Jaarverslag 2016
Vereniging Dorpsbelangen De Kiel en omstreken
Inleiding
Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in De Kiel. Naast de gebruikelijke jaarlijkse
activiteiten zijn ook de werkgroepen actief geweest met nieuwe ideeën en de daaruit
voortvloeiende activiteiten. Om het proces, waar we met ons allen mee bezig zijn, nog eens te
benadrukken, is dit jaarverslag geschreven vanuit ons visiedocument: “De Kiel, het dorp waar
alles samenkomt”. Met deze visie als onderlegger wordt het ook duidelijk dat we de doelen al
op een flink aantal punten gehaald hebben!
De hoofddoelen van de visie waren:
- Het wordt duidelijk wat er leeft binnen het dorp, waardoor ook helder wordt op welke
zaken Dorpsbelangen zich kan richten om de leefbaarheid van De Kiel te vergroten op
de volgende gebieden:
a. Verenigingsleven,
b. Zorg,
c. Verkeer,
d. Natuur en recreatie,
e. Wonen,
f. Onderwijs
g. Algemene voorzieningen.
Hierdoor zijn de volgende werkgroepen ontstaan: Informatie, Zorg, Onderhoud,
Activiteiten, Leuk!, Dorpsplein en samenwerking School-Dorp
-

De band tussen de inwoners van De Kiel en Dorpsbelangen wordt versterkt, doordat
er gezamenlijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling vanuit de dorpsvisie.
Met een goede dorpsvisie heeft het uitvoeren van de wensen en ideeën meer kans
van slagen bij de gemeente en andere organisaties, omdat er binnen het dorp
draagvlak bestaat. Door het beschikken over een dorpsvisie kan het dorp een snelle en
eenduidige reactie geven op plannen van de overheid, zoals bv. Bestemmingsplannen
en Provinciaal Omgevingsplan en kan zelfs op die planvorming vooruit worden gelopen.

Verenigingsleven en Activiteiten:
De verschillende verenigingen hebben hun eigen vaste activiteiten en komen regelmatig bij
elkaar, de huisvrouwen hebben regelmatig uitjes met elkaar, maar nodigen er ook steeds
meer anderen voor uit (Icare en Gambia).
Het Kantklossen is veranderd in Handwerken, waardoor nieuwe mensen zich aansloten,
waarvan een paar vrouwen nu toch kantklossen leren, bijzonder!
Het sporten op muziek is verhuisd naar donderdagochtend, de schilderclub houdt regelmatig
een tentoonstelling en er wordt nog steeds gezongen in het dorpshuis. De crea-groep blijft
creatief en de schietclub paft maar door.

De vaste activiteiten door het bestuur georganiseerd waren:
- de nieuwjaarsreceptie (9-1), waarbij er zo’n 35 inwoners aanwezig waren, waaronder
4 nieuwe bewoners die nog apart waren benaderd.
- 2de paasdag, het Neutje Schieten moest als gevolg van familieomstandigheden op het
laatst worden gecanceld.
- De seizoensopening op 24 september was weer erg geslaagd. Voor jong en oud werd
door de kinderclub ’s middags klootschieten georganiseerd langs verschillende
bospaden. Er werd weer afgesloten met de inmiddels traditionele BBQ, waaraan zo’n
30 inwoners deelnamen.
- De rommelmarkt op 22 oktober is weer goed verlopen. Bij mooi najaarsweer waren er
weer veel vrijwilligers. De opbrengst bedroeg na aftrek van alle kosten € 1.164.
- Afgelopen jaar werden vier winteravonden georganiseerd:
Geopark de Hondsrug (20-1)
Vogels van De Kiel (25-2 door Jaap Ruiter)
Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de wijkagent gaven informatie over hun werk.
Werken bij de KLM (25-11) Arie de Groot
- De feestverlichting rond de feestdagen werd dit jaar in 2 mooie grote sparren
opgehangen, die uit tuinen van omwonenden afkomstig waren. Ook de herten
eromheen zorgden weer voor een fraai kersttafereel.
De werkgroep Activiteiten is ook in het afgelopen jaar weer zeer actief geweest en heeft
speciaal voor de oudere jeugd en de ouderen (samen met de werkgroep Zorg) activiteiten
georganiseerd:
- Tienermiddag met eigen muziek(1-4)
- een ouderenmiddag inclusief quiz (20-4),
- Het Lopende Letterspel voor jong en oud met ruim 20 deelnemers (21-5),
- een tieneravond met onder ander sjoelen en tafeltennis (30-9)
- High Tea voor ouderen; de school deed mee met het maken van het lekkers (ook met
het opeten van de over gebleven taart). Er is een verhaal voorgelezen, de Sint
Maarten lampionnen werden alvast getoond en er werd gedanst (10-11).
De werkgroep Leuk! liet op het gebied van activiteiten van zich weten en organiseerde
- Het Running Dinner, genaamd “Knabbel en Babbel) (16-6)
- de koffieverkoop voor de wieler4daagse (20-7) met een van opbrengst €478!
De werkgroep Informatie organiseerde een avond (8-8) over de website en hoe die te
gebruiken.
De school, CBS De Kiel, organiseerde voor het dorp een zeer goed bezocht
Pannenkoekenfeest (20-5)
Van alle activiteiten zijn verslagen gemaakt die altijd in de dorpskrant en soms ook op de
website zijn gepubliceerd.

Werkgroepen in relatie tot aandachtsgebieden:
De werkgroepen timmeren zoals hiervoor al duidelijk werd, flink aan de weg.
Zorg: Op het gebied van zorg is de werkgroep Zorg samen met het opbouwwerk bezig met
een inventarisatie onder ouderen. Ook de werkgroep inventarisatie heeft zich er over
gebogen, maar dan voor het hele dorp en met meer aandachtsgebieden, maar die is na een
proefinterview tot de conclusie gekomen dat het te veel werk zou worden en is tijdelijk als
werkgroep gestopt. Met de werkgroep Zorg zal worden overlegd of ze delen van het interview
kunnen en willen gebruiken.
Daarnaast helpt Zorg de Activiteitenwerkgroep met speciale middagen voor ouderen.
Op 11 april was de herhalingscursus reanimatie met de AED weer verzorgd door Richard van
Loon
Verkeer: Door samenwerking met Schoonoord en ruime inzet van bewoners langs de
Rolderstraat komt er via het stimuleringsfonds verlichting langs het fietspad tussen
Schoonoord en De Kiel. Hiermee gaat een jarenlange wens in vervulling.
Ook zijn er vanuit het bestuur contacten geweest over het verkeer. Op het fietspad zit nu
reflecterende belijning. Op de Rolderstraat ligt nu een middenstreep. De uitgang van de SBB
camping op de Rolderstraat wordt mogelijk veiliger. Uitbreiding van de snelheidslimiet vond
de provincie niet nodig.
De parkeerplekken langs de Eeserstraat zijn besproken echter voorlopig zonder een resultaat,
omdat er binnen de straat tegenstrijdige wensen zijn. Wel zijn op ons verzoek door de
gemeente grotere borden geplaatst met de maximum snelheid van 30 km.
Er lijkt een mogelijkheid te zijn om een nieuw fietspad aan te leggen aan de oostzijde van het
Schoonlooër bos, dat is door de vele participanten lastig onderhandelen, maar er lijken nog
steeds mogelijkheden.
Natuur en Recreatie
Op dit gebied is er veel activiteit.
- Via de bosgroep, “nachtzwaluw” (die feitelijk niet onder dorpsbelangen valt) zijn er
levendige contacten met Staatsbosbeheer. De Bosgroep zorgt ervoor dat het
heidegebied binnen de afrastering open blijft. Ook de bosvaknummers zijn weer
opgeverfd.
- De werkgroep Leuk! Heeft een richtingaanwijzer met infobakje met folders over de
vermelde plaatsen gemaakt en een vogelhuisje geplaatst op de hoek van de
Eeserstraat. Daaronder liggen vele steentjes als symbolische bijdrage aan het dorp.
Ook zit er weer informatie in het bordje bij de 7-Markensteen.
- Leuk! Verzorgde de wedstrijd voor de geuzennaam (7 Markendorp) en als het logo
gekozen wordt kunnen de welkomsborden gemaakt worden bij de 3 hoofdingangen
van het dorp.

-

-

-

Op eigen initiatief en met de hulp van anderen heeft Fokko de Boer met narcissen,
blauwe druifjes en grote pelargoniums (geraniums in de volksmond) de berm van De
Kiel opgefleurd.
Op Hemelvaartsdag werd weer het traditionele dauwtrappen gehouden onder leiding
van Jaap Ruiter. Er namen zo’n 15 dorpsbewoners aan deel en na afloop waren er
broodjes en koffie in het dorpshuis.
Het dorpsommetje is dit jaar 8 keer gelopen. Er waren 26 deelnemers waarvan 2 uit
De Kiel. De gemeente heeft enkele paden t.b.v. het ommetje gemaaid.
De telefooncel, waarvoor in 2015 subsidie werd verkregen heeft een mooie plek
gekregen op het dorpsplein en is voorzien van licht. Er werden grif boeken ingeleverd,
zodat een mooi aanbod is “voor elk wat wils”. Op 18 juni werd de telefooncelbibliotheek geopend en ook werd de nieuwe wegwijzer op de hoek van de Eserstraat
en de Rolderstraat officieel ingewijd.

Onderwijs
Het bestuur heeft de samenwerking met CBS De Kiel geïntensiveerd en samen met de school
en de Stichting Dorpshuis er is nu de werkgroep Dorpsplein. Dit heeft ertoe geleid dat in 2017
de integratie van het dorpsplein en het schoolplein zal plaatsvinden.
De school heeft een eigen tabblad gekregen op de website en zo is er meer zicht op wat er
allemaal voor leuks op school gebeurd.
De speelplaats achter de school is nu ook na schooltijden open, zodat de jeugd een veilige
speelplek heeft.

Wonen
Op dit gebied is er nog weinig gebeurd, er zou een overleg komen tussen de gemeente en de
bewoners van de Tip, echter tot nu toe is er nog ondanks aandringen nog geen actie geweest
van de gemeente, die toegezegd had het voortouw te nemen.

Algemene voorzieningen
De werkgroep informatie heeft niet stilgezeten. We hebben in het afgelopen jaar een prachtig
vernieuwde website gekregen, die ook steeds actueel wordt gehouden. Vanaf dit jaar kunnen
ondernemers zichzelf ook bekend maken op de website.
De beide webmasters merken dat deze inmiddels druk wordt bezocht.
De dorpsmail doet steeds meer dienst voor het doen van oproepen en uitwisselen van
informatie.
Naast deze digitale media neemt de dorpskrant een belangrijke plaats in met betrekking tot
de nieuwsvoorziening in ons dorp. In het afgelopen jaar was de omvang gestegen tot
gemiddeld 44 pagina’s!
Samen met omliggende dorpen wordt gekeken naar de mogelijkheid van Breedband Internet.
Hoe het komt is nog niet duidelijk, maar in ons dorp is er behoorlijk veel belangstelling voor!
Contacten met de gemeente
Het overleg met de Gemeente in het kader van de wijk- en dorpenronde was op 18 april..

Kinderclub:
Het bestuur sprak 1 maal met de vrijwilligers van de kinderclub. De kinderclub brengt een
eigen jaarverslag uit. Bijzonder is dat Anja en Martien Midden rond sinterklaas de kinderclub
jaarlijks sponseren.

Algemeen
Financiën:
Op de website zal separaat een beknopte jaarrekening worden geplaatst.
We leverden een financiële bijdrage aan de dag van de senioren
In het afgelopen jaar heeft de belastingdienst ons het predicaat ANBI toegekend. Daarmee
zijn contributie en giften aan dorpsbelangen aftrekbaar voor de belasting
Stichting Dorpshuis.
Met de stichting dorpshuis is er onregelmatig overleg. Afgelopen jaar waren er geen formele
vergaderingen nodig. De samenwerking verloopt op een prettige wijze.
Het bestuur
Het bestuur vergaderde vorig jaar 12 keer.
Op de algemene ledenvergadering in maart waren 27 leden en 6 bestuursleden.
Samenstelling bestuur per 31-12-2016
Jaap Ruiter (voorzitter)
(secretaris) vacant
Désirée de Vries (penningmeester)
Bea Rozeman
Hennie Schans
Arie de Groot
Carla Grasdijk
Samenstelling bestuur Kinderclub De Kiel per 31-12-2016
Hans van der Meulen, voorzitter, Marlien Vedelaar, secretaris
Vaste vrijwilligers: Martin Kiers, Liba Nedbalova, Bianca Huizinga, en Dina Eisses.
Redactie dorpskrant De Kiel per 31-12-2016
Saskia Minderman en Trudi van der Meer
Aantal leden per 31-12-2016: 187 leden waarvan 27 donateurs
Aantal inwoners per 31-12-2016: 380
Vereniging van Dorpsbelangen voor De Kiel e.o.
Februari 2017
Jaap Ruiter, voorzitter

