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VAN HET BESTUUR 

 
 

Van de voorzitter, 
 
De afgelopen tijd hebben we twee dorpsborrels gehouden en die waren 
zo gezellig en leuk dat is besloten dat we doorgaan. Vooralsnog gaan 
we er vanuit dat we elke maand een dorpscafé houden. Als bestuur 
waarderen we het dat er weer een vaste activiteit is bijgekomen en  
uiteraard nodigen we jullie allemaal uit om hierbij vaak aanwezig te 
zijn. De eerstvolgende borrel is op zaterdag 15 juni van 16:30 tot 
18:30 uur. 
 
Tijdens de winteravond over de dorpsdemocratie bleek dat er behoefte 
bestaat aan meer informatie over bestuursbesluiten en andere zaken van 
het bestuur. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur daarom besloten 
dat de agenda en het verslag van de bestuursvergaderingen altijd op de 
website worden gezet. De verslagen overigens pas, na dat deze in een 
volgende vergadering zijn goedgekeurd. Als het daarbij over personen 
gaat, wordt dat uiteraard niet op de site gezet.  
 
Op de laatste Algemene Ledenvergadering hebben we weer gestemd op 
de verschillende mogelijke projecten voor het stimuleringsfonds en het 
dorpsbudget 2020. Hoewel er door de gemeente formeel nog moet wor-
den besloten of dat allemaal op dezelfde wijze doorgaat als de vorige 
jaren, verwachten we dat er in elk geval weer middelen voor de dorpen 
beschikbaar worden gesteld. Bij de stemming eindigde ruim bovenaan 
de bewegwijzering van het Kiels Ommetje en het maken van een 
dorpsfilm. We wachten de besluitvorming hierover af. 
 
U kunt alvast de datum van de Seizoensopening noteren: zaterdag 21 
september. En nu u toch met uw agenda bezig bent: zaterdag 26 okto-
ber wordt de Rommelmarkt gehouden.  
Hierover komen in de volgende dorpskrant nog nadere aankondigingen. 
 
Een zonnige zomer toegewenst. 
 
Jaap Ruiter 
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GLASVEZEL 

Glasvezel in De Kiel 
 
Wat een geweldig resultaat! Meer dan de helft van alle inwoners in 
onze gemeente heeft een abonnement genomen op ons glasvezelnet-
werk. Om precies te zijn 50,11% en nog steeds druppelen nieuwe aan-
meldingen binnen. Voor De Kiel ligt het percentage zelfs boven de 
60%! Glasvezel Zuidenveld dankt alle dorpsbewoners die een abonne-
ment heeft genomen daar hartelijk voor. Met jullie zorgen we er voor 
dat ons platteland leefbaar en vitaal blijft.  
Diegenen die nog geen abonnee zijn kunnen dat trouwens nog steeds 
zonder aanlegkosten doen; dat kan nog tot de aannemer in je straat 
gaat graven. 
 
Dankzij het hoge percentage aanmeldingen hebben onze financiers 
besloten dat iedereen, ook diegenen die geen abonnement willen, een 
gratis aansluiting in huis krijgen. Dat zou eerst € 100 kosten, maar nu 
neemt Glasvezel Zuidenveld dat voor zijn rekening. 
Er zijn nu drie mogelijkheden: 
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Bedankt 

 

Langs deze weg wil ik iedereen bedan-
ken voor de vele steun, reacties, kaar-
ten en bezoeken die Steef heeft mogen 
ontvangen tijdens zijn verblijf in het 
ziekenhuis in Assen. 

Ook dank ik iedereen voor de vele 
steun, bezoeken, kaarten en reacties die 
ik heb mogen ontvangen na het  
onverwachts overlijden van Steef. 

Veel Dank 

Bea Rozeman 

1. Je hebt een abonnement genomen en je krijgt de aansluiting gra-
tis.  

2. Je hebt geen abonnement genomen, maar wel een gratis aanslui-
ting. Wil je later alsnog een abonnement op je aansluiting, dan 
kost dat € 400 activatiekosten. 

3. Je neemt geen abonnement en je wilt ook geen gratis aanslui-
ting. Dat kost in eerste instantie niets, maar als je later toch een 
aansluiting en een abonnement wilt, kost dat € 650. 
 

Eind mei gaat de eerste schop de grond voor de aanleg van glasvezel 
in onze gemeente en dat zal gebeuren in Geesbrug.  
Helaas zijn wij niet als eerste aan de beurt, maar naar verwachting 
hebben we in De Kiel over 2 jaar glasvezel. 
 
Namens Glasvezel Zuidenveld,  
Jaap Ruiter. 



6 

  

  



7 

WINTERAVOND 25 FEBRUARI 2019 

Door Jaap Ruiter, verslag door Gijs Egbers 

Thema: Coevorden verbindt en hoe staat De Kiel hierin. 

Van de gemeente Coevorden krijgt onze vereniging gelden voor stimuleringsfonds en 

dorpsbudget. Met deze gelden kunnen er eigen projecten gefinancierd worden. Er bestaat 

een lijst met projecten. Er wordt door de aanwezigen een selectie gemaakt waarop tijdens 

de ALV vergadering van 25 maart 2019 een definitieve keuze wordt gemaakt door het 

plakken van stickers. Een lijst met projecten vindt u verderop in dit verslag 

Jaap presenteert een formulier “dorpsdemocratie” met daarin een aantal vragen/stellingen 

over ons dorp. In groepjes van 4 wordt over elke vraag gediscussieerd. Aan het eind ver-

telt elke groep hun beleving: 

Vraag 1: Hoe ervaar je de cultuur in De Kiel? Bijvoorbeeld de verhouding tussen de 

oorspronkelijke Kielenaren en de zogenaamde “import”. Is die cultuur veranderd 

en zo ja? In welk opzicht. 

Er is een goede onderlinge sfeer. Het bestuur moet een mix zijn van oorspronkelijke be-

woners en “import” (50 – 50) 

Het bestuur moet meer delegeren naar de verschillende werkgroepen 

Hoe stel je jezelf op als nieuwe bewoner in De Kiel 

De activiteiten worden meer bezocht door de “import” dan door de oorspronkelijke bewo-

ners 

Het aantal mensen van buiten wordt steeds groter 

De Kielenaar lost zijn eigen zaakjes wel op 

Er zijn weinig kinderen in het dorp 

Voor activiteiten moeten mensen vaak persoonlijk benaderd worden 

Vraag 2: is de informatieverstrekking vanuit het dorp en de gemeente voldoende? 

Deze wordt over het algemeen als voldoende ervaren: er is de dorpskrant, de dorpsmail, 

de sociale app, onze website 

Informatie van de gemeente Coevorden via internet. Vroeger bestond er een nieuwsbrief 

Coevorden.  

De werkgroep informatie gaat hier naar kijken of dit hersteld kan worden 

Via de secretaris worden belangrijke mails en informatie via de dorpsmail verspreid 

Vraag 3: Hoe komen besluiten in ons dorp tot stand en worden de besluiten wel door 

het dorp gedragen? 

Besluiten worden genomen op de jaarlijkse ALV vergadering 

Veel besluiten worden door het bestuur genomen 

Er bestaat een relatief kleine groep betrokkenen 

Graag tussentijdse nieuwtjes publiceren bv. via de dorpsmail  
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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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Vraag 4: hoe bereiken we inwoners die nooit iets van zich laten horen? En is dit 

nodig? 

Via informele contacten 

Inwoners willen geen verantwoordelijkheid dragen 

Informatie krijgen via passief gedrag 

Zaterdagmiddag de bar open in het dorpshuis 

Prikbord voor onderlinge informatie bij het dorpshuis 

Persoonlijke benadering 

Vraag 5 Is het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen De Kiel wel transpa-

rant/toegankelijk? 

Het bestuur kan meer taken delegeren naar de verschillende werkgroepen 

Agenda en notulen van de bestuursvergaderingen openbaar maken via website en 

dorpsmail 

Koppeling van inwoners met het bestuur voor eventuele vragen. Via de secretaris: 

mail: secretaris@dekiel.info  

De ALV belangrijk dat iedereen komt en daar zijn stem uit brengt. 

Onze dorpsvisie is nu vijf jaar oud. Tijd voor een up to date. Er wordt een werkgroep 

ingesteld om hier nog eens naar te kijken. Belangstellenden hier voor kunnen zich 

opgeven bij ons bestuurslid : Arie de Groot ariedegroot.kiel@hetnet.nl 

Er is een selectie gemaakt van projecten die betaald kunnen worden vanuit het 

dorpsbudget of het stimuleringsfonds, hierover wordt in de ALV van maart 

gestemd: 

De Tip verbreden met grasblokken 

Reflectoren bij de wegversmallingen 

30km stickers Eserstraat 

Infobord bij dorpshuis + verlichting 

Bord aanduiding dorpshuis 

Muziekinstrumenten + lessen 

Zomer evenement 

Dorpsgids en dorpsfilm 

Keukeninventaris dorpshuis 

Bewegwijzering Kiels Ommetje 

Keuken in de school 

Veegmachine (tevens bladverzamelplaats) 

Kombord 7 – Markendorp 

Meer cultuur (inhuren van toneelgezelschappen, muziek enz.) 

Volleybalnet 

Bloemrijke bermen 

Workshop Kielse Wichter 

Op de ALV zijn deze punten ondertussen uitgewerkt (zie website) 

file:///C:/Users/Public/Documents/secretaris@dekiel.info
file:///C:/Users/Public/Documents/ariedegroot.kiel@hetnet.nl
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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


11 

            DOORLOPER 
 

Wij werden gevraagd om een stukje te schrijven voor de doorloper. 
Dus bij deze ons verhaal hoe wij in De Kiel terecht zijn gekomen en 
in een notendop wie wij zijn. 

Al sinds 2012 komen wij op vakantie in De Kiel in de vakantiewo-
ning die bij ons tegenwoordige huis hoort.  Direct vanaf de eerste keer 
genoten wij van de heerlijke omgeving en de natuur. Vanaf dat mo-
ment kwamen we minimaal 1 keer per jaar maar meestal wel 2-3 keer 
per jaar een week of langer vakantie vieren in Drenthe. We namen 
dan ook onze paarden mee want het was zo heerlijk om hier door het 
bos te rijden. 

Tot we op een keer weer hier op vakantie kwamen en Marco (de oude 
eigenaar van ons huis) ons vertelde dat hij het huis te koop ging zet-
ten. We vonden dat hartstikke jammer en gingen ons al beraden op 
een nieuw vakantie adres samen met onze paarden. Na onze vakantie 
reden we weer naar huis in Oostvoorne en dan dacht ik altijd wel 
even:” wat zou het lekker zijn om hier te wonen”. Maar al snel begon 
daar dan het gewone leven weer en ook daar hadden we een fijn huis, 
prettige omgeving, fijne vrienden, mijn zus in de buurt en een leuke 
baan. (Strand, duinen en Oostvoorne is een leuk dorp om in te wo-

nen). Tot het 
moment dus 
dat het te koop 
staan van het 
huis maar in 
ons hoofd bleef 
spoken en we 
uiteindelijk de 
knoop doorge-
hakt hebben en 
met Marco er 
over in gesprek 
zijn gegaan. 
Dat was in de 
zomer van 

De hele familie 
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2015. In de herfst 2015 was de koop rond echter lag ik toen al in schei-
ding en moesten er nog een hoop dingen afgerond worden. 

We hebben veel geluk gehad dat Marco en Lucia al het geduld hadden 
met de verkoop waardoor in april 2017(!) we dan toch echt eindelijk 
verhuisd zijn. Met wij bedoel ik mijn twee dochters, Marit (14) en Sig-
ny (12), mijn zoon Ingmar (11) en mijn moeder, Anneke, die met ons 
mee wilde verhuizen en in de vakantie woning zou gaan wonen.  

De verhuizing was nogal een proces als je huis in Oostvoorne nog te 
koop staat, hier een nieuwe baan en een gedeelte van de paarden al hier 
en een gedeelte van de paarden nog in Oostvoorne. Doordeweeks was 
ik hier en in het weekend weer terug naar Oostvoorne om alles voor de 
verkoop van onze woning in orde te maken. Maar ook dat is allemaal 
gelukt en inmiddels wonen wij hier heerlijk. Nog elke dag ben ik blij 
dat wij de stap genomen hebben om hier te wonen. Ik vind de mensen 
heel vriendelijk met een hele fijne mentaliteit. Dat past ons goed. Het is 
wel grappig dat je allemaal in Nederland woont dat zo klein is maar dat 
er toch zo veel verschillen kunnen zijn.  

Tegelijk met de verhuizing ben ik in een nieuwe baan hier begonnen. 

Marit en Ingmar  

in het bos 
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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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Ik werk bij Cosis, een grote zorginstelling met locaties in Drenthe en 
Groningen als P&O adviseur. Een ontzettende leuke baan waar ik 
elke dag met veel plezier werk. Mijn 2 dochters gaan naar de middel-
bare school in Emmen en ook zij hebben het erg naar hun zin. Mijn 
zoon zit nu in groep 8 in Schoonoord en gaat volgend jaar ook naar 
Emmen. Ook hij heeft helemaal zijn draai gevonden. Mijn moeder 
woont bij ons op het terrein in haar eigen woning, heel erg leuk, in de 
woning waar wij altijd op vakantie gingen. Een perfecte oplossing; 
we hebben allemaal ons eigen huis maar wel zo dichtbij dat er altijd 
iemand voor de kinderen thuis is als ik aan het werk ben en het ook 
gezellig is zo met elkaar. 

Naast onszelf namen we nogal een veestapel mee, 3 honden, 4 poe-
zen (mijn moeder had er 2 en wij ook) en 6 paarden en 4 shetlanders. 
Vaak vragen mensen wat ik toch met al die paarden moet. In Oost-
voorne had ik een kleine pensionstal voor paarden die met pensioen 
zijn. Drie daarvan waren zo gehecht aan de groep en te oud om nog 
ergens in een andere groep te wennen dat ze mee gegaan zijn en zelf 
hebben we ook 3 paarden waar mijn dochter en ik heerlijk mee door 
het bos rijden. Vorig jaar is er ook nog een veulen van mijn zus bij 
gekomen die weer terug gaat naar haar als hij een jaar of drie is. 

 

Dit is dus ons verhaal hoe wij hier terecht zijn gekomen. We willen 
jullie allemaal bedanken voor de 
vriendelijkheid die hier heerst en dat 
we ons welkom voelden. We zijn 
nog steeds druk bezig met ons huis 
met verbouwen en dergelijke maar 
een aantal zaken begint nu afgerond 
te worden en dat is erg prettig. Het 
was een tropenjaar vorig jaar met 
verhuizen, nieuwe scholen, nieuwe 
omgeving, nieuwe baan maar echt 
dubbel en dwars waard. We hopen 
hier nog heel veel jaren met veel ple-
zier te wonen. 

 

Jorunn van den Broek Jorunn in het bos 
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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


17 

VANUIT DE WERKGROEPEN 

Werkgroep onderhoud  

Deze werkgroep houdt zich bezig met “dorpsklussen”, als het opzet-

ten en afbreken van de kerstboom, bollen planten, klussen rond het 

dorpshuis enz. Coordinatoren: Wim Sekeris en Bé Schans 

werkgroep.onderhoud@dekiel.info 

Activiteitenwerkgroep 
 
Onze volgende activiteit is DE DORPSMAALTIJD die in het teken 
staat van de HERFST.  
En staat gepland in, NOVEMBER exacte datum volgt nog.  
Dus hou de dorpsmail en het volgende boekje goed in de gaten.  
Namens de activiteiten commissie 

Hennie Schans: werkgroepactivitetien@dekiel.info 

Werkgroep Leuk 

Reparatiecafé 

Ondertussen is er 2 keer een reparatiemiddag geweest. Gooi dus oude 

spullen niet weg als er nog een mogelijkheid is om ze te repareren! 

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: 29 mei: 13.30 uur 

Trudie, Arie, Saskia  tel 382070 
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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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Stempelpost: 

Na 4 jaar onofficiële koffiepost in het bos, gaan we nu voor  

STEMPELPOST in de fiets4daagse. Op 19 juli is het dé dag! 

Het wordt gehouden op het dorpsplein, het dorpshuis en van de school 

mogen we gebruik maken van de school zelf en het schoolplein! 

We hebben voor onszelf 3 doelen gesteld: 

1. Een stempelpost te zijn waar alle fietsers vrolijk aan terug den-

ken 

2. Om te laten zien waar een klein dorp goed in is en zelf zo veel 

mogelijk plezier te hebben die dag! 

3. Geld te verdienen voor de dorpskas, van waaruit we weer leuke 

projecten kunnen financieren.  

Hiervoor hebben zich al heel veel vrijwilligers opgegeven, maar hoe 

mensen meedoen, des te meer plezier we die dag kunnen beleven. 

Vrijwilligers zijn niet alleen nodig voor de dag zelf als stempelaars en 

koffieverkopers, maar ook voor het bakken van cake, het maken van 

soep en het opbouwen en gezellig maken van de locatie. Cake en soep 

kan ook vanuit de diepvries, maar ons handelsmerk in het bos was: 

“zelfgemaakte cake” en dat ging er in als koek! 

Vanuit de organisatie wordt verwacht dat er 2000 mensen een stempel 

komen halen, maar dat betekent niet dat ze allemaal bij ons blijven 

plakken. Onze ervaring is dat de 60 km fietsers onmiddellijk weer 

doorfietsen, nadat we ze bestempeld hebben en dat dat voor de andere 

groepen (40 km en Kinderen) ook deels zal gelden. Maar vooral de 40 

km fietsers vonden het bij ons in het bos zeer gezellig, die genoten van 

de cake en de koek en van de uitbundigheid van de “roeptoeteers” en 

vonden ook nog dat we de lekkerste en de goedkoopste koffie hadden!

En dat deed ons weer veel plezier! 

Dus als je tijd hebt om ergens in dit programma mee te helpen: 

dolgraag! 

Vrolijke groet namens de werkgroep LEUK! 

Saskia (382070)  of via de sociale app. 
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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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Informatie werkgroep 

Dorpswebsite 

Zoals iedere plaats en dorp heeft ook De Kiel de beschikking over een 

eigen website. Je vindt hem op www.dekiel.info. De website is vooral 

bedoeld voor onszelf als bewoners maar biedt ook geïnteresseerden 

informatie over De Kiel en omgeving. De website beschikt over een 

menu waarin de verschillende onderwerpen logisch zijn samenge-

bracht. Zo is er de Agenda met de belangrijkste activiteiten, De Kiel 

waarin alles te vinden is wat met ons Dorp te maken heeft, de School, 

Activiteiten groepen die actief zijn, Werkgroepen en algemene In-

formatie. Het loont de moeite eens op de verschillende opties te klik-

ken en eens rond te kijken op de verschillende pagina’s. 

 

 

http://www.dekiel.info
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TECHNISCH 

  INSTALLATIEBEDRIJF 

     HARM HOVING 

Alle installatiewerken 

Landelijk erkend 

ELEKTRA – GAS – WATER – CV 

Administratie- en Adviesbureau Gerbers 
Slenerweg 88 7848 AK Schoonoord 

voor: Administraties en rapportages 

in landbouw en MKB 

Belastingaangiftes particulieren 

tel: 0591-381491 / 06-53129854  

E-mail: info@administratie-gerbers.nl  

  

 

 MEIJER RECYCLING 

 Heeft u oud ijzer en metalen? Ik kom het 

graag bij u ophalen!  

U kunt mij bellen: 06-30136767  

Jonnick Meijer, Eserstraat 25, De Kiel  
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Zodra er iets valt te melden of wordt gevraagd worden er ook berich-

ten op de website geplaatst. De meest actuele vind je op de eerste pa-

gina. Vanaf de hoofdpagina heb je ook direct toegang tot alle recente 

berichten, onderwerpen en het archief van het afgelopen 1,5 jaar. 

Ook alle ondernemers in en om De Kiel zijn hier eenvoudig te vin-

den. Recent is er ook meer materiaal toegevoegd van de Dorpsver-

eniging zoals verslagen. Deze zijn te vinden onder De Kiel en klik op  

Dorpsvereniging. 

Heb je iets te melden of relevante informatie over een van de vele 

activiteiten- of werkgroepen of een kort verslag van een activiteiten 

(indien mogelijk met wat foto- materiaal) laat het dan weten via  

website@dekiel.info. 

Ad 

mailto:website@dekiel.info
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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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VAN DE VERENIGINGEN 

Jeu de Boules 

De verenigingen liggen allemaal in de zomermaanden stil, maar nu is 

er een echte zomermaanden activiteit:  

De Jeu De Boules Club  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur! 

Een club zonder leden, want iedereen die zin heeft in Jeu de Boules 

kan zich aansluiten en meedoen. Wel is het weersafhankelijk, de eer-

ste keer was het koud en guur. Dus als je twijfelt: gebruik de sociale 

app om te vragen wie gaan! 

 

En je kan je natuurlijk ook nog aansluiten bij de sociale app! 
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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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Kielse Wichter (Kiwi’s) 
 
Na een gezellig en fijn seizoen hebben we onze laatste bijeenkomst 
af gesloten met een dagje uit. Alhoewel de weersomstandigheden 
niet zo gunstig waren hebben we het goed getroffen. Onze eerste 
stop was in Norg waar we koffie hebben gedronken met een lekker 
stuk gebak. Na een mooie toeristische route hebben we heerlijk in de  
buitenlucht geluncht. Daarna zijn we richting Eenrum gegaan om 
daar in de kaarsenmakerij waar we onze eigen kaarsen hebben  
gemaakt. Er waren diverse kaarsen waar we uit konden kiezen. Zo 
had ieder zijn eigen kaars en kleur bepaald. Na afloop zijn we bij het 
Mosterd mannetje geweest voor koffie met notenkoek. Via een 
mooie toeristische route (Riek heeft het weer geregeld) zijn we naar 
Gasselte naar het Maotie gegaan voor een etentje als afscheid van 
het seizoen. 
Bij het dorphuis ’t NUVER PLEKKIE hebben we elkaar een fijne  
zomer gewenst en TOT SEPTEMBER bij onze eerste bijeenkomst. 
Roelie de Boer kielsewichter@dekiel.info  

Dorpsborrel 

Ongeveer 1 x per maand wordt er op een zaterdag van af 16.30 uur 

een dorpsborrel gehouden. Op de website staan de data en iedereen 

is welkom voor een drankje en je mag ook een borrelhapje meene-

men. Bij de volgende borrel wordt een contactpersoon gekozen. 
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Sport: “Nuverfit” Veelzijdig en effectief                                                   

Mens Sana in corpore sano “Een gezonde geest in een gezond li-
chaam".  
Als trainer en coach ben ik van mening dat het doen van sport een 
goede gewoonte is om je geest gezond te houden. 
 
Bootcamp 
Bootcamp is veelzijdig, doelgericht, afwisselend, gezellig, uitdagend 
en we trainen ook in de buitenlucht! 
In een Bootcamp worden diverse manieren van trainen gecombineerd 
tot een geheel namelijk krachttraining, cardiotraining, coördinatie en 
balansoefeningen. 
Bootcamp is een eenvoudig te volgen intervaltraining.  
 
Pilates 
Verbetering van: Houding, Coördinatie, Conditie, Balans, Souplesse, 
Ontspanning, Lichaamsbewustzijn 
De pilatestraining kent geen leeftijdsgrenzen en geen prestatiedruk. 

Op een zachte manier worden de diepe spieren gestimuleerd en wordt 

ons “centrum” versterkt. De pilatestraining brengt body en mind in 

harmonie. De bewegingen worden zeer bewust en met goede concen-

tratie uitgevoerd. Body en mind, spieroefeningen, lenigheid, even-

wicht, bewustwording, ontspanning en plezier zijn de sleutelwoorden. 

Een eenvoudige maar toch een intensieve en DOEL treffende training 

voor ELKE leeftijd.  

Ademhaling 

Op een goede manier ademhalen is essentieel ook in de Pilates metho-

de. Een goede ademhaling geeft energie, ondersteunt de bewegingen, 

verhoogt circulatie en flexibiliteit. Het verdiept het krachtcentrum, 

ondersteund de werking van het lichaam en voorziet je van energie en 

een helder hoofd.  

Wandelen 
Wandelen is laagdrempelig, dat is de reden dat we wandelen veelal 
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starten we hier de Nuverfit training mee.   
De vele voordelen van wandelen zijn bekend, toch nog wat voordelen 
op een rijtje: 
• is ontspannend 
• hoofd leeg maken 
• gedachten ordenen of negatieve gedachten opzijzetten 
• Buiten, frisse lucht, focus en ervaren van de omgeving, natuur 
en klimaat 
• positief effect op creativiteit 
• verbeteren van uithoudingsvermogen, spierkorset, houding, 
kracht, ademhaling, mentale weerbaarheid * bron https://
www.wandel.nl  
 
 

NUVERFIT laagdrempelig, veelzijdig en effectief elke don-
derdag van 8.30-9.30 uur  
Info: donderdags vanaf 8.30 in het dorpshuis of Wilma Hummel 
382308 nuverfit@dekiel.info  

 
De lessen worden gegeven door: 
Anita Westerhuis,  
 
 

Zingen in De Kiel: Contactpersoon: Ada Ran: adaran@outlook.com 

Schilderclub: Contactpersoon: Wilma Hummel (382308) 

Schietclub: Informatie via Henk Hummel (382308) 

Handwerkclub: coordinator: Hennie Schans (382310) 

 

En in het herfstnummer meer informatie over: 
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VERSLAGEN 

 

High tea (van en door de activiteiten commissie) 
We hebben de lente ingeluid met een gezellige High Tea Er waren 
heerlijke voorjaars hapjes gemaakt.  
De opkomst was super, en wat wij heel fijn vonden was, dat er de-
ze keer een heer in het gezelschap was (als er 1 schaap over de dam 
is volgen er meer). hopen wij.  
Wij van de werkgroep willen iedereen bedanken. voor jullie hulp 
en aanwezigheid en de lekkere hapjes die gemaakt zijn Heel harte-
lijk dank daarvoor.  
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Voor de nieuwkomers:  

Roelie de Boer verzorgd al tientallen jaren de puzzel. Het 

nieuwe seizoen  

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

hoogste gescoord heeft wint en mag kiezen tussen een 

rollade of taart! De uiteindelijke uitslag wordt bekend 

gemaakt in en het volgende herfstnummer! 

Ook verzorgt Roelie de Drentse en /of  grappige tussen-

tekst, waarmee lege plekjes gevuld  worden, onze dank  

daarvoor is groot! (red)  

PUZZELRONDE     

 
ANTWOORDEN LENTE PUZZEL 
 

Brilleglazen 
Seringen- haringen en uieringen 
Alle maanden 
Hooi 
Lamp-kaars en kachel 
2 baby’s 
Geen  dat was Noach 
Je moeder 
Betalen-brutalen 
Nee 
9 personen- 2ouders-6 dochters-1 

broer 
Alle potloden 
Geen die wordt korter 
Sigaret-sigaar-trekdrop 
Met elke zonsopgang 
 
 

Stand na drie puzzel rondes 
 
Annelies Loot   33 + 13 = 46 
Riek Ottens   32 + 14 = 46 
Hennie Schepers   31 + 15 = 46 
Fam. Boer   29 + 15 = 44 
Desiree    29 +  9  = 38 
Trudi v/d Meer       31 
Hennie Schans       28 

 
 

DE PAN 
 

Ik was lest bij de Hema 
Daor weur een pan ejat 

Ik zag het veur mien ogen 
Ik dacht nog ’t is toch wat. 
‘k Vertelde an de chef daor, 

Van de gebeurtenis 
Die zee, dat mag dat gef niet, 

As’t mar een steelpan is. 
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BEDRIJVIGHEID 
Wegens vakantie en drukte gesloten 

 

ZOMER PUZZEL 

Wat betekenen de Drentse woorden in het Nederlands. 
Dauwelen 
Dommiet 
Eerpel 
Flodderkedoes 
Flustern 
Gaorenklopper 
Hemmeln 
Knieftig 
Kniepstuver 
Kopstubber 
Longern 
Maagie 
Mieghummel 
Scheuvelopen 
Schülk 
Siepel 
Slik 
Sneu 
Smokkie 
Snei 
Spandiksen 
Zwien 

Veel puzzelplezier! 
Inleveren voor 8 augustus 

bij Roelie de Boer 
roelie.deboer@gmail.com 
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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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INGEZONDEN & 
OPROEPEN 

ELLERT EN BRAMMERT REUZENFAIR.  

Op zaterdag 24 augustus  organiseren 6 vrouwen op het museum een 

grote fair. Daarvoor wordt het hele terrein gebruikt, maar ook de Mo-

bivit tent. Er hebben zich al meer dan 40 standhouders aangemeld 

met o.a. leuke en bijzondere cadeaus, woon- en tuindecoraties, dier-

voeders  en handgemaakte producten en lekkernijen. Natuurlijk zul-

len er ook leuke dingen te doen zijn voor de kinderen. De entreeprijs 

is die dag voor één keer verlaagd naar € 5.00 per persoon /kind. Do-

nateurs hebben vrije toegang. Hebt u  iets bijzonders en wilt u er ook 

een kraam huren, dan betaald u € 16.00 voor een halve kraam van 2 

meter en € 27.50 voor een hele kraam van 4 meter. Bent u geen 

kraam nodig, omdat u die zelf hebt of u gebruikt een eigen tafel, dan 

zijn er geen kosten aan verbonden. Ook verenigingen zijn welkom. 

Of u een plaats krijgt hangt af van de waar en de ruimte. Neem daar-

om contact op met Sandra, bestuurslid van het museum via de mail 

voor meer informatie. sandra@ellertenbrammert.nl   Vindt u het leuk 

om die dag vrijwilliger te zijn, ook dan bent u van harte welkom om u 

aan te melden.  

mailto:sandra@ellertenbrammert.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 

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

http://www.lucysinn.nl
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Invaller gevraagd voor de bibliotheek Schoonoord 
 
Bibliotheek Schoonoord zoekt een vrijwilliger voor  
invaldiensten. De bibliotheek is open op maandagmiddag en 
donderdagmiddag en -avond. 
Op dit moment is er plek voor een invaller, die kan werken als 
de bibliotheekvrijwilligers ziek zijn of op vakantie zijn. 
 
Opgave kan in de bibliotheek of mailen naar: 
a.dijksterhuis@biblionetdrenthe.nl 

mailto:a.dijksterhuis@biblionetdrenthe.nl
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We gaan een gezellige spelletjes 

middag organiseren voor alle 
basisschoolkinderen, er zijn  

leuke kadootjes te verdienen!  
Aan het einde van de middag 

gaan we  met z’n allen  
patat eten!  

Waar: Achter de school in De 
Kiel.  
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Geef je snel op, voor 28 Mei. 
Dit kan op het opgaveformulier 

op school of via ons !!!   
Emailadres:   

kinderclub@dekiel.info 

 

 

mailto:kinderclub@dekiel.info
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Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren pun-
ten aan dragen bij secretaris@dekiel.info. 
 
  
 
23 mei       Oud papier 
24 mei  Vrijwilligersbijeenkomst stempelpost 14.00 uur 
24 mei:   Jeu de boules 19.00-21.00 uur 
29 mei  Reparatiecafé 13.30 uur 
31 mei:  Jeu de boules 19.00-21.00 uur 
1 juni     Spelletjesdag (kinderclub) 
7 juni  Jeu de boules 19.00-21.00 uur 
14 juni  Jeu de boules 19.00-21.00 uur 
15 juni  Dorpsborrel 
20 juni       Oud papier 
20 juni       Bestuursvergadering 
21 juni  Jeu de boules 19.00-21.00 uur 
22 juni       Volleybal evenement Kinderclub 
28 juni  Jeu de boules 19.00-21.00 uur 
5 juli   Jeu de boules 19.00-21.00 uur 
25 juli        Oud papier 
18 juli  Opbouwen stempelpost 
19 juli    Stempelpost fiets4daagse 
14 september   Uitje Kinderclub 
21 september Seizoensopening  
26 oktober Rommelmarkt 
11 november    Sint Maarten Kinderclub 
23 november    Sinterklaasfeest Kinderclub  
 
 
 
 

AGENDA 

V oor de volgende dorpskrant kopij graag  

aanleveren vóór 15 augustus 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: werkgroepinformatie@dekiel.info 

mailto:info@medischoon.nl
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