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VAN HET BESTUUR 

Van de voorzitter, 
 
We hadden weer een droge zomer met nieuwe maxima in de tempera-
turen. Ik spreek liever niet van nieuwe temperatuurrecords want dat 
lijkt zo feestelijk, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Gelukkig hebben we 
de laatste tijd weer behoorlijk wat regen en zo komen we van zelf 
weer in de herfst te zitten. Tijd dus voor een nieuwe editie van onze 
dorpskrant met veel informatie over de verschillende activiteiten die 
weer van start gaan. 
 
Het bestuur zet sinds kort de agenda en de verslagen van de bestuurs-
vergaderingen op de website. We zijn eigenlijk wel benieuwd of die 
ook worden gelezen, maar daar hebben we het wel over bij de maan-
delijkse dorpsborrels en de seizoensopening. 
We hadden een nieuwe kandidaat voor het bestuur, maar die moest 
zich helaas om gezondheidsredenen vooralsnog terugtrekken. Geluk-
kig kunnen we opnieuw Rob Thiele verwelkomen als bestuurslid. Rob 
heeft dit voorjaar te kennen gegeven dat het hem met het oog op zijn 
gezondheid erg zwaar viel en besloot daarom het bestuur te verlaten. 
Gelukkig is hij grotendeels hersteld en wil dus wel weer toetreden tot 
het bestuur. Welkom terug Rob! 
 
Verderop in deze krant weer informatie over de clubkas van de Rabo-
bank. Leden van de Rabobank kunnen op Dorpsbelangen De Kiel 
stemmen. We zouden het erg op prijsstellen als u dat doet. 
Nog twee belangrijke data: op zaterdag 21 september wordt de  
Seizoensopening weer gehouden en de Rommelmarkt is op zater-
dag 26 oktober. Zie hiervoor de aankondigingen verderop in deze 
Dorpskrant. 
 
De eerstvolgende dorpsborrel (altijd de eerste zaterdag van de maand) 
is zaterdag  7 september. Kom vanaf half vijf eens langs want het is 
erg gezellig.  
 
Een mooie nazomer 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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Rommelmarkt 
  
Zaterdag 26 oktober wordt onze jaarlijkse rommelmarkt weer gehou-
den. Deze markt is altijd belangrijk voor Dorpsbelangen omdat de op-
brengsten behoorlijk hoog zijn en dus bijdragen aan het gezond hou-
den van onze financiën.  
We doen weer een beroep op de vrijwilligers om mee te werken. U 
kunt zich aanmelden bij Jaap Ruiter, voorzitter@dekiel.info of 
382070 of 0620613672 
  
Vanaf een uur of halfnegen komen 
we weer langs om uw gebruikte spul-
len te halen. We willen benadrukken 
dat de goederen wel schoon en ver-
koopbaar moeten zijn . Meubels en 
rotzooi moeten wij naderhand naar 
het grofvuil brengen en geven dus 
extra werk en kosten. Dit wordt dan 
ook niet meer meegenomen.  
Dus…geen rommel voor de rommel-
markt, maar verkoopbare spullen! 

Binnenkort kunnen de leden van Rabobank het Drentse land weer 
stemmen voor de Rabobank Clubsupport. De stemperiode loopt van 27 
september t/m 11 oktober 2019. Ieder lid krijgt 5 stemmen die geld 
waard zijn voor de vereniging. Vorig jaar heeft de vereniging door 
stemmen een bedrag van € 618,18. We willen proberen dit jaar mini-
maal het bedrag te evenaren maar mooier zou zijn als we er overheen 
gaan. In het volgende krantje zullen we de opbrengst bekend maken. 

 
Lid worden van Rabobank het Drentse Land kan via de link: https://
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ 
Draag de Vereniging een warm hart toe en STEM!! 

Namens het bestuur: Désirée de Vries 

Rabobank Clubsupport 

mailto:voorzitter@dekiel.info
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
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Van de kinderclub voor het grote bestuur   Er 
werd al geopperd om een keer een stratenvolley-

bal toernooi te willen gaan doen. Seizoen opening idee? Het zijn 

maar ideeën  …... 

Seizoensopening  
 
Op zaterdag 21 september wordt de seizoensopening 2019 gehouden.  
 
We beginnen om 16:00 uur, terwijl vanaf ongeveer 18:00 uur de tradi-
tionele BBQ wordt georganiseerd.  Er is weer volop gelegenheid elkaar 
al of niet onder het genot van een drankje te ontmoeten. 
We zijn erg blij dat Erik van der Heide weer zijn medewerking geeft 
aan een volleybal-evenement. Elders in deze krant staat een verslag van 
het volleybal in juni en dat was een groot succes. 
Daarnaast kan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van de tafelten-
nistafel en de jeu de boules baan.  Je hoeft je voor de middag niet aan 
te melden.  
 
Daarna wordt vanaf ongeveer 18:00 uur de traditionele BBQ georgani-
seerd. De kosten bedragen inclusief 2 consumpties € 7.50 per volwas-
sene en € 5,= per kind. Voor de BBQ dien je je wel aan te melden en 
wel bij onze penningmeester, penningmeester@dekiel.info of bij Jaap 
Ruiter 382070 of 06-2063672.  Opgave tot uiterlijk 15 september. 
 
We hopen weer op een drukbezochte gezellige bijeenkomst. 
 
 

We hebben jullie gehoord! 

Het grote bestuur 

mailto:penningmeester@dekiel.info
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Winteravond 
 
Woensdagavond 27 november wordt de eerste Winteravond van het 
komende seizoen gehouden.  
We zijn blij dat onze dorpsgenoot, Lammert de Wit ons iets wil  
vertellen over de ontwikkeling van circulaire duurzame technische 
oplossingen voor de energie transitie en recycling.  
 
Het bedrijf SuWoTec houdt zich hier mee bezig en Lammert maakt 
deel uit van de directie. Over dit bedrijf verscheen een tijdje geleden 
een uitgebreid artikel in het Dagblad van het Noorden. Daarin ging het 
met name over een nieuwe vorm van opslag van elektriciteit.  
Lammert zal ons dan ook een prototype van deze opslag kunnen laten 
zien. 
 
De avond is van 20:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur in ons dorpshuis. De 
toegang is gratis, maar voor koffie, thee en andere consumpties moe-
ten wel worden betaald.  
We hopen op veel bezoekers voor deze interessante avond. 
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                                VAN DE STICHTING 

 

Renovatie en opruiming 
 
Eind augustus begint de renovatie van de dakgoten van het dorpshuis! 
Deze laatste week beginnen een aantal vrijwilligers met het  
verwijderen van de delen die vernieuwd moeten worden. 
Voelt U zich geroepen om eventueel te helpen bij een activiteit  
onderhoud dan kunt U zich aanmelden bij Be Schans/Arie de Groot. 
De  afspraak die gemaakt is met de Fa. A. Stegen uit Eeserveen dat 
hij 2 september 2019 met de montage van de nieuwe dakgoten en de 
afvoer van het puin begint. 
Wat we verder nog te melden hebben is dat we binnenkort weer een 
beroep doen op een aantal vrijwilligers om het dorpsplein schoon te 
blazen en de Hedera te snoeien. Hiervoor plaatsen wij wel een bericht 
op de dorpsmail. 
 
HOUD DAT EVEN IN GATEN  WE KOMEN HIEROP TERUG. 
Wilma Hummel en Bea Rozeman  
Bestuur Stichting Dorpshuis 
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            DOORLOPER 
Het was rond 1976 dat we 
een vakantie bestemming 
zochten en vonden in  
Drenthe. Ergens in Drenthe, 
in De Kiel (we hadden er nog 
nooit van gehoord) was een 
bungalowpark waar je met 
een hond mocht komen. We 
kregen een routebeschrijving 
en bereikten ons doel. We 
genoten er zo van dat we het 
volgende jaar weer kwamen. 
Het bleef er niet bij, we  
kwamen elk jaar en ook 
meerdere keren. 
Op een dag hoorden we dat 
er een huis op De Tip te koop 
was. Wij kijken en  

vervolgens bieden. We wilden echter niet het hele grondstuk, maar 
slecht een kwart, 2000 m2. Dat leek ons al groot genoeg. Dat ging niet 
door. Maar nu we in de flow waren voor het kopen van een huis zoch-
ten we verder en vonden uiteindelijk een huis in de Eeserstraat. 
In die tijd werkten we nog allebei. Het huis zou voorlopig onze vakan-
tiebestemming worden. Zou, want kort na het kopen mocht Will met 
de VUT en werd mijn baan opgeheven. Met een kop vol grijs haar 
lukt het niet ander werk te vinden. We vertrokken in 1995 definitief 
naar Drenthe. Hier genoten we van vrijheid, frisse lucht en fijne  
dingen. Ik vond paardrijden erg fijn en vond hier een paard waarop ik 
mijn rijkunst kon voortzetten. Na 
een paar jaar kreeg ik ook het aan-
bod om te gaan mennen. Voor-
waarde was wel dat ik het koet-
siersbewijs zou halen. Zo gezegd, 
zo gedaan. Daarna kon ik jaren 
lang door het bos rijden met de 
aanspanning. 
We hadden tijd genoeg voor de 
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grote tuin, lange fietstochten en zwemmen. Er was tijd genoeg over 
voor vrijwilligers werk. Ik meldde mij aan bij Tafeltje Dekje, waar ik 
tot de opheffing voor heb gereden. Hier leerde ik de oude Drenten  
kennen, die mij bij binnenkomst vroegen: Waar kom jij weg? Van wie 
ben je er ene?  
In deze tijd heb ik de Drentse taal aardig onder de knie gekregen, mede 
door de Drenthe cursus, gegeven door Het Huus van de Taol. Een  
aanrader voor alle nieuwe Drenten. Je leert er veel over de geschiede-

nis van Drenthe, haar bewoners en 
hun gewoonten en ook de taal. Ik lees 
met veel plezier Drentse boeken. 
Maar spreken doe ik het niet. Dat 
klinkt niet. 
 
In 2005 zijn we begonnen met het 
Rondje om De Kiel. We vertellen dan 
veel historische zaken over De Kiel. 
Op grond hiervan heb ik een website 
gemaakt, www.rondomdekiel.nl, 
waar veel meer informatie te vinden 
is over De Kiel (historisch, ontstaan, 
gebeurtenissen, bewoners, enz.)  
Bekijk eens de website en geef zo 
mogelijk aanvullingen. Ze zijn  
welkom. 
Toen in 2013 onze hulp werd  

ingeroepen om een hondje uit te laten, bleek dat meer in te houden: de 
eigenaar van de hond overleed en zijn oude moeder bleef thuis alleen 
met de hond achter. We gingen voor haar zorgen, Al gauw meldde zich 
iemand om de hond ook uit te laten. Er volgden er meer. Er werden 
klussen gedaan, grote en kleine. Het werk werd met de jaren steeds 
meer en zwaarder, zeker toen na 3 jaar mijn Will ernstig ziek werd en 
overleed. De mantelzorg duurde nog drie jaar voort. 
Na het overlijden van de oude dame en het goed onderbrengen van de 
hond zou er eindelijk een rustige tijd aanbreken. Dat duurde maar kort: 
twee weken later breek ik mijn arm: ik moest, en kon ook, een beroep 
doen op onze mantelzorggroep. Daar zijn we hier in De Kiel groot in 
en groots op. Ik werd gehaald en gebracht om te komen eten, want 
klaarmaken lukt niet met één arm. Zo heb ik 2,5 maand niet voor de 
warme maaltijd hoeven zorgen. Het eten werd me thuis gebracht.  
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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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Gewoon geweldig. Dit verhaal moet over mij gaan, maar gaat ook 
over veel inwoners van De Kiel, die mij zo goed geholpen hebben die 
eerste moeilijk tijd door te komen: eten, wassen, strijken, vervoer en 
ga zo maar door. Mijn grote dank gaat naar hen uit. Het is goed  
wonen in De Kiel. Toen Will overleed in 2016 werd mij door  
meerderen gevraagd: Ga je nu verhuizen?? Waarheen? Waarom? 
Hier woon ik en ben er gelukkig. 
 
Trudi van der Meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik geef graag de pen door aan Selma en Zeno Roos 
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VANUIT DE WERKGROEPEN 
 

Informatie werkgroep  

Werkgroep Onderhoud 

 
De vakantie is zowat weer ten einde en de activiteiten gaan weer be-
ginnen. 
Zoals de onderhoud werkzaamheden bij het dorpshuis. 
We hebben een geldbedrag ontvangen voor de vernieuwing van de 
boeien en de goten. Omdat alles niet uit het budget kan worden gedaan, 
moeten wij het sloopwerk zelf doen. 
Daarvoor zoeken wij vrijwilligers die ons mee kunnen en willen  
helpen met het uitvoeren van de klus. We hebben met de aannemer  
besloten dat wij de laatste week van augustus gaan beginnen met het 
slopen. 

 
 

GEEF JE ALSTUBLIEFT 
OP EN HELP ONS MEE. 

Je kunt je opgeven bij  
Bé Schans 

tel.382310 of 06 30707669. 
 

Omdat alles goed draait (website, dorpskrant, dorpsmail, en de sociale 
en buurtapp) komt de werkgroep momenteel niet bij elkaar. 
Op de sociale app worden regelmatig spullen aangeboden en ge-
vraagd en de buurtapp roert zich gelukkig maar heel zelden en niet 
voor gevaarlijke zaken!  
U kunt zich voor de apps en de dorpsmails natuurlijk nog opgeven, 
via werkgroep.informatie@dekiel.info of redactie@dekiel.info.  
Ook kunt u daar terecht voor op– en aanmerkingen. 
Désirée, Ad, Selma, Trudi en Saskia 
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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 

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

http://www.lucysinn.nl
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Werkgroep Leuk (Arie, Zeno, Saskia) 

Als werkgroep natuurlijk druk geweest met de voorbereiding van de 

fiets4daagse: een heerlijke klus, waar je lekker de tanden in kon zetten. 

De kroon op het geheel was dat iedereen het zo leuk gevonden had en 

volgend jaar weer wilde.  

Ook is het reparatiecafé opgestart. In een dorp met zoveel doe-het-

zelvers natuurlijk geen grote drukte, maar gelukkig is het steeds erg 

gezellig en dat motiveert voldoende. Op 4 september wordt het weer 

gehouden. Misschien kunnen er dingen gebracht worden die kapot 

zijn, maar misschien voor de rommelmarkt gemaakt kunnen worden?  

Daarnaast kan er gewerkt aan dingen voor de kunstmarkt naast de 

rommelmarkt! 

We vinden alles leuk: lampen, freesmachines, kapotte dweilen,  

koffiezetapparaten, sokken stoppen, boormachines. Het motto is:  

Niets wegdoen als het te maken is! 

Als je vroeg in de middag niet haalt, laat het dan even weten, want om 
een uur of vier stoppen we ermee als er niets meer te maken valt, maar 
we willen best even wachten! 

Volgende bijeenkomst: 4 sept 13.30 uur 

Trudie, Arie, Joke en Saskia  tel 382070  

Problemen met de locker nog niet opgelost! 
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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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Activiteitenwerkgroep 
Wij starten het seizoen met een dorpsmaaltijd en wel een: 

 
HERFST MAALTIJD 

 
Daarbij denken we aan heerlijke herfstachtige gerechten zoals  

verschillende salades, herfstsoepen (b.v. courgette-of pompoen soep), 
hartige taarten, warme appeltjes, stoofpeertjes, enz, enz. 

 
Wanneer schuiven we aan: woensdag 30 oktober 2019 

Hoe laat vallen we aan:  18.00 uur 
Zaal open:17.30 uur 

Waar: Dorpshuis in De Kiel 
Kosten:  

€5,- pp (excl. drankjes) €2,50 per kind (tot 12 jaar) 
Opgeven bij:  

Hennie Schans                0591382310 
Angelina van Ginneken 0612335868 

Of mail: werkgroep.activiteiten@dekiel.info.  
Opgeven kan vanaf heden tot 15 oktober.  

 
Natuurlijk wordt dit weer een maaltijd waar iedereen uit het dorp en 
omgeving welkom is. Bij het opgeven graag aangeven met hoeveel 
personen\kinderen je komt en een eventueel dieet, b.v. vegetarisch, 

gluten- of melk allergie, etc. 
Vanaf 17.30 uur is de deur open en rond 18.00 uur gaan we beginnen. 
Uiteraard zijn wij niet bij machte om dit alles alleen te organiseren. 

Graag laten we ons helpen door enthousiaste salade-, soep- en taarten 
makers en mensen die het leuk vinden om het dorpshuis in een  

sfeervol herfst jasje te steken. Vind je het leuk ons te helpen, geef je 
dan ook op bij één van de bovengenoemde personen. 

Laten we met ons allen van de herfst een heerlijk, gezellig en 
sfeervol geheel maken. En dus: 
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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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VAN DE VERENIGINGEN  

Kielse Wichter (KiWi’s) 
 
Ook in het nieuwe seizoen gaan de Kielse Wichter (KiWi’s) weer 
vrolijk door. We komen eens per maand bij elkaar om leuke dingen te 
doen, gezellig te kletsen, op excursie. We leren elkaar als  
dorpsbewoners beter kennen. Heel belangrijk voor alle nieuwe  
inwoners en daarnaast heel gezellig. Een aanrader voor alle vrouwen 
in ons dorp. 
We beginnen op 11 september al met een excursie naar het Van Gogh 
museum. We vertrekken om 13.30 u. Ben je nog geen lid, geef je dan 
snel op, want vóór 4 september kun jij je opgeven voor deze excursie. 

Hennie Schans, tel. 382310  

Schilderclub 
Deze Ezel staat te wachten ! 
Maar vanaf 3 september is deze ezel niet meer  
Alleen! Schilderen elke dinsdagmiddag 13.30 tot 
16.00 uur. Een doek en teken of schildersspullen 
zelf meenemen. Je kan je fantasie de vrije loop la-
ten, ook het materiaal waar je mee werkt 
bepaal je zelf (geen les) en er zijn geen kosten aan 
verbonden, de consumpties natuurlijk wel. 
Vrije inloop, kijken mag altijd.  
Kom gerust eens langs en ga eens een keer meedoen. 
Wilma Hummel 

Nuver-Fit| 

Op dit moment is er nog geen informatie door allerlei onzekere facto-

ren. Zodra er nieuws is krijgt u dat via de dorpsmail. 
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Zanggroep 

 

We zijn een groepje enthousiaste  liefhebbers van zingen. Het zingen 
met elkaar is zoveel leuker dan in je uppie. 

Iedere week ervaren we het als een feestje om samen tot mooie zang te 
komen. 

Zeker als dit lukt zijn we allemaal blij en geeft het ons energie. 

De keuze van het repertoire voegt daar nog een dimensie aan toe; het 
zijn zonder meer melodieuze liedjes die ons het zingen veel plezier ge-
ven. Een andere reden om het samen zingen te promoten is de ontspan-
ning die het kan geven, ook heeft het een sociale waarde. 

In deze toch wel gehaaste tijd zitten we veel in ons hoofd. Zingen is 
een fijne manier om al dat denken eens los te kunnen laten. 

Kielenaren en buren die thuis weleens onder de douche zingen maar 
ook alle anderen die na het lezen van dit stukje denken 'ja dat lijkt me 
wel wat', kom dan donderdag 19 september a.s. naar het dorpshuis. We 
beginnen om 18.45 uur en gaan door tot 20.00 uur. 

Iedereen is van harte 
welkom. 

Ada Ran 
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Schietclub 

Vanaf oktober beginnen de gezellige avon-

den van de schietclub. 

Ook voor mensen die eens willen schieten 

met een luchtbuks kan dat, er is een lucht-

buks van de vereniging beschikbaar, zodat je 

niet verplicht bent zelf een aan te schaffen. 

Vanaf Dinsdag  1 OKTOBER om 8.00 UUR 

 

Handwerken 

 
De zomer loopt ten einde de lange avonden komen er aan. Misschien 
heeft u de schoonmaak gedaan en de kasten opgeruimd. Is er van alles 
te voorschijn gekomen. Borduurwerkjes, breiwerkjes, noem maar op, 
die niet afgemaakt zijn om welke reden dan ook, of dat je het mis-
schien niet meer weet hoe het verder moet….. 
 
Wij kunnen je misschien wel verder helpen, ook als je bijv. sokken wil 
leren breien, of iets anders, noem maar op: wij hebben wel specialisten 
die je verder kunnen helpen.  
Maar je mag ook gewoon gezellig komen handwerken, met een groep 
is altijd gezelliger dan alleen. 
Het is 1 keer in de veertien dagen, op de maandagavond en in de even 
weken. (week 40-42-44 enz) 
 
Wij beginnen op 30 september om half 8. 
Waar: Dorpshuis ‘t NUVER PLEKKIE in De Kiel. 
 
Is dat te vroeg, kom dan gerust iets later, geen probleem. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen je eigen koffie of thee. 
Wil je nog iets weten of is het niet duidelijk neem dan contact op 
met Hennie Schans tel.382310. 
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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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VERSLAGEN 
 

Stempelpost Drentse Fiets Vierdaagse 
 
 

Dit jaar hebben we onze eerste stempelpost van 
de fietsvierdaagse gehouden. We hadden  
natuurlijk al ervaring opgedaan in het bos, maar 
nu kwamen er totaal 1.750 fietsers een stempel 
halen en daarvan wilden we zo veel mogelijk 
mensen vasthouden. Nou dat ging erg goed, want 
we hadden het flink druk met de verkoop van 
koffie, cake, soep, broodjes enzovoort. Al deze 
mensen kwamen in 3 uur tijd langs en dat zorgde 
voor een gezellige drukte. Er waren leuke spelle-
tjes voor de kinderen (met een heuse tatoeshop); 
er was levende muziek; er was kunst; er was een 
bijzondere schoonmaker die onder ander zorg 
droeg voor de ontsmetting van de eikenprocessierups, maar ook  
optrad als LHBO-er (laatste hulp bij ongelukken) en dan was er  
natuurlijk het fotomoment om als fietser op een Kielse wijze  
vereeuwigd te worden. 
De fietsers waren bijzonder complimenteus: zó goed georganiseerd, 
zó gezellig en ontspannen en wat hebben jullie lekkere koffie! 
Dorpsbelangen is erg trots op dit resultaat en dankt alle vrijwilligers 
(meer dan 50!) voor de inspanningen. Bijzondere dank voor Fiers 
die het schoolgebouw beschikbaar stelde en natuurlijk voor Mariska 

Moes die er voor zorgde dat er 
optimaal van de school gebruik 
kon worden gemaakt. Veel dank 
ook voor Rob van den Berg die 
een prachtig muzikaal optreden 
verzorgde. En niet te vergeten de 
organisatoren: werkgroep LEUK 
bestaande uit Arie, Zeno en Sas-
kia. 
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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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Voor een impressie van het gebeuren verwij-
zen we je naar:   https://coevordernieuws.nl/
nieuws/de-kiel-trekt-alles-uit-de-kast-voor-
fietsers/  Dit is  de website voor Coevorder 
nieuws van Esselien de Groot, inderdaad die 
redacteur van Coevorder HaH, die altijd zo 
veel plaatselijk nieuws verzorgde. Helaas be-
staat die 
krant niet 
meer, maar 
op haar web-
site wordt 
gelukkig nog 

veel nieuws uit onze gemeente  
gepubliceerd. 
O ja, de opbrengst. We hadden een omzet van ongeveer € 1.150. Na 
aftrek van de kosten voor inkoop enzovoort houden we netto zo’n  
€ 750 over. Natuurlijk hebben we het voor de opbrengst gedaan. Maar 
het ging de vrijwilligers ook om de gezelligheid. We hebben een 
prachtige dag gehad, wat na afloop duidelijk bleek: iedereen wil vol-
gend jaar weer graag meedoen omdat het zo geweldig leuk was.  
Jaap Ruiter 

https://coevordernieuws.nl/nieuws/de-kiel-trekt-alles-uit-de-kast-voor-fietsers/
https://coevordernieuws.nl/nieuws/de-kiel-trekt-alles-uit-de-kast-voor-fietsers/
https://coevordernieuws.nl/nieuws/de-kiel-trekt-alles-uit-de-kast-voor-fietsers/
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Verkeersregeling Drentse Fietsvierdaagse 

 
Samen met Fokko Schepers en Leo Ketelaar waren we ingedeeld in de 
groep om het fietsverkeer in goede banen te leiden. En dat bleek nog een 
hele klus! Dat begon al bij de oversteek van de Rolderstraat. De organi-
satie van de fiets-4 daagse had 2 verkeersregelaars aangeleverd, maar 
dat bleek al snel te weinig voor de grote stroom fietsers. Uiteindelijk 
hebben Leo en Gijs Egberts (bijgesprongen hulp) geholpen bij de over-
steek van de fietsers. 
Op het plein voor de school was het al snel een komen en gaan van fiet-
sers en dat waren er heel veel. Fokko en Wim hebben dit samen gere-
geld. 
Na een piek rond 12 uur keerde de rust langzaam aan terug en konden 
we terugkijken op een gezellige en geslaagde stempelpost van de  
fiets-4-daagse. 
En weer een ervaring rijker! 

Wim Sekeris 
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Volleybal evenement! 
Een aantal maanden geleden hebben we kennisgemaakt met Erik van 
der Heide. Erik is samen met zijn dochter komen wonen in De Kiel.  
Al snel kwam het gesprek op  
volleybal, want ik geloof dat zo’n 
beetje half De Kiel volleybalt  
inclusief de kinderen.  
 
Waarom organiseren we dan geen 
sportevenement? Dat vindt eigenlijk 
iedereen wel leuk!  
Erik stelde voor om dit evenement 
te organiseren, hij is volleybal 
coach geweest en had leuke ideeën.  
 
22 Juni was het dan zover. We mochten wederom gebruik maken van 
het veld achter school en de volleybal netten en velden werden  
opgebouwd.   
Er werd eerst met de kinderen geoefend, ook de kinderen die niet vol-
leyballen werden de spelregels uitgelegd en ze gingen van start. Al 
snel hadden ze het onder de knie. Er werd blind volleybal gespeeld 
(met een doek tussen de velden, dus je kon niet zien waar de bal van-

daan kwam), iets met kaarten   en daarna uiteraard de kinderen  
tegen de volwassenen. Ook hebben de volwassenen nog even specta-
culair tegen elkaar gevolleybald!  
Tussendoor kregen we nog héééérlijk drinken, chips, snoep en ijs van 
de catering Hennie Schans!  
Het was een wederom geslaagd met een zeer goede opkomst! Ik schat 

rond de 15 kinderen en rond de 10 
volwassenen. En natuurlijk  
publiek!  
 
Langs deze weg willen we Erik 
nogmaals bedanken, het was top 
geregeld! En een zeer geslaagde 
middag! 
 
Groetjes De Kinderclub.  
Marlien 
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….. nog een verslag over de volleybalmiddag…. 
 
Er stond toch…..ouderen welkom... 
Een mailtje gestuurd, ik was van harte welkom.  
Tjonge, ondertussen bijna 40 jaar geleden dat ik voor het laatst  
volleybalde en wat herinner ik me ervan: zere polsen en toch leuk en 
tot mijn verbazing voelde ik de bewegingen weer precies in mijn lijf: 
opslag, onderhands, bovenhands, overspelen. Verbazingwekkend wat 
een lichaam onthoudt. Dat is wel tricky: dacht ik ook van radslag 20 
jaar geleden: ongenadig hard op mijn hoofd terecht gekomen…  
 
Met die wetenschap zaterdag op pad: voorzichtig dus. 
Het was een grote verrassing, veel kinderen en volwassenen, 2 netten 
en Erik gaf leuke instructie: De kinderen mochten alles met de bal als 
ie de grond maar niet raakte, dus vangen, wegstompen, overgooien 
enz. en ze speelden met een doek ertussen, zodat het spannend was 
wanneer de bal over het net kwam. 
Toen het andere net vast stond, konden de ouders, grootouders en ik 
aan de bal. Ik wist het nog precies: als een bal lekker hoog op je af-
kwam en je had hem net met een kleine hoek boven je dan kon je zo 
heerlijk uithalen met een zachte plok … 
 
Maar waar kwamen die ballen? Meestal op een plek waar je uit be-
leefdheid dacht dat ie voor de ander was, of toch rennen en dan vanuit 
je ooghoek een ander zien aankomen en dan wegrennen voor je leven! 
 
 
 
 
Maar dus echt genoten!! Be-
dankt kinderclub en Erik. 
Saskia Minderman 
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Dorpsborrel 

Sinds enige maanden is er een initiatief opgestart om op elke 1e zater-
dag van de maand een dorpsborrel te organiseren. Geheel vrijblijvend 
is iedere dorpsbewoner dan welkom in het dorpshuis om onder het ge-
not van een borreltje, frisje, hapje en gezellige buren even bij te praten 
en te luisteren naar alle “sterke” verhalen. 

Wij als redelijk nieuwe bewoners hebben inmiddels al diverse dorps-
borrel uurtjes achter de rug en hebben zo nog beter kennis kunnen ma-
ken met onze dorpsgenoten. Ook leuk om te zien dat er iedere keer an-
dere mensen komen aanschuiven. Een mooie wisselende samenstel-
ling. 

De verse versnaperingen die sommigen spontaan meenemen uit eigen 
tuin wordt ook er gewaardeerd. 

Wij ervaren de dorpsborrel als een goede aanvulling op andere  
initiatieven en hopen nog vele gezellige zaterdagmiddagen mee te ma-
ken en nog vele buren te spreken. 

Tot de volgende borrel op zaterdag 7 september! 

Met vriendelijke groet, 

Anco en Willie Korte 

Wie neemt volgende 

keer een foto? 
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Spelletjesmiddag Kinderclub. 
 

Als kinderclub vergaderen we niet vaak. Na de zomervakantie wordt 
er gebrainstormd en dan volgt er een jaarprogramma met allemaal  
leuke activiteiten en soms bedenken we ook weleens iets halverwege 
het jaar.  
Er wordt dan volop geappt en eigenlijk is het allemaal snel en vlot  
geregeld. De verdeling is snel gemaakt, wie maakt de flyer? Wie doet 
boodschappen? Etc.   
 
De zeskamp van een aantal jaren geleden is erg in ons hoofd blijven 
zitten, wat was dit een waanzinnig leuke activiteit geweest met een 
grote opkomst! 
Helaas was het jaar daarna geen interesse in deze activiteit waardoor 
we dit moesten afgelasten.  
Maar als we dan samen rond de tafel zitten komt dit toch ook altijd 
wel weer ter sprake. Maar wat als we dit wel met de kinderen gaan 
doen in een variant van een spelletjes middag? Al snel werd deze  
activiteit op de agenda gezet. Hoe en wat? Ach dat zien we dan wel 
weer…  
 
Een aantal weken geleden moesten we toch even nadenken over de 
spelletjesmiddag, hoe gaan we dit doen? Kinderen vinden spelletjes 
leuk, maar kunnen we hier ook een andere twist aan geven?  
Ja natuurlijk! We voegen wat Hollandse mix erin met een beetje  
Tjechische mix en Voila!  
We hadden leuke spellen bedacht, steltlopen, sjoelen, zaklopen, spij-
kerbroek hangen, eieren overgooien en nog veel meer. Maar wat is er 
zo anders aan deze oer oude spellen? Nou, de kinderen konden Kielse 
keitjes verdienen (een soort muntgeld) en hiermee konden ze aan het 
einde van de middag leuke kadootjes uitzoeken! Dat was een feest! 
Iedereen ging met iets leuks naar huis.  
 
Hierna gingen we nog héééérlijk met elkaar een patatje eten! En was 
de middag zo weer om!  
Bedankt allen voor de gezellige middag!  
Groet De Kinderclub.  
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De speurtocht met over-

nachting 
 

We hebben een speurtocht met  
overnachting gedaan. 
We hadden 3 groepen, Jonas, Dani en 
Mick waren een groepje. 
Wout, Rick en Kenan waren een groepje. 
En Audrey, Jolien en ik waren een groepje. 
 
We gingen door het bos. Het was een hele 
lange avond voor ons allemaal. Want om 
half tien waren we nog aan het lopen. Maar 
bij het groepje van Wout, Kenan en Rick 
ging het mis. Want er was een post een en 
een post twee. En bij post een was knikker gokken. En bij post twee 
was ringen om een stokje gooien. En volgens mij was er ook nog een 
post drie en dat was schieten. En dat groepje kwamen wij tegen. 
En ik heb gehoord dat ze niet bij post een waren maar dwars door het 

bos bij post twee kwamen. En ze kwamen ook als laatste aan bij de 

plek. En die plek was 

bij Angelina achter het 

huis. En daar hebben 

we heel veel lol gehad 

en we hadden een spel 

gedaan rond 12 uur ’s 

nachts. En daardoor 

moesten we om 12 uur 

nog eten. En dat waren 

marshmallows. En we 

sliepen ook bijna niet. Die dag daarna regende het. Dus we hebben in 

de paardenstal ontbeten. Het was suuuuuper leuk 

Marit Vedelaar   
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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     

Treuzelen, drentelen 

Straks 

Aardappel 

Lichtzinnig meisje 

Fluisteren 

Sufferd 

Opruimen, schoonmaken 

Kordaat, kranig, knus 

Gierigaard 

Ragebol 

Hunkeren, verlangen 

Meisje 

Mier 

Schaatsen 

Schort 

Ui 

Snoep 

Zielig, jammer 

Kusje, zoentje 

Sneeuw 

Te keer gaan, tieren, vloeken 

Varken 

ANTWOORDEN ZOMER PUZZEL 

Stand na vier puzzel rondes 

1    Annelies Loot  46 + 21 = 67 

2    Hennie Schepers             46 + 20 = 66 

3    Riek Otten              46 + 17 = 63 

4    Fam.Boer              44 + 18 = 62 

5    Derisée de Vries              38 + 21 = 59 

6    Trudi van der Meer  31 + 22 = 53 

7    Hennie Schans              28 + 
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Winnaar van dit seizoen is: Annelies Loot. Zij heeft gekozen voor  
een taart. Deze is inmiddels bij haar bezorgd. 
 
De oplossing van de puzzel graag inleveren voor 8 november 
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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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Ideeja 
Ik zal een jaar of vijf zijn geweest, toen we in Schoonoord gingen 
wonen en mijn vader met de fietsenwinkel begon” vertelt Hilda de 
Lange-Grasdijk van Ideeja, Ooit gestart in de Scheerturfstraat (waar 
nu de bloemist Creannetta zit) en later verhuisd naar de Tramstraat. 
De fietsenwinkel sloot en Ideeja zag het licht en voert een uitgebreid 
assortiment kleding, huishoudelijke artikelen, speelgoed, drogisterij-
artikelen en is eigenlijk een bescheiden warenhuis.  
Nu dus voornamelijk gedreven door Hilda.  
Maar eigenlijk is Hilda analiste/laborante en heeft in die functie ge-
werkt bij een  
Waterlaboratorium 
(kwaliteits-onderzoek) en 
daarna  bij het NPBI (de 
‘bloedbank’) in  
Emmer-Compascuum. Ze 
woonde toen in Emmen, 
maar is verhuisd naar 
Schoonoord om daar samen 
met haar moeder Jo Gras-
dijk de winkel te runnen, 
waarbij Jo nú zo af en toe 
nog meewerkt. Hilda heeft 
ook haar Drogisterij diploma en uiteraard komt de ervaring van  
analiste/laborante dan soms goed van pas. 
Maar ook heeft ze verstand van fietsen, brommers en auto’s, maar 
dat is bijna vanzelfsprekend voor een dochter van een fietsenmaker, 
die zelf aan crossen heeft gedaan! 
Haar grote hobby is dé kat: de Ragdoll.. De grote, ronde, heldere 
blauwe ogen zijn het handelsmerk van het ras, net zoals hun speciale 
kleuring. Op het platte dak van de winkelaanbouw heeft Hilda haar 
Ragdoll’s gehuisvest en meestal heeft ze één nestje  
per jaar. Maar ook met de hond vindt ze het heerlijk om in het bos te 
sjouwen.                                                             
 
 

BEDRIJVIGHEID door Zeno Roos 
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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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Bedrijvigheid COOP 
 
 

“En toen dacht ik: ik moet mijn kennis verbreden en besloot de HBO 
Commerciële Economie te doen”, zei Sander Boezen van de Coop in 
Schoonoord tegen mij. 
Sinds september 2017 runnen Sander en Elena Boezen deze  
Schoonoordse Coop. 
Elena zit al vele jaren in het Supermarktwezen. Na de HAVO heeft zij 
gewerkt bij de Edah en Super de Boer om uiteindelijk samen met San-
der in Schoonoord de Coop te runnen. 
Sander heeft na de MAVO de Middelbare Detailhandel gevolgd en 
heeft eveneens in vele supermarkten gewerkt, van Spar tot Coop en 
van Groningen tot Blijham en van Terschelling tot Wildervank. 
Op Terschelling was het altijd ontzettend druk en waren er plannen om 
de Coop winkel groter te maken, maar uiteindelijk ging dat niet door 
en werd er gekozen voor de Vaste Wal en een iets minder hectisch  
leven. 
Zowel Elena als Sander vinden klantgerichtheid én vriendelijkheid een 
eerste vereiste, terwijl ook het omgaan met en de positie van het perso-
neel een belangrijke pijler is waarop hun winkelbeheer rust.  
 “Wij vormen met elkaar een enthousiast team en streven er naar om 
een positieve sfeer neer te zetten waarin de klant het naar de zin heeft 
in onze winkel”. 
En dat gaat hen voortreffelijk af.            
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INGEZONDEN & OPROEPEN 

Computercursus Klik & Tik in bibliotheek 

Schoonoord   
Voor iedereen die veilig en makkelijk het internet op wil organiseert 
bibliotheek Schoonoord de cursus Klik & Tik. Klik & Tik is een inter-
netcursus voor beginners met vier bijeenkomsten op een dinsdagmor-
gen. 
Tijdens deze cursus leren mensen in een kleine groep en onder  
begeleiding van Rien de Blok en Jos Tabink stap voor stap hoe het  
internet werkt. Iedereen kan op zijn of haar eigen tempo de computer-
cursus doorlopen. De cursus in bibliotheek Schoonoord begint op  
dinsdagmorgen 8 oktober van 9.30 tot 11.30 uur. 
Deelname aan de cursus is gratis. 
Meer informatie of aanmelden? Kom langs bij de bibliotheek of bel: 
088 0128255 

Computercursus Werken met de elektronische overheid 

In oktober start in bibliotheek Schoonoord weer een nieuwe cursus 
‘Werken met de elektronische overheid’. 

Tijdens deze cursus is er aandacht voor o.a. het aanvragen en gebrui-
ken van DigiD, het zoeken en vinden van informatie op overheidsweb-
sites, het aanvragen van bijvoorbeeld een toeslag of het (digitaal) ma-
ken van een afspraak, het gebruiken van persoonlijke omgevingen van 
overheidsorganisaties (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en Mijn Over-
heid), het gebruik van Regelhulp. 
De overheid gaat digitaal. U toch ook? Voor deze cursus is enige com-
puterkennis zeker vereist. 
De gratis cursus wordt gegeven op 8, 15, 22 en 29 oktober van 14.00-
16.00 uur. 

Alles zal duidelijk uitgelegd worden door de docenten Rien de Blok en 
Jos Tabink. 

Aanmelden kan in de bibliotheek of op www.bibliotheekschoonoord.nl  

 

http://www.bibliotheekschoonoord.nl
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Fijne Kerstdagen……workshop 
 
De Grafische Werkplaats/Historische Drukkerij  in het Open-
lucht Museum Ellert & Brammert kent een Drukkersgroep, De 
Drukpers geheten.  
De Drukpers organiseert ook Ultra Korte Cursussen. 
In oktober a.s. kan er een cursus (1 middag/ochtend van onge-
veer 4 uur) georganiseerd worden waarbij je je eigen Kerst/
Nieuwjaarskaart kan maken: tekst drukken én een afbeelding 
(mono print) met de roller. 

Wel dienen de deelnemers het vóóraf eens te zijn over de tekst op de 
kaartjes: het zetwerk is een tijdrovend én specialistisch werkje!!!! Het eigen-
lijke drukwerk kan je dan zelf doen, net als het zelf maken van de afbeelding 
(de mono print + sjablonen) 
De kosten bedragen ongeveer € 20/25,-, incl. koffie/thee én 16 kaartjes 
(dubbel + envelop), excl. de toegang tot het Openlucht Museum (maar veel 
KIELENAARS zijn donateur). 
Meer informatie en/of opgave kan via Zeno Roos:  pepe.zet@online.nl.  
……Gelukkig Nieuwjaar 

 
Homeopathie & Dier 

Natuurlijke voeding voor uw dieren 

Een goede gezondheid begint bij goede voeding!  
 
Eenvoudig zoeken en bestellen via onze webwinkel 
(met actuele voorraad informatie) en afhalen in De Kiel. 
 
Metazoa Paarden voeding: 
Bevat géén melasse, granen, soja of genetisch gemani-
puleerde grondstoffen.  
 

Rolderstraat 23                   Webwinkel: web-
shop.homeopathieendier.nl 
7849 PA  De Kiel  
Telefoon / WhatsApp: 06-46195995    

http://webshop.homeopathieendier.nl
http://webshop.homeopathieendier.nl
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Camping De Kijl 
 
Onlangs keek ik op de site van Camping De Kijl hoe deze door de 
kampeerders wordt beoordeeld. 
Het blijkt dat de waardering met een gemiddeld cijfer van 8,6 erg 
hoog is. Met name de ruime kampeerplekken, de stilte en de prachti-
ge omgeving scoren goed.  
Er was eén kampeerder die het laagste cijfer gaf dat werd gegeven 
namelijk een 6. De enige opmerking die daarbij werd gemaakt was: 
‘nat gras’. Vanochtend reed ik na een regenbui langs de camping en 
ik zag dat Staatsbosbeheer daar nog steeds niets aan heeft gedaan. 
 
Jaap Ruiter 

Zo was het 

Zo is het nu 
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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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Het Bos en de heide 

En dan is daar opeens de hei een enorme paarse ruimte! Wat een ver-
schil met zo’n 10 jaar geleden, toen was het daar bos met veel  
Amerikaanse jonge eikjes… en nu...?  Geweldig gedaan Bosploeg! 
Saskia 

Zo was het 

Zo is het nu 

En toch tijd om te relaxen 
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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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Wij willen als kinderclub een gave activiteit  

met jullie doen!!!  

Allereerst gaan we samen de Wildmanrun lopen en daarna 
Bushcraften (dat is overleven in de natuur, vuur technieken 
leren, touw en knopen, kaart en kompas lezen, hoe bouw je 

een goede hut). 

Geef je snel op vóór 10 juli, dan kunnen we vroeg kaarten  
bestellen.  

Er zal een eigen bijdrage zijn van ongeveer €5,-.  

Opgeven = ook deelnemen.  

Het wordt een dag met avontuur en teamwork!  

Het is vanaf groep 3 tot en met groep 8… 

VAN DE KINDERCLUB 
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Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren pun-
ten aan dragen bij secretaris@dekiel.info. 
  
2 oktober:   Reparatiecafé 
5 oktober:   14.30 uur Evaluatie stempelpost 
5 oktober:   16.00 uur Boekpresentatie Klaas Wilting 
5 oktober:   16.30 uur Dorpsborrel 
24 oktober: Oud papier 
24 oktober: bestuursvergadering 
26 oktober : Rommelmarkt 
30 oktober: Herfstmaaltijd  18:00 
2 november: Dorpsborrel 
11 november: Sint Maarten Kinderclub 
21 november: Oud papier 
21 november: Bestuursvergadering 
23 november: Sinterklaasfeest Kinderclub 
27 november  Winteravond 
7 december:  Dorpsborrel 
12 december: Bestuursvergadering 
19 december: Oud Papier 
23 januari: Oud papier 
20 februari: Oud papier 
19 maart: Oud papier 
23 april: Oud papier 
28 mei: : Oud papier 
26 juni: Oud papier 
23 juli: Oud papier  
 

AGENDA 

V oor de volgende dorpskrant kopij graag  

aanleveren vóór 15 november 2019 

mailto:secretaris@dekiel.info
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Handige info 
  
Dichtstbijzijnde pinautomaat (RABO): Tramstraat 3, Schoonoord  
  
Toeristische informatie, Slenerweg 4 Schoonoord (tel: 381242) 
Openingstijden: ma/za 10:00 – 14:00 uur 
  
Bibliotheek Schoonoord:  
Kerklaan 10 (tel: 0880128255) ma 14:00–17:00 en do 14.00-17.00 en 
18:00 – 20:00 uur. Als het dorpshuis open (buiten de schoolvakanties 
tussen 13.30 3en 15.30 uur)  kun je via zelf-service boeken inleveren 
en lenen. Neem je bibliotheekkaart en geld voor een eventuele boete 
mee!) 
  
Gemeente Coevorden: (tel: 140524) 
Kasteel 1, 7741GC Coevorden 
Ma/vr 14.00-17.00 uur, do 14:00-17.00 uur én 18.00-20.00 uur,  
Vervoersservice van de gemeente: voor € 2,70 (retour) kunnen inwo-
ners van de gemeente op dinsdagochtend en donderdagavond naar het  
gemeentehuis. Aanmelden via tel. 0592 615000 (taxi Dorenbos) 
  
Servicepunt: 
Post NL: Drogisterij Westerhuis, Tramstraat 10 (tel: 381756) 
DHL: Adriana’s warenhuis Tramstraat 28, 7848 BK Schoonoord  
  
Politiebureau Coevorden 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. 

Dorpsapps:  
DeKielAlert: voor meldingen die de veiligheid betreffen 
DeKielSociaal: voor oproepen, delen goederen enz. 
Aanmelden bij: werkgroep.informatie@dekiel.info 

mailto:info@medischoon.nl
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