet 
pad en in oonze veurtuunties. 
D'r bint gelukkig verscheidenen die later wéérkomt of 't metien op-
ruumt 
maor d'r blif òk geregeld wat achter. 
De peerdestront/BERMBOM veur mien eigen deur kwak ik wel op 
de gruuntetuun 
maor de rest heurt de hond òf peerdeliefhebber tòch zölf op te 
ruum'n. 
Want sommige mensen wordt d'r STRONTCHAGRIJNIG van. 
DUSSSS: MAAK 
ONSCHADELIJK 
DIE BERMBOM/
LANDMIJN !!! 
Jan Kootstra 
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KINDER- EN JEUGDCLUB 

 Voor alle basisschool kinderen in 

de Kiel!  

Binnenkort (14 april) een leuke filmavond! Houdt de 

mail en flyers op school in de gaten….. 
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Sinterklaasfeest Kinderclub 

Ook afgelopen jaar was er een leuk sinterklaasfeest!  
De Sint kwam met paard en wagen naar het dorpshuis. De pieten 
kwamen uiteraard ook mee! Alle kinderen stonden al op het dorps-
plein te wachten op de Sint.  
Nadat iedereen gezongen had gingen we naar binnen. Alle kinderen 
kwamen bij de Sint, er waren zelfs een paar tieners die nog even bij 
de Sint moesten komen. 
Er werd gezongen en leuke verhalen verteld.  
Ook waren de pieten weer erg ondeugend dit jaar! 
Al met al een zeer geslaagd feest, in 
een kleine setting.  
Iedereen was met blij met de  
gekregen cadeautjes.  
Iedereen die geholpen heeft deze mid-
dag, enorm bedankt!  
 
Groetjes De Kinderclub.  
 

Bonte Middag! 

Voor basisschool groepen 0 tot 8. 
11 Maart 14:00 uur in het dorpshuis.  
Kom verkleed! En we maken er  een gezellige boel van! 
We gaan o.a. dansen (disco) en je mag een optreden geven.  
Wil je een optreden geven dan mag je de muziek op een USB stick 
meenemen.  

 
Kom jij ook??? 
Geef je dan snel op vóór 23 Febr! 
Dit mag op de opgavelijst bij school of op  
kinderclubdekiel@gmail.com, vermeld ook je optre-

den   

mailto:kinderclubdekiel@gmail.com
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 22 februari:  Oud papier 
22 februari:  Dorpsbudget 
1 maart:  Winteravond: wijnproeverij 
  8 maart Spelletjesavond (leuk!) 
11 maart Bonte Middag (kinderclub) 
12 maart AED opfriscursus 
14 maart: Kielse Wichter: Paasdecoratie 
15 maart:  Bestuursvergadering (punten 1 week van te  
  voren indienen) 
22 maart: Oud papier 
23/24 maart: Gouden ei wordt verstopt in het dorp 
  9 april AED opfriscursus 
11 april:  Kielse Wichter : Wol vilten 
14 april Filmavond 
19 april: High Tea 14.00 uur 
19 april: Bestuursvergadering  
26 april: Oud papier 
26 april Informatieavond: Mest en zo door Fokke de Boer 
  9 mei:  Kielse Wichter : jaarlijks uitje 
17 mei: Bestuursvergadering  
24 mei  Oud papier 
26 mei  Klootschieten 
14 juni: Wijk en Dorpen ronde 
21 juni:  Bestuursvergadering 
24 t/m 27 juli: Drentse Fiets Vierdaagse 
25 juni: Oud papier 
30 juni/1 juli: Kamperen (één nachtje) kinderclub 
26 juli:  Oud Papier 
15 september Dagje uit! 
10 november Lampion lopen 
24 november Sinterklaas viering 
 

De vaste verenigingsactiviteiten vindt u onder het  
kopje verenigingen. 

 
 
 
 

AGENDA 

V oor de volgende dorpskrant kopij graag  

aanleveren vóór 15 mei 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
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