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VAN HET BESTUUR 

Op 25 maart is er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring. Er komt weer van alles aan de orde en we nodigen jullie hier-
voor van harte uit. De agenda staat verderop in deze dorpskrant. 
 
In deze dorpskrant staat een uitnodiging voor een winteravond op 25 
februari over de dorpsdemocratie en de voorselectie van projecten 
voor het stimuleringsfonds en het dorpsbudget. We hopen dat hier 
weer veel leuke ideeën voor ons dorp uitkomen. De keuze voor de 
verschillende projecten ligt uiteindelijk bij de Algemene Ledenverga-
dering. En daar gaan we dus op 25 maart aanstaande over praten en 
stemmen. We doen dat weer op een speelse wijze waarbij iedereen 
invloed kan hebben.  
 
Ik wil iedereen nog opmerkzaam maken op de informatiebijeenkomst 
over glasvezel op donderdag 28 februari. Mocht je nog twijfelen 
over een abonnement: ga er naar toe! En diegenen die denken dat het 
niets voor hen is: kom en je mening kan snel veranderen. Wist je bij-
voorbeeld dat er proeven zijn gedaan, waaruit is gebleken dat glasve-
zel 25.000 keer sneller is dan het coax van Ziggo ooit zou kunnen 
bereiken? Om van het koperkabeltje van KPN nog maar te zwijgen. 
Kom dus en laat je verrassen. 
 
Er zijn nog enkele leden die hun contributie over dit jaar nog niet 
hebben betaald. Omdat dit altijd extra werk geeft, verzoeken we die-
genen die dat nog niet hebben gedaan dit even snel in orde te maken. 
Het bedrag van € 5,= graag over maken op:  
NL17 RABO 0359 2296 46  t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen De 
Kiel.  
 
Graag tot ziens op een of meer van de bijeenkomsten en een mooie 
lente toegewenst. 
 
Jaap Ruiter, voorzitter 
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De agenda: 

Opening.  

1. Ingekomen stukken en mededelingen.  

2. AVG procedure: zie ook brief van de dorpsmail 

3. Notulen ledenvergadering 26 maart 2018 

4. Jaarverslag 2018 Deze wordt niet voorgelezen, maar staat op de 
website 

5. Jaarverslag 2018 van de Kinderclub De Kiel.  

6. Financiën: verslag van de kascommissie en de penningmeester 
over 2018, de begroting voor 2019 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie.  

Uitnodiging voor de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) 2019  
 

De jaarlijkse ledenvergadering is op  
maandag 25 maart 2019.  

Alle leden zijn van harte welkom!  

We beginnen om  
20:00 uur in het  

Dorpshuis ‘t Nuver Plekkie 



5 

8. Bestuursverkiezing. Hennie Schans en Bea Rozeman treden con-
form het rooster af. Hennie Schans stelt zich niet herkiesbaar. Bea 
Rozeman stelt zich wel herkiesbaar. Het bestuur zoekt nog naar 
een kandidaat. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de verga-
dering gemeld worden bij de voorzitter.  

9. Dorpsvisie: actualiseren van de dorpsvisie van 2014 

10. Korte terugblik van het bestuur Stichting Dorpshuis 

11. Activiteiten voor 2019 

12. Ontwikkelingen rond glasvezel 

13. Dorpsbudget en stimuleringsfonds wijken- en dorpen: keuze van 
projecten 

14. Verslag van de werkgroepen 

15. Punten van de aanwezige leden, tevens rondvraag. 

16. Sluiting 
 
 

Het bestuur 
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Opening door de voorzitter om 20.00 uur.  
Afwezig met afmelding: Casper de Vries, Fam. Mulder, Selma Roos 
Aanwezig: 35 personen. Handtekeningen lijst is in het bezit van de se-
cretaris. 

Ingekomen stukken en mededelingen. 

Voor het neutjesschieten heeft ondanks oproepen niemand gereageerd 
voor de organisatie.  

Kerstboom: willen wij nog een kerstboom. De vaste groep voelde zich 
gepasseerd. Antwoord Ja. Datum: de eerste zaterdag na het Sinter-
klaasfeest. De oude groep wordt hierbij weer ingeschakeld. 

Notulen van de algemene ledenvergadering 27 maart 2017 worden 
zonder opmerkingen of aanvullingen goedgekeurd.  

Jaarverslag 2017 

De notulen stonden in de voorjaarsdorpskrant en zijn tevens de vinden 
op de website www.dekiel.info . Klik daarna op het kopje De Kiel. 
Kies hieronder Dorpsvereniging. De notulen staan links onderin. Het 
bleek dat het jaarverslag moeilijk op de site te vinden was en er tevens 
geen goede kenbaarheid  aangegeven is. Niemand van de aanwezige 
leden heeft het jaarverslag gelezen. 

Naar aanleiding hiervan stelt de secretaris voor om de  notulen van de 
Algemene Ledenvergadering 26 maart 2018 via de dorpsmail te ver-
spreiden en tevens op de website te plaatsen. Dit zal ook gedaan wor-
den met het jaarverslag 2018. Dit wordt door de vergadering goedge-
keurd. 

Jaarverslag 2017 van Kinderclub De Kiel 
Het jaarverslag wordt toegelicht door Bianca Huizinga. Hierbij een 
korte impressie. 
Er is met veel enthousiasme leuke activiteiten georganiseerd voor de 
kinderen: 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

26 MAART 2018 

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/Dorpskrant/2019%20voorjaar/www.dekiel.info%20
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Er is meegedaan aan de lentefair van CBS De Kiel. Het was een gelaag-
de markt met leuke spelletjes, pony rijden en optredens. 
Er is een kleedjesmarkt georganiseerd. Helaas van korte duur door de 
regen. 
Achter de school is een huttenkamp georganiseerd, Een groot succes! 
De zeskamp is helaas door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. 
10 november gingen de kinderen met hun zelf gemaakte lampions weer 
langs de deuren. Opkomst was weer groot. 
Sinterklaas is dit jaar met de paardenkoets opgehaald en bij school aan-
gekomen. 
11 maart was er een bonte middag in De Kiel. Een kleine opkomst maar 
wel weer gezellig. 
Er zijn geen nieuwe leden bijgekomen dit jaar 

Voor het nieuwe jaar staan ook al weer nieuwe activiteiten op het pro-
gramma 

Bianca Huizinga is de nieuwe voorzitter. Leden zijn Martin Kiers 
en Marlien Vedelaar 

 

Financiën toegelicht door onze penningmeester Désirée 

Verslag van de kascommissie door Trudi van de en Roelie de Boer . Al-
les is in orde bevonden en het bestuur wordt decharge verleend. 
De begroting van 2018 wordt goedgekeurd. Wel nog een discussie over 
het gebruik van de AED. Cursisten van 2018 zijn bekend. 

De nieuwe kascommissie wordt samengesteld: Roelie de Boer en Frits 
Knetsch. Reserve Remco de Jong. Trudi van de Meer wordt bedankt 
voor haar inzet en is tevens aftredend. 

Bestuursverkiezing. 

Jaap Ruiter (voorzitter) en Rob Thiele (algemeen bestuurslid) treden 
conform het rooster af en stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegen-
kandidaten gemeld. Beiden worden met algemene stemmen voor 4 jaar 
herkozen. 

 

Lopende zaken 

* 14 juni zal er door een delegatie van B en W Coevorden een dorpen-
ronde worden gehouden in De Kiel.  
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* Het naambord voor het 7 Markenpad wordt door de gemeente Coe-
vorden geplaatst. 
*Het onderbord voor De Kiel wordt gemaakt. Eventueel gefinancierd 
uit het dorpsbudget. 
*30 km zone Eeserstraat wordt in het overleg met de gemeente inge-
bracht door Rob Thiele. 
*Oversteekplaats Rolderstraat bij de school. Borden met overstekende 
kinderen plaatsen 
*Looppad Eeserstraat. Bij grote reparatie is ophoging nodig. Daardoor 
moeten de opritten ook aangepast worden. Rob Thiele gaat dit met de 
gemeente bespreken. De uitslag van dit gesprek wordt via de dorps-
mail kenbaar gemaakt. 
* Snoeien van de perken. Dit is door de secretaris al via de dorpsmail 
aangekondigd. 
* Eserstraat of Eeserstraat? Dit wordt met de gemeente besproken. 

 

Dorpsvisie. Een korte terugkoppeling uit de werkgroepen 

Werkgroep activiteiten: In mei een lunch, In oktober een kindertocht, 
In december een gezamenlijke maaltijd 

Werkgroep Leuk: Spelavond is al geweest, 26 mei klootschieten,  
Franse avond met Jeu de Boules 
Informatiepanelen zijn geplaatst 
12 mei om 10.00 uur. Bezoek dierenasiel Beilen 

Werkgroep onderhoud 

Steef Rozeman is coördinator. Leden: Paul Middel, Leo Jansen Kete-
laars, Bé Schans, Henk Hummel, Wim Sekeris. Incidenteel Anco Kor-
te . Zij organiseren tevens het opzetten van de kerstboom. 

Werkgroep Informatie: bijhouden van de website 

Werkgroep Dorpsplein is na het voltooien van de werkzaamheden op-
geheven. 

Stichting Dorpshuis. Toelichting door Wilma Hummel: 
Er zijn 14 zonnepanelen geplaatst. Lopen nu nog via de oude meter. 
Dit moet nog aangepast worden. 
Het dorpsplein is grondig schoongemaakt. 
Dakpannen van het dorpshuis zijn gereinigd 
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 Op het lijstje staat nog: 
De goten zijn verrot en moeten vervangen worden…. 
Het trespa is in slechte staat.  
Er  moet naar aanleiding van de schouw een rolstoelvriendelijke afrit 
gemaakt worden bij de achteruitgang. Eventueel gebruik maken van 
rolplaten. 

Activiteiten voor 2018. 

De activiteiten van 2018 staan overzichtelijk gemeld in de dorpskrant 
editie voorjaar 

Ontwikkelingen glasvezel 
Er wordt op grotere schaal samengewerkt binnen de dorpen van de ge-
meente Coevorden. Het streven is om daadwerkelijk in 2019 te begin-
nen met de aanleg. Zodra er meer bekend wordt worden de dorpsbewo-
ners ingelicht. 

Stimuleringsfonds en dorpsbudget 2018 
Op 21 februari is er een extra ledenvergadering geweest waarbij er ge-
kozen kon worden uit de verschillende voorstellen die er nog waren of 
in de loop van tijd zijn ingediend. Voor het stimuleringsfonds lagen er 
twee voorstellen namelijk: 
1. Nieuwe goten en invalide aanpassing  oprit dorpshuis 
2. Warmtepomp 

Stemming vergadering: het worden nieuwe goten en invalide oprit 

Dorpsbudget: 

Hier lagen er wel 50 voorstellen die in de loop der tijd verzameld en 
ingediend zijn. De vergadering van 21 februari heeft hieruit de 20 beste 
voorstellen gefilterd. Deze voorstellen zijn op grote posters geplakt.  

Op de Algemene Ledenvergadering mocht elk aanwezig lid 5 stemmen 
uitbrengen. Dit moest wel op 5 verschillende voorstellen 

Hierbij kreeg elk aanwezig lid 5 stickers. Deze konden bij  de onder-
staande voorstellen geplakt worden. Het resultaat van de stemming 
staat in de onderstaande tabel. Stemgerechtigden: 35 aanwezigen  
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DORPSBUDGET 

PLAATS NAAM  
STEM
MEN 

1 Extra lantaarnpalen (6) voor fietspadverlichting 32 

2 Werkgroep Activiteiten: bezoek klimwand Grolloo 30 

3 Internet voor het dorpshuis 22 

4 Reflectoren wegversmallingen 17 

5 Bewegwijzering Kiels Ommetje 15 

6 Veegmachine/bladblazer dorpsplein 11 

7 Rolstoel dorpshuis voor algemeen gebruik 9 

8 Repaircafé voor algemeen gebruik onderhoud 7 

9 Keukeninventaris gezamenlijk koken 6 

10 Infobord bij dorpshuis en verlichting 6 

11 Plantenbakken voor Roldestraat 5 

12 Muziekinstrumenten en lessen 3 

13 30 km stickers Eserstraat 1 

14 Verrijdbare kar met barfunctie 1 

15 Zorgcoördinator die zorg en aanbod bij elkaar brengt 1 

16 Glossy dorpskrant 1 

17 Bloemen en planten parkeerplaats 0 

18 Picknickbank en kast voor boeken 0 

19 Dorpsgids en dorpsfilm 0 

20 Zomerevenement 0 
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Rondvraag 
Zeno:  compliment voor het onderhoud aan de website (zie 
www.dekiel.info) 

Bé: heeft de telefooncel garantie? Onderhoud deuren nodig 

Bea: Graag hulp voor de rommelmarkt. Roelie gaat telefoon doen en Rob 
helpt bij de organisatie. 

Saskia: nieuwe fietsvierdaagse coördinator nodig. Dit wordt Zeno 

Roelie: telefoonnummer  voorzitter kinderclub Bianca Huizinga: 48784150 
en van de secretaris Dorpsbelangen Gijs Egbers:54652178 allebei met 06 
ervoor. Beide nummers ook vermelden in de colofon van de dorpskrant 

Steef: wil graag de telefoonnummers van de onderhoudsploeg in zijn bezit 
hebben. 

Sluiting: 
De vergadering wordt om 22.05 uur door de voorzitter Jaap Ruiter geslo-
ten. Hij bedankt alle aanwezigen. 

 

Namens de vereniging Dorpsbelangen De Kiel 

Gijs Egbers, secretaris. 

http://www.dekiel.info
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Winteravond maandag 25 februari 2019 

Over de visie en dorpsdemocratie 
 
Belangrijk: we maken deze avond ook een voorselectie van projecten 
voor het stimuleringsfonds en voor ons dorpsbudget. 
 
Onder de titel Coevorden Verbindt en hoe zit De Kiel in dit verband? 
hebben we in de vorige dorpskrant iets verteld over het programma 
Coevorden verbindt. Daarbij hebben we tevens aangekondigd dat we 
op 25 februari over onze dorpsdemocratie willen praten en dat we ook 
een selectie gaan maken van de verschillende projecten. Misschien 
leuk om nog eens te lezen. 
 
De centrale vragen zijn deze avond: hoe komen besluiten in ons dorp 
tot stand en worden deze besluiten wel door het dorp gedragen? Een 
andere vraag is: hoe bereiken we inwoners die nooit iets van zich laten 
horen? En hoe zit het eigenlijk met de transparantie van het bestuur 
van Dorpsbelangen? 
Kortom: zeer  interessant en wellicht aanleiding voor een andere aan-
pak. 
 
Op deze avond zullen we ook kort aandacht besteden aan het bijna 5-
jarig bestaan van onze dorpsvisie. In die 5 jaar is er heel wat van de 
wensen van toen gerealiseerd, maar er zullen inmiddels zeker nieuwe 
ideeën zijn. Vandaar dat we de dorpsvisie tegen het licht willen houden 
en wellicht kunnen komen tot vernieuwde dorpsvisie. Misschien wil je 
hieraan wel een bijdrage leveren. 
 
We gaan aan het eind van de avond bekijken welke projecten we wil-
len hebben voor het dorpsbudget 2019 en voor het stimuleringsfonds 
2019. We stellen dan een lijst van mogelijke projecten op en daar kan 
dan op de ledenvergadering van 25 maart weer met de bekende stic-

OPROEP VAN HET BESTUUR: KOMT ALLEN 
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kers over worden gestemd. 
 
Aan diegenen die toch al wilden komen hebben we een verzoek: neem 
je buren, die haast nooit in het dorpshuis komen maar misschien wel 
heel kritisch zijn, nu eens mee. Ze hoeven voor deze bijzondere keer 
geen lid te zijn van Dorsbelangen.  
 
Omdat we op deze winteravond feitelijk aan het werk gaan voor het 
dorp worden koffie en thee door Dorpsbelangen aangeboden. 
 
We beginnen zoals gewoonlijk weer om 20:00 uur in het dorpshuis  
 
Het bestuur 

Wensenlijstje ingeleverd op dorpsmaaltijd 
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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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GLASVEZEL 

Glasvezel, nu of nooit 

 

“Dat klinkt wel heel zwart wit”, zult u nu misschien denken. “Nu of 
nooit, zo’n vaart zal het toch niet lopen?” Maar zo’n vaart loopt het 
wel. Daarom durven wij dit stuk die titel wel mee te geven. Want 
waarom is de Stichting Glasvezel Zuidenveld ook al weer opgericht? 
Omdat de grote marktpartijen die onrendabele stukken Drenthe niet op 
de rest van de wereld wilden aansluiten. Omdat het platteland zich 
maar moest zien te redden met een internetvoorziening uit het stenen 
tijdperk, want glasvezelkabels aanleggen in relatief dunbevolkte plat-
telandsgebieden, dat brengt niets op.  

Gelukkig legt de gemiddelde Drent zich niet zomaar overal bij neer en 
in de gemeente Coevorden is dat niet anders. Daar werken 150  
vrijwilligers er heel erg hard aan om in hun hele gemeente glasvezel 
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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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voor iedereen te realiseren. En zij maken geen onderscheid tussen de 
dorpskernen en het buitengebied. Ze investeren hun tijd en energie in 
de Stichting Glasvezel Zuidenveld en doen er alles aan om voor 1 april 
de vereiste 40% deelname te halen, of misschien wel meer!  

 

Waarom? Omdat zij heel goed beseffen dat de glasvezeltrein nu op ho-
ge snelheid aan komt rijden en als we er nu niet meteen op springen, 
dan is het te laat. Want denkt u dat als wij de 40% deelname niet halen, 
één van de telecomreuzen zijn hand over zijn hart zal strijken en ons 
toch van een glasvezelnetwerk zal gaan voorzien? Nee, dat gaat niet 
gebeuren. Dan missen wij letterlijk onze aansluiting op de toekomst.  

 

Maar zover laten we het niet komen met z’n allen. We hebben al veel 
informatieavonden en inloopmomenten gehouden, maar er komen er 
nog meer.. Heeft u nog twijfels of vragen, kom dan naar ons toe!  

Slecht ter been of weinig tijd? Bel of mail ons dan even. Onze helpdesk 
wordt geheel door vrijwilligers bemenst en zij helpen u graag verder.  

 

Op naar de 40%.  

Op naar een leefbaar en vitaal platteland waar jongeren alle kansen 
krijgen en waar ouderen fijn op hun eigen stek kunnen blijven wonen. 
Waar onderwijs en zorg niet onderdoen voor die in de stedelijke gebie-
den. Want iedereen kan hier straks aangesloten worden op glasvezel. 
Dat regelen we samen, als bewoners, met en voor elkaar. Zonder uw 
deelname lukt het niet, dus nú is het moment: pak dat formulier en 
schrijf u in voor een abonnement. 

 

Glasvezel Zuidenveld 
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            DOORLOPER 

Hallo, wij (Marga en Martin) zijn gevraagd om een stukje te schrijven 

voor de Doorloper in het dorpskrantje. 

Wij wonen  sinds 2009 samen  aan de Brammershoopstraat (net bui-

ten De Kiel) op een mooie  en fijne plek. Wij hebben samen 2 lieve 

dochters Esmee en Laura. Wij zijn hier komen wonen doordat ik 

(Marga) ben geboren op De Kiel en hier ook wou blijven wonen,  

i.v.m. met mijn hobby paardrijden. Bijkomstigheid is ook dat wij alle 

2 werken in Schoonoord, ik als verzorgende ig  en Martin als vracht-

wagenchauffeur. 

 Zoals de meeste weten hier, ben ik, Marga, doof. Vroeger wou ik 

graag hier naar school in De Kiel, maar omdat ik doof ben moest ik 

naar een speciale school in Haren (gr)  de Guyotschool. Deze is een-

school voor dove en slechthorende kinderen, waar door middel van 

gebarentaal (i.p.v. spreektaal)  onderwijs wordt gegeven.  Ik ben met 

3 jaar  al naar deze school gegaan om spelenderwijs in de peuterspeel-

zaal gebaren te leren.  Ging ieder dag op en neer met schooltaxi . ´s 

Morgen om 7 uur werd ik opgehaald door de taxi en ´s middags tegen 

16.00 uur was ik weer thuis. Wij zaten altijd met een vast groepje in 

de taxi die ons naar Haren bracht, ook mijn broer Richard zat bij mij 

in de taxi.  Tot mijn  18e ben ik naar deze school geweest, waar ik een 

leuke schooltijd heb gehad en heel leuke vrienden aan over gehouden 

heb. Met de vriendinnen heb  ik nog altijd veel contact door middel 

van WhatsApps . Voor het internettijdperk hadden wij als doven en 

slechthorende al een voorloper hier van namelijk: de teksttelefoon 

(werkt het zelfde als WhatsApps) alleen dan via de telefoonlijn en een 

speciale computer. Nu door middel van internet is het een stuk mak-

kelijker geworden om met anderen te communiceren: mail, Whats-

Apps, facebook zijn voorbeelden. Vroeger moest ik vaak mijn ouders 

vragen. 
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. 

Na het Guyot  ben ik naar het Drenthe College gegaan en heb daar 

een opleiding gevolgd voor verzorgende ig. Op deze school kreeg ik 

tijdens mijn opleiding ondersteuning  van een Gebarentolk.  Tijdens 

de opleiding heb ik stage gelopen bij het Ellertsveld, waar ik nu nog 

werk, en met veel plezier. Ook hier heb ik af en toe nog hulp van 

een tolk, alleen tijdens vergaderingen en cursus. Veel bewoners en 

collega’s hebben moeten wennen aan mij in het begin, maar door 

simpele dingen, bijvoorbeeld door op papier te schrijven als ik of zij 

het niet begrepen, kwamen we er samen wel uit. 

 

 

Fam van den Broek  verzorgen de volgende Doorloper 
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VANUIT DE WERKGROEPEN 
 

Activiteiten 

Van de werkgroep Activiteiten 
 
Met de smaak en de gezelligheid van de Nieuwjaars/winter maaltijd 
nog vers in het geheugen zijn we al weer druk bezig met het verzinnen 
en plannen van nieuwe activiteiten voor dit jaar. Maar graag willen we 
nog even stil staan bij de afgelopen maaltijd. Wij, van de werkgroep, 
willen iedereen heel hartelijk bedanken voor jullie hulp en aanwezig-
heid om de avond tot een groot succes te maken. Iedereen die gekookt 
heeft, iedereen die meegedacht heeft en iedereen die ons bij gestaan 
heeft met praktische hulp op deze avond: HEEL HARTELIJK BE-
DANKT!! 
 
En wat we vooral ook fijn vinden is dat er zo veel mensen het leuk vin-
den om samen te eten. Het geeft ons steeds weer nieuwe inspiratie. 
 
Bij deze maaltijd hadden we een winterkale boomtak in het dorpshuis 
geplaatst waarvan het de bedoeling was om hem in “bloei” te krijgen. 
Dit gebeurde met gebruik van gekleurde kaartjes met lintjes eraan. Al-
le aanwezigen mochten 1 of meerdere wensen kenbaar maken voor ons 
of voor het hele dorp. We kunnen zeggen: hier is zeer dankbaar ge-
bruik van gemaakt! Het was nog een heel (leuk) werk om alle wensen 
over te typen en te sorteren. Er waren in totaal 53 wensen waaronder 
een hoop goede wensen voor dit jaar. Verder waren er 11 wensen bij 
die gingen over meer activiteiten variërend van meer spelletjes avon-
den, bezoek aan film/theater, een dorpsfeest tot een weekeindje met 
z’n allen op camping de Kijl met een leuk programma.  
We zullen in overleg gaan met de diverse andere werkgroepen die erbij 
betrokken zijn en, ook voor de meer specifieke wensen, met Dorpsbe-
langen. 
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Voor nu staat het volgende op het programma: 
 
Op donderdag 21 maart organiseert de werkgroep activiteiten een: 
   

Lente High Tea 
 

Kom heerlijk genieten van de lekkerste voorjaars hapjes gemaakt vol-
gens authentieke smul recepten, geserveerd met een vrolijke draai. 
Wanneer: donderdag 21 maart van 14.00 tot 16.00 uur 
Waar:  Dorpshuis De Kiel 
Voor wie: Iedereen uit De Kiel en omstreken die van lekkere hap-

jes houdt (kinderen onder begeleiding van een volwas-
sene) 

Kosten:            €4,- p.p. incl. drankjes 
Opgeven:         voor 15 maart  
Bij wie:           Hennie (0591382310)  
                        Angelina 0612335868  
                         mail ajmgin@gmail.com) 
 
 
Lijkt het u gezellig om samen met ons de lente in te luiden, geef u dan 

snel op en………….. 
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Info 

De werkgroep houdt zich bezig met allerlei vormen van communica-

tie in het dorp. Je kan dus bij ons terecht voor  

-de dorpsmail (dorpsmail@dekiel.info)  

-de dorpskrant (redactie@dekiel.info),  

-de website (www.dekiel.info),  

-de buurtapp  

-de sociale app,  

-het informatiebord bij de picknickbank en de daaraan gekoppelde 

website (www.bezoekdekiel.nl). 

Ondertussen is de sociale app gestart! Ook daar is de afspraak dat al-

leen relevante informatie gedeeld mag worden, dus geen commentaar 

of duimpjes op andere berichten! Iedereen houdt zich daar heel goed 

aan! 

Zo zijn er aan aantal spullen van hand tot hand gegaan en is er een 

maaltijd gedeeld met veel gezelligheid er om heen!  

Binnenkort kunnen er weer oproepen gedaan worden om samen te 

gaan wandelen of jeu-de-boulen! 

Je kan je nog aanmelden voor deze app door een berichtje te sturen 

naar mij als coördinator van de werkgroep, met je mobiele nummer 

en naam en waar je woont. 

Dit geldt ook voor DeKielAlert, die gelukkig erg rustig is. 

De website blijft wat achterstand houden, zou het misschien wat zijn 

om de verschillende coördinatoren weer eens uit te nodigen? Graag 

suggesties daarover (mag ook via de sociale app!). 

Namens de werkgroep (Ad, Trudi, Selma,  

Désirée en Saskia) 

Saskia Minderman (coördinator)(werkgroep.informatie@dekiel.info 

of even bellen 382070) 
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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


25 

Onderhoud  

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

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

dorpshuis enz. 

Geen informatie deze keer, wel foto's! 

Steef Rozeman is coördinator (382114) 
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Biblotheek 
Dag trouwe  lezers en lezeressen, 
Iedere keer als de deadline voor de 
Dorpskrant er aankomt, krijg ik een  
mailtje of ik nog iets over of voor 
de  Telebieb heb. 
Ja en iedere keer kan ik melden dat er 
heel veel gebruik van wordt gemaakt! 
Het verbaast mij als ik hoor hoeveel  
mensen er even een wandelingetje heen 
maken of heel gericht er heen gaan om 
een boek te ruilen. Ook weet iedereen die 
boeken wil opruimen mij te vinden, zodat 
er regelmatig iets nieuws op de planken 
staat.  
Maar…. Het telefoontje van  Carla Gras-
dijk slaat echt alles. Op camping Land-
zicht is een vrij grote bibliotheek,  
kampeerders en  bewoners brengen daar 
boeken in en lenen boeken. Carla had 
“grote schoonmaak” gehouden en vond het zonde om deze boeken 
naar de papierbak te brengen, dus volgde een telefoontje naar mij: “ of 
het iets voor de Telebieb zou zijn”. 

En natuurlijk zeg ik dan ja! 

En vervolgens kwam Carla met 22 - ja twee-en-twintig!-   grote 
draagtassen met boeken aanzetten. “ en was onze garage overvol! 
Momenteel ben ik dus bezig met selecteren: 
-niet alles is geschikt voor onze bieb; een deel ervan  gaat naar 
een  kringloopwinkel, een deel naar Amnesty International Borger.  
–en wat er overblijft vindt u straks in onze eigen bieb. 
 
Voorlopig verveel ik me niet, maar heeft u nog boeken over …. Bellen 
dan (382264) 

Groeten, Selma 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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VERSLAGEN 

Kielse Wichter (Kiwi’s) 

Op 13 febr. was Ger Brakel uit Odoorn bij ons op bezoek om te vertel-
len over zijn werk in het zuiden van Kenya in Afrika. Hij werd als geo-
loog door de WMD uitgeleend aan Flying Doctors om bij de Masai te 

zorgen voor een goede 
watervoorziening. Hij 
heeft het hier over 
duurzame ontwikke-
lingshulp. Dus niet 
brood en rijst brengen, 
die ze kunnen opma-
ken en volgende 
maand weer nieuwe 
krijgen, maar graan 
brengen, leren zaaien 
en oogsten en bakken. 

Van groot belang daarbij is schoon water, het hele jaar door. 
Dit project wordt gedaan in vier stappen: 
Stap 1:  
Opbouwen van vertrouwen 
Opbouwen vanuit Masai cultuur 
volledig respect voor deze cultuur 
samenwerking met lokale hulporganisaties 
ons vooral niet opdringen. 
 
Om dit te bereiken is er een tolk nodig. De bevolking spreekt geen En-
gels. Hoewel er werd verteld dat de vrouwen de baas zijn, was het eer-
ste gesprek met de dorps overste. Die moest worden overtuigd. De 
Vrouwen begrepen snel waar het over ging en werkten mee. 
Er moest ook duidelijk gemaakt worden dat kinderen van 12-13 jaar 
niet moesten trouwen en kinderen krijgen. Dit overtuigen werd gedaan 
door Kenyaanse vrouwen. 
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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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Stap 2: 
Masai betaalt zelf 25% van de apparatuur 
Zij worden er verantwoordelijk voor en eigenaar ervan 
Ze worden technisch en bestuurlijk opgeleid 
Ze moeten per dorp, die soms wel 25 km. uit elkaar liggen, een water-
bestuur oprichten 
Dit waterbestuur moet minstens voor 40% uit vrouwen bestaan 
Masai moet een bankrekening openen 
Masai betaalt voor het water. 
 
Tot nu toe is er veel vertrouwen wederzijds nodig. 
Is het materiaal voor handen? Taalgebruik zorgt voor verwarring: 
Hebben jullie een waterreservoir? Nee. En dat daar op hoge poten? Ja, 
maar die is niet aangesloten.  
Hebben jullie een watertransportleiding? Nee. Maar er lagen wel bui-

zen, waar zij niets mee konden doen.  
Dat zie je alleen wanneer je er zelf gaat kijken. Vergelijk het met het 
volgende: Hier vraag je een fiets te leen en je zegt: dat gaat niet want 
de band is lek. Een Massai zegt in zo’n geval: ik heb geen fiets. 
 
Stap 3: 
AMREF (African Medical and Research Foundation, verzamelt techni-
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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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sche gegevens 
De hulpverleners berekenen capaciteit pomp en aggregaat 
Pompen en aggregaten werden eerst in Nederland gekocht, maar later 
in Nairobi, waar ook de nodige onderdelen te koop zijn 
 
Veel overleg verliep via tolken, dat moeizaam verliep. Praten we over 
molens. Denk dan bij ons over de oude korenmolen en de nieuwe wind-
molen voor stroomopwekking.  
De vele koeien moeten water hebben, maar uit de waterbak die niet 
voor mensen is. Er moest dus een tapplaats komen voor mensen. 
Bij de aanleg werkzaamheden mochten de mannen niet alleen toekijken 
maar ook helpen. Watertransport leidingen moeten worden ingegraven, 
zodat b.v. olifanten het water niet kunnen ruiken. Ze zouden ze gewoon 
kapot stampen om te kunnen drinken. Toen het plots regende en er 
plassen en rivieren waren, stopte men met water kopen. Dat was er nu 
toch weer genoeg. Na uitleg dat water nog geen schoon water is, kocht 
men weer water. 
Men moest ook leren dat bruin gras + water ook voedsel is. 
Dus verzamelde men ook tonnen met water. voor de dieren. 
Nu er water is kunnen ze ook groente verbouwen. 
Ondertussen wordt er geld verdiend en kunnen er scholen komen, waar 
men nu ook Engels leert. 
 
Stap 4: 
We maken gebruik van subculturen (regio’s) 
We richten een Coöperatie op 
Masai betaalt contributie aan de coöperatie 
De voorzitters van de regionale besturen vormen het hoofdbestuur 
Technisch mensen van AMREF gaan naar Masai Coöperatie 
Deze technische mensen krijgen salaris van de Coöperatie 
 
In 2000 heerste er nog droogte, waardoor de koeien uitdroogden en 
stierven. Nu zien de dieren er welvarend uit. 
In 2003 zijn 7 regiobesturen geïnstalleerd om de coöperatie op te star-
ten met 41 dorpen. De Masai betalen in het eerste jaar 12%, het tweede 
jaar 40% en daarna oplopend tot 100%.De bedoeling is dat dit project 
per dorp 10 jaar duurt. Daarna zijn ze geheel zelfstandig. De oude man-
nen aanvaarden de veranderingen met enige tegenzin. 
Vrouwen moeten een grote rol spelen. Nu zien we dat vrouwen ook het 
woord nemen. Voorheen was het niet denkbaar dat een vrouw namens 
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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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het dorp bedankt voor alle hulp. 
De vrouwen ontmoeten elkaar vanuit meerdere dorpen op de regionale 
markten. Daar informeren de dorpen die al mee doen de andere dorpen 
in de buurt. Nieuwe deelnemers kennen de formule en behoeven nog 
maar weinig informatie. 
Vanaf 2008 konden ze zelf alles regelen en bleef de ontwikkelaar ach-
ter de schermen beschikbaar tot eind 2015. Het project blijft inmiddels 
groeien. 
Tussen 2015 en nu werden er waterbronnen aangelegd voor de water-
voorziening van nog eens 50.000 mensen. 
In 2015 deden 80 dorpen mee. Dat is de helft van de provincie Kajia-
do. 
Tegelijkertijd doorliepen tussen 2009 en 2014 ook 7.361 meisjes in 
Kenya en Tanzania een alternatief ritueel om vrouw te worden, zónder 
de pijnlijke en gevaarlijke besnijdenis. Dat aantal is dankzij Nice 
Leng’ete inmiddels gegroeid tot 16.000. 
Resultaat na 15 jaar: 
1.100% halvering van extreme armoede en honger 
2.80%   van alle jongens en meisjes gaan naar school 
3.100% mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten 
4.80%   van de kindersterfte is sterk terug gedrongen 
5.85%   van sterfte vrouwen door zwangerschap verminderd 
6.100% verspreiding van ziektes zoals aids en malaria gestopt 
7.100% meer mensen in een duurzaam leefmilieu 
8.Meer eerlijke handel, hulp en schuldenverlichting. 
 
Vanaf 2008 werkt Ger Brakel ook namens het Scheperziekenhuis Em-
men aan een waterproject bij St.Mary’s Hospital Mumias Kenya, om 
te zorgen dat zij daar het hele jaar rond schoon water hebben. 
 

Trudi 
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Kwaliteit met zorg voor u bereid! Heerlijke lekkerbekken en kibbeling gemaakt 

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

Lekker sushi eten of roerbakvis? Hans heeft het!! 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Minicamping Landzicht,  
De Tip 1, 7849 TD De Kiel   

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

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

Dorpsmaaltijd januari 2019 

 
 
In ’t Nuver Plekkie was het ook dit jaar feestelijk samen eten 
met dorps(regio)bewoners. De werkgroep Activiteiten had 
gezorgd voor prachtige aankleding van de tafels, met mooi 
blauw servies en echte kleine voorjaarsviooltjes en lichtjes 
op tafel. Bij binnenkomst werd je er al blij van! 
Het was nog een hele onderneming om - iets aan de late kant 
- met een te volle pan soep over twee serieuze hobbelwegen 
naar het dorpshuis te komen, maar bij aankomst bleek dat al-
les er gelukkig nog in zat (en eind van de avond niet meer, 
dus ook dat was goed nieuws). 
 
Voorzitter Jaap kon er helaas 
niet bij zijn deze keer, dus we 
werden welkom geheten 
door ???.Terwijl de heerlijke 
etensgeuren ons al verleidelijk 
toe zweefden, hoorden we hoe-
veel mooie dingen er afgelo-
pen jaar gerealiseerd mochten worden. Onder andere een ta-
feltennistafel en zelfs een hele nieuwe straat zijn we als dorp 
rijker geworden: het 7Markenpad, een soort van tussen de 
Eeserstraat en De Tip. Ook waren er diverse leuke en interes-
sante Winteravonden, waarbij met name de wijnproeverij 
voor herhaling vatbaar was, kreeg ik de indruk… De rom-
melmarkt was succesvol en heeft voor een fijn bedrag in de 
kas gezorgd. 
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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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Veel mensen hebben hulp aangeboden en steentjes bijgedra-
gen: de activiteiten zorgen voor meer saamhorigheid en dat 

is natuurlijk ook precies de be-
doeling. 
Komend jaar kunnen er zes  
extra lichtmasten worden  
geplaatst langs het fietspad en 
wordt druk gewerkt aan de door 
velen gewenste realisatie van 
het toekomstbestendige  
glasvezelnet. 
 

Toen alle nootjes en zoute stokjes en knieperties op waren 
en het eerste glaasje ook, mochten we aanvallen op het  
buffet van diverse lekker winterse stamppotten, snert, bruine 
bonensoep en pompoensoep, rookworstjes vega worstjes en 
jus om heerlijk door de stamppotten te kunnen prakken! 
 
Intussen werd er gezellig gekletst, zijn er nieuwe contacten 
gelegd en een boel grappen gemaakt. Een goed teken als 
men elkaar graag plaagt. 
Het was ook deze keer weer leuk en interessant om verhalen 
te horen van dorpsgenoten en elkaar te vertellen over ieder 
zijn eigen kijk op 
het leven. Van ont-
bijtrituelen tot po-
litiek, werkzaam-
heden, huisdieren 
en hobby's. En 
veel geschiedenis! 
Er is zoveel veran-
derd in zoveel ja-
ren in het leven en 
de omgeving. Als 
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De kabel…. 

nieuwkomer heb je daar helemaal geen weet van… Fijn om 
ook weer te horen dat er een beetje op elkaar wordt gelet in 
de buurt, en dat dit ons dorp gezond en veilig houdt. Meer-
dere mensen zorgen samen voor mensen die dat (even of 
langdurig) nodig hebben. 
 
Intussen was er achter de schermen een heel erg lekker toet-
je van warme appeltjes, ijs en slagroom op de tafels geto-
verd en kon er nog gezellig na gekeuveld worden. 
Daarbij mocht iedereen een kaartje aan een wensboom gaan 
hangen: een wens voor het nieuwe jaar, een idee dat je graag 
uitgevoerd zou zien.  
Een leuk initiatief en het gaf nog weer nieuwe gespreksstof. 
Ideeën genoeg, we gaan zien wat we er samen van kunnen 
gaan maken. 
Een heel geslaagde avond, dank aan allen die het mogelijk 
maken! 
 
Judith, Kwekebosweg 12 
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Recept Stamppot rodekool met peer en blauwe 

kaas. 
 
Ingrediënten: 
Rode kool 
aardappelen 
peer ( uit blik ) 
blauwe kaas 
kaneel 
zout en peper 
(eventueel blauwe rozijnen )  
 
Bereiding; 
Maak rode kool naar eigen smaak klaar ( de 1 doet het met rode wijn, 
de ander met blauwe bessensap en kaneel of gewoon makkelijk…kant 
en klaar uit pot of de vriezer )  
Haal de peer uit het blik / pot en snij in stukken, niet te klein. Bewaar 
het sap. 
Doe in de wok een beetje roomboter en kaneel en bak daar de peren 
tot ze glazig / half zacht worden. Dan de rode kool toevoegen. Alles 
even lekker doorroeren dan een pakje blauwe kaas verkruimelen en 
die er doorheen scheppen. 
Tussentijds de aardappelen koken met zout en afgieten en stampen, 
geen vocht toevoegen, alleen een stuk roomboter.  
Nu stap voor stap aardappelen en rode kool door elkaar scheppen. 
Naar smaak peper en zout toevoegen. Mocht het te droog zijn eventu-
eel wat melk toevoegen. 
Voor het opdienen nog een paar plakken blauwe kaas bovenop de 
stamppot leggen. ( er kan nooit te veel blauwe kaas door ☺ )  
Als optie kun je ook nog bij de peren, blauwe rozijnen toevoegen, 
maar dan wel een beetje peren sap in de pan zodat de rozijnen zich 
vol kunnen zuigen. 
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Warme appels, toetje voor grote mensen. 

 
Ingredienten: 
Appels (1 per persoon) 
Sap van de peren uit vorige recept 
Poedersuiker 
Amaretto 
 
Appels schillen en in stukjes snijden. Het sap van de peren in een pan, 
kaneel toevoegen en daar de appels in sudderen laten tot ze naar wens 
zacht genoeg zijn. Tussen tijds naar smaak poedersuiker toevoegen en 
een goede scheut Amaretto. Nu alles even goed door scheppen en nog 
even volop warm laten worden. Pan van het vuur en nu nog een scheut 
Amaretto toevoegen.  
Heerlijk met vanille ijs of dikke yoghurt.  Vooral niet vergeten het sap 
ook over het ijs / yoghurt te scheppen. 
 
Ook zonder de Amaretto een heerlijk toetje hoor!!! 
 
Smakelijke groet, Carla 
 
 
 

Rode kool met peer en blauwe kaas 
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Sinterklaasfeest Kinderclub 1 December.  

 
Dit jaar hebben we een enorm leuk sinterklaasfeest mogen vieren!  
De kinderen werden om 16:30uur verwacht in de school.  
We hebben pietenpizza’s gebakken met elkaar. Het was erg gezellig 
en er werd goed gesmikkeld. Er waren 17 kinderen.  
Na het pizza bakken werd er verstoppertje gespeeld in school. Tij-
dens dit hele gebeuren kwamen er 2 pieten binnen, die zagen natuur-

lijk alle gezelligheid    
De kinderen vroegen allemaal gelijk enthousiast of ze mee wilden 
doen met verstoppertje. En hier konden de pieten uiteraard geen nee 
op zeggen. De pieten hebben zich ook een keer voor de kinderen ver-
stopt. Het was een leuke ongedwongen sfeer. Hierna hebben de kin-
deren nog pizza’s gebakken voor de pieten. Na dit gebeuren gingen 
de pieten de cadeaus geven aan alle kinderen. En hadden de kinderen 
uiteraard ook nog een cadeau voor de pieten.  
De kinderen hadden al wel een Sinterklaas gemist. Maar kinderen 
kunnen heel  creatief zijn… Robien Mulder was al de poppenhoek 
ingedoken en had een mooi Sinterklaas kleed gevonden en kwam als 
een ware Sinterklaas tevoorschijn…  
Wat heeft een ieder enorm genoten. Het was een lekkere bende na-
dien, maar waar een stofzuiger en een vaatdoek wel niet goed voor 
zijn….  
 
We willen de pieten enorm bedanken! Het was erg leuk en uiteraard 
piet Mariska voor het helpen met de alarmering. Tjonge jonge wat 
een happening!  
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Kerststuk 

 
Op maandagavond 17 december gingen we met 7 dames onder leiding 
van Creannetta weer een leuke kerststuk maken.  
Om 20.00 uur zijn we begonnen met onze kerststuk en rond 22.00 uur 
gingen we met een mooie kerststuk naar huis  
 
Met vriendelijke groet,  
Jeannette Dijkema  
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Activiteitenclubs 

Wij hebben een nieuwe naam: “bewegen op muziek” is  
veranderd in NUVER-FIT 

NUVER-FIT sporten is elke donderdag van 8.30u. tot 9.30uur in 
het dorpshuis of daar omheen. 
Info: donderdags vanaf 8.30 in het dorpshuis of Wilma Hummel 
0591-382308 

NUVER-FIT: 

veelzijdig, doelgericht, afwisselend, gezellig, uitdagend en we trainen in de buiten-

lucht! 

In een Bootcamp worden diverse manieren van trainen gecombineerd tot een geheel 
namelijk krachttraining, cardiotraining, coördinatie en balansoefeningen. 
Bootcamp is een eenvoudig te volgen interval training en zeer EFFECTIEF.  
De keuze voor een bootcamp: 
1. Materiaal dat nodig is om een bootcamp te organiseren is minimaal.  
2. Bootcamp is een functionele training. Dat houdt in dat je de oefeningen aanpast 

op de doelgroep. Het zijn bewegingen uit het dagelijks leven; duwen, trekken, 
buigen, strekken, draaien, tillen, opstaan enz. Aangepast aan de diversiteit van 
de groep 

3. De uitdagingen, het overwinnen van de weerstand, het overwinnen van een 
overtuiging, geeft de deelnemer een enorme boost in het zelfvertrouwen. 

4. In de bootcamp komen de volgende thema’s aan bod;  
5. verbeteren van het uithoudingsvermogen, kracht, houding, balans, zelfvertrou-

wen, geheugen, coördinatie, oriëntatie, snelheid, sociale contacten, valpreven-
tie, ontspanning 

6. Het verbeteren van de conditie zal tot gevolg hebben dat de deelnemers zich 
“lekkerder in hun vel ”zullen gaan voelen.  
 

Hoe ziet de Nuverfit bootcamp eruit: 
Onze bootcamp start met een gezamenlijke warming up, dan richten wij ons op de 
individuele mens, bewust worden van houding en ademhaling vervolgens een cir-
cuittraining in tweetallen, gevolgd door de cooling down. 
 
Voor verder informatie zie  
www.dekiel.info/activiteiten 
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BEDRIJVIGHEID 

 
“Ja, in diervoeding wordt nogal wat dierlijke bijproducten verwerkt”, 
is zo’n beetje het beginonderwerp van het gesprekje dat ik had met 
Willie Korte aan de Rolderstraat 23.  
Dat, gezonde diervoeding, was voor haar de reden om zich te verdie-
pen in de veterinaire voedingsleer, wat tenslotte resulteerde in de stu-
die Klassieke Homeopathie en van daaruit naar de opleiding  
natuurlijke/biologische diervoeding bij Homeopathie en Dier in 
Amersfoort.  
Op dat moment woonde ze nog, samen met haar man Anco in Emme-
loord en werkte ze in de Ouderenzorg.  
Homeopathie bleek toch een enorme investering van tijd te geven en 
dat onderdeel heeft Willie afgebouwd en heeft ze zich wat meer ge-
richt op natuurlijke/biologische voeding van paard, hond en kat.  
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Naast haar werk en stu-
die, had ze nog een 
aantal paarden. Die 
stonden niet achter het 
huis en dat wilde ze 
eigenlijk toch wel erg 
graag. Dus werd er ge-
keken naar een andere 
woonplaats toen het 
gezin kleiner werd en 
dat werd De Kiel.  
Omdat er véél meer 
ruimte beschikbaar 
kwam dan in Emme-
loord, werd er een pad-

dock ingericht: dan hebben we het niet over het rennerskwartier bij 
autoraces, maar een niet-begroeide uitloop aan een paardenstal. En 
dan is het ook weer geen paardenbak, maar een veel grotere ruimte 
waar paarden gestimuleerd worden om op zoek te gaan naar water en 
voedsel: het staat een flink eind uit elkaar zodat er meer gelopen 
wordt. Ook in het aangrenzende dennenbos kunnen de paarden vrij 
lopen. Niet alleen de paarden van Willie staan er, maar ook  
pensiongasten.   
En dat allemaal onder de naam van Paddock Paradise Sleenerzand. 

 
Via haar website www.homeopathieendier.nl kan je natuurlijk bio-
logisch voer bestellen voor paarden (Metazoa), honden en katten (o.a. 
DARF, Meat4Dogs, AlrodaPuur). Vervolgens haal je het bij Willie 
af. 
Heb je facebook, dan vindt je nog meer informatie via homeopathie 
en dier en/of Paddock Paradise Sleenerzand. 
Dus naast de afhaalchinees in Schoonoord, kan je in De Kiel naar de 
afhaalhondenvoer. 

 
Waar vindt je dat elders? 
 
Bedrijvigheid zeno 

http://www.homeopathieendier.nl
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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 winterpuzzel 

1. Straks – dadelijk 

2. Blij                                                                                       

3. Braambes - braam 

4. Broekzak 

5. Licht sneeuwen – mot sneeuw 

6. Jakkes – bah – vies 

7. Egel 

8. Biggetjes 

9. Konijn 

10. Luwte – uit de wind 

11. Slim 

12. Gezamenlijk 

13. Baby 

14. Soeplepel – lang dun persoon 

15. Laarzen 

16. Schemerig 

17. Verbouwereerd – verbaasd 

18. Vermaken 

19. Vanmiddag 

20. Wijsneus 

21. Zwaluw 

22. Duizelig – wankel - slingerig 
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Lente puzzel 

1. Uit welke glazen kan men geen melk drinken 

2. Welke ringen zijn niet rond en ruiken wel 

3. Welke maand heeft 28 dagen 

4. Schrijf droog gras met 4 letters 

5. Wie kan uit gaan en toch thuis blijven 

6. Wie maakt er meer lawaai dan een krijsende baby 

7. Hoeveel dieren nam Mozes van elk mee in de Ark 

8. Je bent wel mijn zoon maar ik ben je vader niet, wie ben ik 

9. Met welke talen wil je liever niet te maken hebben 

10. Krijgt een nachtwaker die overdag sterft pensioen 

11. Mijn ouders hebben zes dochters,elke dochter heeft een broer met 

hoeveel zijn wij thuis 

12. Met welk potlood kun je alle kleuren schrijven 

13. Wat brand langer een vetkaars of een waskaars 

14. Hoe langer je er aan trekt des te korter hij wordt wat is dat 

15. Waarmee begint elke dag en eindigt elke nacht 

 Stand na twee puzzel rondes 
 
Annelies Loot    12 + 21 = 33 punten 
Riek Ottens    11 + 21 = 32     ,, 
Hennie Schepers      9 + 22 = 31      ,, 
Trudi v.d. Meer    10 + 21 = 31     ,, 
Fam. Boer    10 + 19 = 29     ,, 
Desiree       9 + 20 = 29     ,, 
Hennie Schans    10 + 18 = 28     ,, 
Bea Rozeman           14   ,, 
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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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OPROEPEN 

Kaarsen 

 
De periode van kaarsen 
branden is bijna voorbij. 
Wie heeft er nog kaarsen liggen die aangebrand zijn of helemaal niet 
meer worden gebruikt.  
Ik heb een adres waar ik ze kan inleveren en dat is voor een project in 
Gambia om daar mensen met een beperking een beter leven te geven. 
Daar worden weer nieuwe kaarsen van gemaakt. 
Dit project is op gezet door Roelof en Anja Keen. Deze zorgen er per-
soonlijk voor dat de kaarsen op de plek van bestemming komen. 
Als u kaarsen heb mogen ze bij mij in geleverd worden. 
 
Roelie de Boer 
Rolderstraat 21 

 

Drentse wijsheden 
 
Hoe of ’t heurt, 
Leert men op zien besten. 
Van lu die niet weet 
Hoe of ’t heurt 
       ------------ 
Men huuf nie daolik 
An een klaant te zeggen 
Datte een lange neuze hef. 
       ------------ 
Zwieg….. en elk zal oe 
Veur verstaandig anzien. 
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...met Liza 

 

Glasvezel in De Kiel: 

Er hebben zich al heel wat bewoners aangemeld. 
En dat is natuurlijk logisch, want het is vaak goedkoper dan Ziggo 
en KPN, terwijl het veel sneller is. 

Toch merken we dat dat er nog veel mensen met vragen zitten:  
 

Is het nu echt zo goedkoop?  
Welke keuze moet ik maken voor welk abonnement? 

Wat moet er in mijn huis worden aangepast?  
Waarom zou je glasvezel moeten nemen? 

 

Op deze en ander vragen kunt u antwoord krijgen op 
 

Donderdag 28 februari 2019, want dan is er een  
Informatieavond over Glasvezel Zuidenveld 

 
In de maand februari worden er in de verschillende dorpen in onze 
gemeente meer dan 30 bijeenkomsten gehouden over glasvezel. Op 
de laatste dag van deze maand komt het circus naar De Kiel.  
 
 
Ook komen er allerlei praktische zaken aan bod en er is uiteraard 
gelegenheid tot het stellen van uw eigen vragen. 
 
We beginnen om 20:00 uur in het dorpshuis  
 
Jaap 
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Druk op de ketel/pers (2) 
In het vorige ( winter) nummer heb ik iets geschreven over het vrij-
willigerswerk bij de Drukpers, onderdeel van het Grafisch Museum 
bij het Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. 
En geweldig, we hebben er weer een vrijwilliger bij. Maar er kan nog 
meer bij!! 
Wellicht ook iets voor jou?! 
Het is ontzettend leuk werk: kinderen én volwassenen wat vertellen 
over allerlei drukpersen die staan in De Handelschdrukkerij (waar ik 
géén verstand van had, maar inmiddels wel heb gekregen) en vooral 
met kinderen (en vaak ook met volwassenen) aan de gang met 
DRUKKEN!!! Interactief werken. De bezoeker vraagt en wij draaien 
(aan de Etspers om maar wat te noemen). En wat het leukste is: als er 
niemand is voor een bezoek, kan je zelf heel leuk aan de gang met de 
persen (mono print of iets met letters), of zo maar wat grafisch doen 
(met sjablonen werken of gewoon lekker ‘rommelen’) of wat schil-
deren/drukken met drukinkt. 
Mááááárrrrrrrrrrrrrrr............ een bekend verschijnsel: té weinig vrij-
willigers om iedere dag in het seizoen (april – november) open te zijn, 
Wat nu haalbaar is: woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. En je 
krijgt als vrijwilliger een vorstelijke behandeling: heel veel waarde-
ring door De Drukpers c.q. het Museum (van Afsluitend Buffet t/m de 
startkoffie mét). 
 
Dus......................lijkt vrijwilligerswerk je leuk, geef een gil voor 
méér informatie en nogmaals het is heel leuk werk, je kunt zelf crea-
tief bezig zijn (ook als grafisch ‘ontwerper’) en we werken met/in een 
ontzettend leuke club. 

Groet van Zeno en voor meer info dan wel aanmelding: 
pepe.zet@online.nl 

 
Oh ja, als je zin hebt in tafeltennis……..iedere dinsdagavond gaan er 

3 Kielenaren naar Valthe om te tafeltennissen bij Tornado 65. Een 
hele leuke groep en we hebben nog zitplaatsen, maar eventueel ook 

staanplaatsen in de auto!! 

zeno 

mailto:pepe.zet@online.nl
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INGEZONDEN 

Berekenend! 

 

Soms vind ik het leuk om te berekenen hoe groot een probleem  
eigenlijk is.  

Een paar jaar geleden heb ik dat gedaan over de instroom asielzoekers. 
Ik ging uit van 1.000.000 (1 miljoen!) per jaar, je moet het probleem 
groot maken om lekker te kunnen rekenen. 
Hoeveel zouden we er dan in De Kiel moeten opnemen? Ik kwam op 
23. Dat is dus heel weinig. Vooruit dacht ik, we doen 10 gezinnen met 
2 kinderen, dus ongeveer 2 x zo veel als bij een eerlijke verdeling...... 
dat zou bijv. 20 kinderen meer voor de school zijn, De energie van de 
pensionado’s zouden we in taallessen kunnen stoppen en na een jaar 
zouden we weer 20 gezinnen kunnen opnemen….. 

Maar...in werkelijkheid is de instroom maar 12.500 was 1/80 deel dus, 
dat wordt dus maar 1 gezin, met een huisje op de plek van de seksclub? 
Dus geen definitieve redding voor de school…. 
Maar dit was even terzijde. 

De vraag die me onlangs bezighield was:  
wat hebben we eigenlijk nodig om onszelf als dorp te voeden en 
van energie te voorzien.  
 
Ik ging uit van vlees, melk, kaas en eieren blijven eten… 
Per week 2 x 100 gram rund, 2 x 100 gr. varken, 5 eieren en 1/2 kip, 
allemaal ruim dus, verder groente, melk en kaas, aardappelen en brood. 
 
Koe: wat levert een geslachte koe: 300 kilo vlees dus 14 koeien per 
jaar + 14 zoogstelletjes (nieuwe koeien aanvoer) + 4 koeien voor melk 
kaas enz. 
Dus we hebben 32 koeien nodig. Voor 32 koeien hebben 32 ha nodig 
voor een beetje goed leven en daarnaast een koeienstal. 
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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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Varken: ik stel voor bonte bentheimer of Hongaarse wolvarkens. 
Geslacht: 150 kilo vlees, we hebben er dan 26 nodig, die moeten ook 
weer aangevuld worden, dus 3 a 4 zeugen met biggetjes. 30 a 40 var-
kens dus. 
We maken een boomgaard van 2 ha en daar kunnen de varkentjes in 
buitenspelen en daarbij  een varkensstal. Of beter we verspreiden ze 
over het dorp, zodat we overal de varkentjes kunnen voeren. 

Kippen: 200 per week voor de slacht, 10.000 kippen per jaar + 2.000 
eieren per week= 500 kippen voor de eieren. Verder elk jaar 10.500 
kippen uitbroeden: Nog eens 1050 kippen erbij dus 11.550 kippen.  
Elke kip 2 m2, dus ongeveer 2,5 ha en een kippenstal.  
Of iedereen die kip en eieren wil eten een paar kippetjes bij huis, 28 
kippen per persoon, zouden wij dus hier 56 kippen moeten houden! 
Wij gaan  maar een dagje vegetarisch extra doen! 

Dan komen we bij de groente en fruitafdeling. 
Voor de groente is ongeveer 25 m2 nodig per persoon, omdat we meer 
groenten moeten eten nemen we 50 m2. Dat wordt 2 ha groentetuin 
met daarnaast een ruime kas, 

Naast groente hebben we aardappelen, graan en plantaardige vetten 
(bv koolzaad) nodig: 
Vetten: 15 gram per dag dat +/- 0,5 ha,  
Brood en koekjes graan = 4 ha,  
Aardappels: 0,5 ha 

Vervoer: Als we straks allemaal 1 elektrische auto per huis hebben en 
20.000 km rijden= 4 miljoen km, moeten we 600.000 kWh maken. Het 
huis gasvrij: gemiddeld 14.000 kWh per huis. Totaal 3,4 miljoen kWh 
per jaar. 
Ongeveer 4.000 zonnepanelen, als mijn berekeningen goed zijn is dat 
5 ha aan panelen. 
In de krant las ik dat voor de opslag Lammert de Wit een oplossing 
heeft: geweldig! 

Maar ja de honden en de katten vergeten…. 

Om een zelfvoorzienend dorp te worden hebben we dus ongeveer 
50 van de 400 hectare en een zeer ruime investering nodig! 

Toch werd ook dit probleem toch weer kleiner dan ik dacht! 

Saskia Minderman 
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Filmmiddag & 

Disco! 

3 Maart om 14:00 
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Waar? In het dorpshuis De 

Kiel.  

Komt allen!  

Geef je snel op via de lijst op school! Of geef het 

door aan een van de kinderclubleden: Bianca 

Huizinga, Martin Kiers of Marlien Vedelaar 
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Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te 
voren punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info. 
 
Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te 
voren punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info. 
  
25 febr.   Winteravond: dorpsdemocratie 
28 febr.:   Glsvezelavond voor De Kiel 20.00 uur 
3 maart    Filmmiddag + Disco Kinderclub 
13 maart  Kielse Wichter: Rondleiding COÖP Boezen 
14 maart  Bestuursvergadering 
21 maart  High Tea 
21 maart  Oud papier 
25 maart  Algemene Ledenvergadering 
10 april    Kielse Wichter: Paasdecoratie maken 
18 april    Bestuursvergadering 
19 april    Gouden ei zoeken Kinderclub 
25 april    Oud papier 
8 mei        Kielse Wichter: Jaaruitje 
16 mei      Bestuursvergadering 
23 mei      Oud papier 
25 mei      Spelletjesdag, soort mini zeskamp Kinderclub 
20 juni      Oud papier 
20 juni      Bestuursvergadering 
22 juni      Volleybal evenement Kinderclub 
25 juli       Oud papier 
14 september  Uitje Kinderclub 
11 november   Sint Maarten Kinderclub 
23 november   Sinterklaasfeest Kinderclub  
 
 
 
 

AGENDA 

V oor de volgende dorpskrant kopij graag  

aanleveren vóór 15 mei 2019 

mailto:secretaris@dekiel.info
mailto:secretaris@dekiel.info
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Telefoonnummers en Openingstijden 
  
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. 
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