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VAN HET BESTUUR 

 
 
Van de voorzitter: 
 
 
Met de seizoen opening in september was het seizoen ook echt begon-
nen! Naast de maandelijkse dorpsborrels die erg gezellig waren, was 
de seizoen opening zelf ook geslaagd. Ook de herfstmaaltijd was een 
geweldig succes. Niet alleen in 
aantal leden, maar ook zeker ge-
zien de heerlijke gerechten. En 
dat voor maar € 5! Elders in deze 
krant treft u van beide evenemen-
ten een verslag aan. En de rom-
melmarkt werd weer druk be-
zocht. Ook hierover een verslag. 
 
De eerste winteravond van 
woensdag 27 november met 
Lammert de Wit over o.a. ener-
gieopslag is, als u deze krant ont-
vangt, misschien net achter de 
rug, maar mogelijk kunt u op de 
valreep nog meedoen.  
Op woensdag 15 januari houden 
we onze tweede winteravond. 
Dan komt Lammert de Boer ons 
informeren over dassen en andere 
dieren in onze omgeving. 
Maandag 24 februari komt Ruben 
Kluit, boswachter ecologie ons 
iets vertellen over het Sleener-
zand in het algemeen en ‘ons’ natuurgebied De Kijl in het bijzonder. 
We gaan aan het eind van die avond ook weer projecten selecteren 
voor het dorpsbudget en stimuleringsfonds. 
In deze krant treft u elders de uitnodigingen voor deze beide winter-
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avonden aan. 
 
In de afgelopen tijd zijn er 7 extra lantaarnpalen geplaatst waardoor de 
zwarte gaten nu zijn opgevuld. Binnenkort zal nog een 8e paal worden 
geplaatst en dan is de verlichting van het fietspad optimaal. Deze palen 
konden worden gefinancierd uit het dorpsbudget. 
Rob Thiele is in oktober naar een bijeenkomst van de Rabobank ge-
weest, waarbij hij een cheque van € 330 voor dorpsbelangen in ont-

vangst mocht nemen. Dank voor de stemmen op onze vereniging. 
En nu we het toch over geld hebben: de vakjury heeft onze aanvraag 
voor een dorpsbudget 2019 van ongeveer € 7.500 met een positief ad-
vies doorgestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders. 
Zeer waarschijnlijk zal B&W dit voorstel overnemen.  
 
Er is ook een positief advies naar het College gegaan over onze aan-
vraag uit het stimuleringsfonds voor bewegwijzering van het Kiels 
Ommetje. 
We zijn erg blij met deze resultaten en zullen het geld besteden zoals 
in maart op de Algemene Ledenvergadering is besloten. 
Alvast een goeie feestmaand toegewenst. 
 
Jaap Ruiter 
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Rommelmarkt 2019 
 
Zaterdag 26 oktober werd de traditionele rommelmarkt weer gehouden 
met een goed resultaat. 

Met een aangepast 
draaiboek nam Jaap 
Ruiter de organisatie 
over van Bea Roze-
man, die jarenlang de 
markt met veel succes 
heeft georganiseerd en 
hierbij nog steeds een 
belangrijke rol vervult. 
 
Vanaf half negen wer-

den de kramen opgezet, gingen de 3 tractoren met karren heel De Kiel 
door om de spullen te halen en werden vervolgens de kramen inge-
richt. Er was weer veel aanbod van artikelen, zodat de keuze voor de 
kopers groot was. 
Toen klokslag 1 uur de markt opende, stroomden de wachtenden mas-
saal binnen om hun slag te slaan en moesten we als verkopers alle zei-
len bijzetten om een en ander in goede banen te leiden. 
Er waren een aantal 
bijzondere spullen, 
waarvan we dachten 
dat die wel iets 
meer dan normaal 
zouden kunnen op-
brengen en daarom 
werden deze bij op-
bod verkocht.  
Tegen kwart voor 
drie was de loop er 
wel zo’n beetje uit 
en werden weer vuilniszakken à € 2 verkocht, die men vervolgens kon 
vullen met de restanten. 
De totale opbrengst was € 1.687, maar daar moesten de kosten nog 
weer af (kraamhuur, inkoop horeca en gehaktballen, grof vuil enz.). 
Netto bleef er € 1.087 over en daarover zijn we zeer tevreden. 
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Totaal hebben er meer dan 50 vrijwilligers meegewerkt. Ja, de op-
brengst is belangrijk, maar het feit dat we met ons allen deze dag mo-
gelijk hebben gemaakt en dat zo’n 15% van alle inwoners heeft  mee-
gedaan, getuigt van een saamhorig, leefbaar dorp. 
 
Alle medewerkers  hartelijk dank! 
 
Het bestuur 
 

Contributie 
 

We zitten al weer in de maand december, de laatste maand van het fi-
nanciële verenigingsjaar. 

Wanneer de contributie nu betaald wordt dan hoeft niemand er het ko-
mende jaar meer aan te denken en kunnen we er met zijn allen weer 
een spetterend jaar van maken. Contributie wordt gewoonlijk vooraf 
betaald dus eigenlijk in december. 

Graag € 5.00 onder vermelding van naam en ADRES overmaken naar 
rekening: 

NL17 RABO 0359 2296 46 t.n.v. Vereniging voor Dorpsbelangen de 
Kiel e.o. 

(U doet de penningmeester een groot plezier om ook uw adres bij de 
betaling te vermelden, er zijn nogal wat huishoudens waarin dezelfde 
achternamen voorkomen. Hierdoor kunnen verwarringen ontstaan 
over wie nu betaald heeft. Soms moet er aardig gepuzzeld worden om 
het juiste bedrag aan het juiste gezin te koppelen.) 

Problemen met overmaken? Bel dan even met de penningmeester voor 
een afspraak of doe het geld in een envelop met naam en adres erop in 
de brievenbus van Rolderstraat 61 of bij een van de andere bestuursle-
den. 

Bij voorbaat dank. 

Uw Penningmeester. 
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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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 Glasvezel in De Kiel 
 
Het gaat goed met glasvezel in onze gemeente. Er is inmiddels ruim 
50 kilometer aan buizen gelegd en er is ook begonnen om glasvezel in 
die buizen te blazen. Bij meer dan 600 adressen is de kabel tot aan de 
gevel gelegd en bij zo’n 1.600 adressen is er geschouwd, zodat de aan-
nemer en de bewoners precies weten waar de aansluiting in huis komt. 
Met de huisaansluitingen is in de eerste week van november begon-
nen. 
 
Hoewel wij in De Kiel bijna als laatsten aan de beurt zijn duurt het 
niet erg lang meer voordat iedereen in ons dorp is aangesloten. De 
aanleg verloopt volgens planning en volgens die planning zal bij ons 
iedereen in maart/april 2021 aangesloten zijn.  
 
Het gaat ook goed met de deelname van de bewoners. Het aantal 
abonnees is inmiddels gestegen tot 51% en nog steeds komen er nieu-
we abonnees bij. Dat is met name het geval in Gees en Geesbrug, waar 
de aanleg in juni is gestart. Daar nemen mensen nog snel een abonne-
ment, want als de aannemer voorbij je huis is, en je wilt je dan pas 
abonneren, dan moeten er aansluitkosten worden betaald. 
 
Jaap Ruiter. 
 

 
Nieuwjaarsvisite 

 
Zaterdag 5 januari om 16:30 uur organiseert Dorpsbelangen weer 
de traditionele nieuwjaarsvisite. 
Normaal gesproken zou er dan ook de maandelijkse dorpsborrel zijn, 
maar dat valt dus nu samen. Zoals altijd wordt er weer een praatje ge-
houden over het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het jaar 
2020. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om elkaar als dorps-
bewoners het allerbeste toe te wensen. Iedereen wordt van harte uitge-
nodigd voor deze visite en uiteraard worden de drankjes en hapjes 
aangeboden door Dorpsbelangen. 
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In memoriam Evert Thiele 
 

 
Toch nog onverwacht is Evert Thiele vrijdag 15 november  
overleden. Evert stond, als een van de oprichters, aan de wieg van 
de Vereniging Dorpsbelangen De Kiel. Hij is vanaf het begin  
jarenlang secretaris geweest en werd daarna voorzitter van de 
Stichting Dorpshuis. Vanuit die functie werkte hij tot ons groot 
genoegen veel samen met onze vereniging. Hij was sterk  
betrokken en wist op onnavolgbare wijze financiële bronnen aan 
te boren ten behoeve van de stichting en de vereniging. Het is me-
de aan Evert te danken dat het verenigingsleven in De Kiel op 
zo’n hoog peil staat. 
 
We wensen Willie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen De Kiel 
 
 
 
 
 
Evert was vele jaren voorzitter van Stichting Dorpshuis De Kiel.  
Hij deed dit met veel inzet en betrokkenheid. 
Hij heeft ons dorpshuis wel een stempel gegeven waar we 
nu alle dagen nog heel veel profijt van hebben. 
 
Wij, het Stichting bestuur, wensen Willie, de kinderen en klein-
kinderen heel veel sterkte toe voor nu en komende tijd. 
 
Namens het Stichting bestuur; 
Wilma Hummel 
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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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VAN DE STICHTING 
Renovatie dorpshuis  “NUVER PLEKKIE”  September 2019 
 
Hierbij een verslag van wat er allemaal gebeurd is rondom ons mooie 
dorpshuis. 

Begin september is er begonnen 
met de renovatie van de dakgo-
ten. Deze zijn nu vervangen door 
kunststof zodat ze duurzamer en 
onderhoud vriendelijk zijn. De 
renovatie is uitgevoerd door 
Bouwbedrijf Stegen uit Eeser-
veen en een aantal fanatieke vrij-
willigers. 
Deze klus bleek groter te zijn dan 
we eigenlijk verwacht hadden. 

Het waren niet alleen de dakgoten, maar ook het platte dak moest 
voorzien worden van nieuwe dakbedekking, anders zouden we met 
een paar jaar alsnog voor een groot probleem komen te staan. 
 
Er is aan de voorgevel links van de deur een stuk muur hersteld en is 
de AED verplaatst naar de rechter zijde van de deur. 
Tevens hebben wij alle hemelwater afvoeren van het gebouw afgeslo-
ten van het Gemeentelijk riool en op een put in de bodem aangesloten 
zodat het regenwater weer opgenomen wordt door de bodem. Hier is 
een hele zaterdag aan gewerkt. De stenen moesten rondom verwijderd 
worden en een geul gegraven worden voor de nieuwe riolering buizen. 
Met een mini kraantje van fa. Mulder uit 
De Kiel zijn 2 gaten gegraven voor de 
putten. Dat bespaarde de mannen veel 
werk en lichamelijke belasting. 
Ook zijn er nog nestkastjes opgehangen 
voor de huiszwaluw.  
Langs deze weg willen wij, het stichting 
bestuur en bestuur dorpsbelangen en alle 
vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 
Stichtingsbestuur, 
Wilma en Bea 
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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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                                DOORLOPER 

Nou, zo is ’t gekomen…………… 
 
Wij, Selma en Zeno Roos,  
zaten in 1965 in dezelfde klas 
van de Sociale Academie De 
Karthuizer in Amsterdam en 
volgden daar de ambachtelijke 
opleiding tot het geweldige 
beroep van Jeugdleider bij het 
Club- en Buurthuiswerk.  
Anno 2019 zouden we op een 
ROC zitten bij de opleiding tot 

sociaal cultureel (opbouw) werker bij een Stichting Sedna of MWC. 
 
In oktober 1966 (vanaf april ‘hadden-we-wat’) vond de klas dat we 
ons eigenlijk maar moesten verloven, wat we ook prompt deden (4 
oktober > dierendag) en in augustus 1967 ‘mochten’ we van Selma’s 
vader trouwen omdat we ons diploma hadden behaald. Voor wat, 
hoort wat. 
 
In een vakblad stond in juli 1970 een vacature bij de Gemeentelijke 
Sociale Dienst van Odoorn en we dachten dat dat ergens bij Drieber-
gen lag. In die zelfde maand waren we  op vakantie in Dwingeloo en 
op een druilerige dag zouden we (Selma, Zeno en Geeske van 9 
maanden)  naar de Dierentuin Emmen gaan. Via Exloo, gemeente 
Odoorn stond bij het kombord. Gelijk uitstappen, lokaal nieuws ach-
terhalen in het café en ‘omdat we toch in de buurt waren’, eens rond-
gekeken ín dat gemeentehuis. 
Drie maanden later was er de aanstelling bij de Sociale Dienst en de 
laatste dag van november werd er verhuisd naar Exloo om op 1 de-
cember 1970 te beginnen. 
 
Ons huurhuis in Odoorn was nog niet klaar (doorzonwoning met 4 
slaapkamers, bijkeuken, schuur, tuin, vliering  én een garage > we 
hádden een inwoning met één slaapkamertje, huiskamer en gebruik 
van keuken bij een oude dame in Amsterdam). 
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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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 Dus we hebben een half jaar (hartje winter) gewoond in een veredeld 
stookhok, naast een boerderij, met halfsteens muurtjes en een kolenka-
chel aan de Borgerderweg (Bovenstraat) met Poolshoogte als een soort 
achterbuur. 
Het slachten van het varken gebeurde onder ons raam op de ladder en 
de kookpot stond achter de muur van onze tijdelijke woning. De stier 

werd geschoten op de deel en Zeno moest 
zijn ballen wegen. Tradities waren/zijn er 
genoeg!!  Gritinus was met zijn Ginie naast 
boer, ook nog reservepolitieman, jager, 
jachtopziener, toneelspeler en volksdanser. 
Dus aan aanloop geen gebrek: veel verga-
deringen bij hen thuis en wij dienden altijd 
aan te schuiven: een geweldige inburge-
ringscursus van een half jaar. Iedereen ken-
de ons, wij nog niet iedereen. 
 
Koninginnedag 1971 verhuisden we naar 
Odoorn en daar hebben we gewoond tot 
1982. En via de Jeugdhulpverlening kwam 
Zeno in maart 1976 te werken bij het Alge-
meen Maatschappelijk Werk ‘langs de 
N376’, van Achterste Erm tot en met De 

Kiel. Selma werd actief in het vrijwilligerswerk en werkte o.a. bij de 
Bibliotheek in Odoorn en bij het Woonwagenwerk in Emmen. En 
naast Geeske (1969) kwamen Brechtje (1972) en Jitske (1973). 
 
In 1982 werd het huidige huis gekocht aan de Noorderweg en het eni-
ge wat gelijk bleef: de bloemenman. Fokko de Boer kwam al aan de 
deur in Odoorn, nu gingen wij bij hem langs. Zeno werd actief in de 
Vereniging Dorpsbelangen De Kiel. De kinderen gingen na de lagere 
school in Eeserveen naar het vervolgonderwijs en vertrokken in de 
loop der jaren naar hun eigen bestemmingen. 
En voor Selma bleef de Bieb de Bieb (maar nu in Schoonoord) en het 
Woonwagenkamp het Woonwagenkamp. In de jaren 90 kwam voor 
haar de Gemeenteraad van Sleen er bij.  
Als slagroom op het toetje konden we in 1998 onze leefruimte uitbrei-
den met de aankoop van grond van Lucas Meijering uit het Haantje en 
was het Paradijs compleet.  
En het algemeen Maatschappelijk Werk bleef het Algemeen Maat-
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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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schappelijk Werk, nog steeds langs de N376 (maar nu wel met een Pa-
radijs). 
De familie werd groter door de komst van kleinkinderen: Beau (2003) 
in Lienden van Jitske en Remco en Emiel (2010) van Geeske en Evert 
in Zwolle. 
Het werk werd kleiner door het ontslag dat Zeno kreeg ‘door het berei-
ken van de 65 jaar’. Vanaf december 2010. En de familie is nog steeds 
actief: Dorpsbelangen, “2 Biebs”, Drukkerij Openlucht Museum Ellert 
& Brammert, Tafeltennis, Literatuurclub, Fitness en veel Landwerk. 
 
Een groots moment in De Kiel? Toen veel inwoners de Cursus Geba-
rentaal deden in ons Dorpshuis en dat dat werd afgerond met een groep 
dove mensen uit Hoogeveen. Dat is Sociale Betrokkenheid ten top. En 
we vinden het ook prettig dat we veel tradities hebben meegemaakt: 
van slacht tot slepen en van knieperties tot de Oringer Schapenmarkt. 
 
Laat verder de Rozen maar schuiven, ze hebben het heerlijk naar hun 
zin in De Kiel, in hun Rosarium  en er valt wat te vieren in 2020:       
50 jaar in Drenthe. 
 
Selma en Zeno Roos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We geven hierbij de pen door aan Henk en Wilma Hummel 
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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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WERKGROEPEN 

 

Werkgroep LEUK 
 

Het reparatiecafé 
Het is niet druk op de woensdagmiddagen, wel gezellig! Ook verba-

zingwekkend, want hoeveel 

opgegeven apparaten het op-

eens weer doen als je er met 

meer mensen naar kijkt of er 

wat stroom in doet is langza-

merhand schokkend te noe-

men. Kennelijk hebben veel 

apparaten toch aandacht nodig 

om te blijven functioneren! 

 

 
Als er echt wat kapot is doet Arie wonderen. Soms is dat wat gênant 
zoals ons transportkarretje, want we hadden zelf ook kunnen zien dat 
er allemaal schroeven misten, 
maar dat is het fijne van zo’n 
middag, er is zoveel wat nog 
te maken valt als je er de tijd 
voor neemt. 
Het zou wat drukker mogen 
worden die middagen. Dus 
ook als je denkt, ‘dat moet ik 
zelf kunnen’ of ‘ik kijk er 
eerst zelf naar’ aarzel niet: je 
bent welkom! 
 
Volgende keer 4 december 
13.30 uur! 
Arie, Trudie, Joke en Saskia 
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TECHNISCH 

  INSTALLATIEBEDRIJF 

     HARM HOVING 

Alle installatiewerken 

Landelijk erkend 

ELEKTRA – GAS – WATER – CV 

Administratie- en Adviesbureau Gerbers 
Slenerweg 88 7848 AK Schoonoord 

voor: Administraties en rapportages 

in landbouw en MKB 

Belastingaangiftes particulieren 

tel: 0591-381491 / 06-53129854  

E-mail: info@administratie-gerbers.nl  

  

 

 MEIJER RECYCLING 

 Heeft u oud ijzer en metalen? Ik kom het 

graag bij u ophalen!  

U kunt mij bellen: 06-30136767  

Jonnick Meijer, Eserstraat 25, De Kiel  
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VAN DE VERENIGINGEN 

De Kielse Wichter 
PROGRAMMA Kielse Wichter 
De avonden worden gehouden op de tweede woensdag van de maand: 
11 December: Sinterklaasavond                                                      
 8 Januari 2020: Nieuwjaarsvisite                                                              
12 Februari: Ademhalingsoefeningen met Anita Westerhuis   
11 Maart: My Party Foods 
met Manon Kuipers                                      
8 April: Paasdecoratie                                                                        
13 Mei: Ons jaarlijks uitje. 
 
Inlichtingen Roelie de Boer  
tel:381116   
Email:  
roelie.deboer@gmail.com 
 

 

 

VRIJHEID 

Vrijheid is niet zover te zeuken,                                                     

’t Is aaltied heul dichtbij.                                                                    

Want wat er ok gebeurt                                                                       

In wat je denkt daor bin je vrijdag 

Of je nou laacht of reert                                                               

Wied vort bint of dichtbij                                                                  

’t Maokt allemaol niks oet                                                                 

 In wat je denkt daor bin je vri 

Wat of de mensen je ok andoet                                                   

 Of van je zegt, ’t  geeit allemaol veurbij                                                   

Een ding blef aaltied van jezölf                                                     

tel:381116
mailto:roelie.deboer@gmail.com
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Kwaliteit met zorg voor u bereid! Heerlijke lekkerbekken en kibbeling gemaakt 

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

Lekker sushi eten of roerbakvis? Hans heeft het!! 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Minicamping Landzicht,  
De Tip 1, 7849 TD De Kiel   

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

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

Revolutie in het Keizerrijk 
Grensoverschrijdend gedrag in De Kiel 
Bericht van het front door Onez Soor 
 

Inwoners van het Keizerrijk 
aan de Brammershoopstraat 
hebben geprobeerd om op 
zondag 8 september jl. het 
grondgebied uit te breiden 
richting De Kiel. 
Kleine schermutselingen heb-
ben er toe geleid dat het hen 
gelukt is om een deel van het 
Eeserveen in te nemen, maar 
de uitbreiding met grondge-
bied van de gemeente Coe-
vorden is in de kiem  

gesmoord. 
Vanaf dat moment is er grensbewa-
king ingesteld om een verdere uit-
breiding én escalatie te voorkomen.  
Buurtbemiddeling is afgewezen. 
Dhr. K. ter Veen en Mw. S. Huizin-
ga zijn daarbij wel bereid gevonden 
om de grensbewaking op zich te ne-
men en een wachtlokaal is geplaatst.  
Willen bewoners van De Kiel zich 
begeven naar en in het Keizerrijk, 
dan wordt dat ten zeerste ontraden; 
inmiddels hebben de Keizerrijkers 
een verordening afgekondigd m.b.t. 
tolbetaling. 
Wordt wellicht, hopelijk niet, ver-
volgd. 
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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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Dorpsmaaltijd 
Op woensdag 30 oktober was het weer zover: De inmiddels traditie 

geworden dorpsmaaltijd.  

Dit keer in het teken van de herfst, was het ook met recht een echte 

herfstmaaltijd geworden. Alles was door de vrijwilligers mooi aange-

kleed in een herfstthema.  

Met ongeveer 30 deelnemende  

dorpsgenoten werden we weer ge-

trakteerd op heerlijke gerechten en 

konden we om 18.00uur aanvallen. 

We werden verrast met een voorafje 

van o.a. ei en tomaat in de vorm van 

een mooie paddenstoel. Verder wa-

ren er lekkere soepen, quiches, stok-

brood, salades, rijst met een heerlij-

ke wild jachtschotel en aardappel-

puree. Als nagerecht was er ijs, 

stoofpeertjes en appel-kaneel-

amaretto.  

Veel keuze voor iedereen. 

Het was een erg gezellige en geslaagde 

avond. Alle vrijwilligers enorm bedankt, 

zeker Angelina, die ik even met naam 

noem ,omdat zij zelfs op haar eigen ver-

jaardag aanwezig was en dingen aan het 

regelen was. 

 

Wat ons betreft mag deze traditie worden 

voortgezet en hopen we dan weer veel 

dorpsgenoten te zien en te spreken. Tot de 

volgende dorpsmaaltijd! 

 

Anco en Willie Korte 
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 Concrea 
Op 22 oktober kwam er een dorpsmail: expo in Schoonoord van o.a. 2 
inwoners van De Kiel. Plaats van handeling: Studio Concrea aan de 
Slenerweg 78. Nooit van gehoord. Dus: erheen. Kom dan in een wel is 

waar eenvoudige ruimte, maar met 
verrassend werk, waarvan ook veel 
in boekvormen, die weer bijzonder 
leuk in elkaar zijn gezet. Hier is 
een tentoonstelling bij een 
“werkatelier”, bedoeld voor actie-
velingen, die beeldend creatief zijn 
of willen worden. Zij kunnen er 
terecht om er bijvoorbeeld te teke-
nen, te schilderen en diverse ande-
re beeldende kunstvormen te beoe-
fenen. Zelfstandig of onder bege-
leiding, net wat je wilt. De tentoon-
stelling is nu gesloten, maar in het 
voorjaar is er weer wat nieuws. 
Bijgaand wat werk van Zeno Roos 
en Judith Schmidt. 
 

Trudi van der Meer 
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 Dorpsbarbecue  

bij ’t Nuver Plekkie, 21 sept. 2019 
 
Wie had kunnen denken dat we op deze datum met z’n allen in het 

warme zonnetje nog konden  
barbecueën? De tafeltjes en stoelen  
buiten gezet, barbecue-opperhoofd Gijs 
slagklaar achter de kooltjes en de circa 
35 man/vrouw/kind al gemoedelijk aan 
de klets. Binnen stonden de lekkere bij-
gerechten al klaar: drie soorten mooie 
salade, komkommer, meloen en stok-
broodjes met de verschillende smeer-
sels. Ook aan de vegetariërs was weer 
gedacht, zowel bij de heerlijke salades 
als op de barbecue. 
Jaap begon het samenzijn met een wel-
komstwoord, een kleine terugblik en 
vooruitblik op de vele dingen die weer 
gerealiseerd zijn, of nog komen gingen. 

Alle vrijwilligers werden weer hartelijk bedankt, er is weer veel werk 
verzet! 
Waar het eerste uurtje de borden nog leeggegeten werden met  
zonnebrillen op, moesten na het 
zakken van het zonnetje toch wel 
de vesten tevoorschijn worden  
gehaald. Niet dat het wat uitmaakte, 
we kletsten lekker door, over het 
tellen van vissen, over aalscholvers, 
houtsnippen (of toch bokjes?), le-
zen in de tuin, houthakken, klusda-
gen, het nadeel van dennenbomen, 
borduren in de zon, revalidatie-
gewichtheffen, hazel- en walnoten 
kraken en, als altijd, het genot van wonen in De Kiel! 
Het eten was zo goed als schoon op, voor zover ik kon beoordelen 
heeft jong en oud(er) heerlijk zitten smullen. Een zeer geslaagde 
avond! 
Judith Schmidt 
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...Vreemde vogel die houtsnip… 
 

Met zijn enorme snavel is het een vreemde gast die je zelden zult zien. 

Maar ze zijn er wel in onze buurt. Soms zag ik meerdere exemplaren 

tegelijk in het Orvelterzand, het bosje waar je doorheen rijdt als je bin-

nendoor naar Orvelte rijdt. 

Ze zijn fors groter dan een merel en hebben een prachtig verenkleed. In 

het Orvelterbos zijn ze wel te zien op het weggetje. Vermoedelijk pik-

ken ze de insecten die in onze koplampen gesneuveld zijn. Er is wel 

één ding om goed rekening mee te houden: ze zien onvoldoende het 

gevaar van een naderende auto, blijven gewoon zitten, dus je moet 

flink op de rem. Onlangs vond ik er een die doodgereden was. Jammer 

van zo’n mooie vogel. 

Dus: geniet je van het ritje door het Orvelterbosje, houd dan rekening 

met die bijzondere gast die je daar tegen kunt komen. Zet je auto stil en 

bewonder ‘m even! 

Diana van Uffelen 
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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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 Klaas Wilting op ’t oude 
nest 

 
 

Op zaterdagmiddag 5 oktober bracht 
Klaas Wilting, voormalig woordvoerder 
van de gemeentepolitie Amsterdam, een 
bezoek aan het Dorpshuis van De Kiel, 
zijn geboorteplaats (Borgerweg 12). 
Wilting begon zijn carrière bij de Am-
sterdamse gemeentepolitie in 1964. Na 
vijf jaar werd hij trainer bij de praktijk-
opleiding. Daarnaast was hij correspon-
dent voor regionale dagbladen en free-
lance medewerker van het  

Noordhollands Dagblad. Aanleiding voor zijn bezoek was het uitbren-
gen van een boek, een soort biografie en hij wilde het graag presente-
ren in De Kiel. Na een aantal praktijkverhalen en anekdotes, bood hij 
een exemplaar aan van “De roerige jaren van een politiewoordvoer-
der” dat door Selma Roos, Biebbeheer, op de plank werd gezet van 
onze Telefooncelbieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zeno Roos 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentepolitie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordhollands_Dagblad
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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     

 

 
 

ANTWOORD VAN DE STREEPPUZZEL: ‘TUINBOEK “ 

De uitslag geeft iedere deelnemer 10 punten, alle inzendingen zijn 

goed! 

Gijs Egberts  10 

Rudger Borsboom  10 

Bea Rozeman  10 

Hillie Heins  10 

Astrid Zwaan  10 

Anco Korte  10 

Defin Horeans  10 

Desiree de Vries  10 

Hennie Schepers  10 

Riek Ottens  10 

Annelies Loot  10 

Hennie Schans  10 

Trudi v.d. Meer  10 
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Herfst puzzel 

In de volgende 5 zinnen zit telkens een groente verstopt. 
1.  Het lichaam was door brand helemaal verkoold. 
2.  Met zo’n slakkengangetje kom je er nooit. 
3.  Heb je die gesp in Azië gekocht? 
4.  Vind je die Koot en Bie toffe kerels? 
5.  Ga je mee op reis naar Griekenland? 
 
In de volgende 4 zinnen zit een insect verstopt. 
6. Wat een leuk everzwijntje heb je daar. 
7. Morgen mogen we spelen, vandaag is het werken geblazen. 

8.   Irrigatie betekent het bevloeien van landbouw grond 

9.   Oh wee, ze zitten aan elkaar vast gekluisterd 

 

en dan nog 

10. Wat lees je hier;  M SSSSSssss 

11. Welk beroep oefent deze man uit. 

12. Welk vier letter woord (altijd het zelfde woord) kun je op de  

       puntjes plaatsen:    

       b . . . . ; k . . . . ; o . . . . ; li . . . .  ; w . . . . ij ; l . . . . uitg . . . .   

13. Hoeveel tanden heeft een hond,  a.22  b.32  c. 42 

14. Welk spreekwoord kun je hier lezen als je de juiste medeklinkers  

       invult; 

        .  ie     . ie .    . o. e.    . i .   . oe .    . oe . e .  

   

De Uitslag  voor 8 februari toesturen aan Roelie:  

roelie-deboer@gmail.com 

 

As een boer gien nee wil zeggen, zeg e:” Ik zal wel es zien... 
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Spelletjes avond donderdag 6 februari 2020 

 
We houden weer een avond vol spelletjes én spellen in het Nieuwe 
Jaar. Vooraf is er de Zanggroep, dus kom niet te vroeg, maar even 
over 8’en gaan we van start met van alles en nog wat. Neem dus voor-
al je eigen favoriete spel mee. Je kunt in ieder geval sjoelen, schaken, 
dammen, rummikub, ganzenbord, triominos, Mah Jong, vier op een rij, 
Kolonisten en nog veel meer.  
Consumpties voor eigen rekening en LEUK zorgt voor de rest. Wel 
zoeken we iemand die de organisatie van vervolgavonden voor zijn of 
haar rekening neemt. En dat is eigenlijk erg eenvoudig: plan een da-
tum in overleg met Roelie de Boer en stuur een Dorpsmail het dorp in. 
Klaar is Kees of Cornelia. Dus tot 6 februari a.s. om 20.02 uur. 

LEUK toch. 
 
 

Winteravond op 15 januari 2020 

 
Het wildleven rondom De Kiel 
Op 15 januari 2021, komt Lammert de Boer vertellen over wat er leeft 
in de natuur rondom De Kiel. Lammert is sinds jaren een vervend na-
tuurfotograaf en kent onze omgeving als geen ander.  
Aan de hand van prachtige foto’s vertelt Lammert over zijn werk als 
fotograaf en zijn observaties in de natuur. Een unieke gelegenheid om 
een avond te zien en te horen wat er leeft  rondom De Kiel, zoals  
dassen, reeën, marters, vossen etc. etc. 
We starten om acht uur ‘s avonds. De toegang is natuurlijk weer gra-
tis, alleen koffie en drankjes graag zelf afrekenen. 
Graag tot 15 januari 20.00 in het dorpshuis. 

ACTIVITEITEN 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.zonnebloem.nl/~/media/17987d593d384e51bcd6f8852b71bdb5.jpg?mw%3D800&imgrefurl=https://www.zonnebloem.nl/ruurlo/activiteiten/2018/09/spelletjes&tbnid=GdbUaeJflNC6MM&vet=10CAsQMyhpahcKEwiwwtGryOflAhUAAAAAHQAAAAAQA
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Aj de honderdduuzend wint‘k beste in ‘duuster dansen. 

                            
 
Winteravond maandag 24 februari 2020 
 

Boswachter ecologie Ruben Kluit 
 
Belangrijk: we maken deze avond ook een voorselectie van projecten 
voor het stimuleringsfonds en voor ons dorpsbudget. 
 
We zijn blij dat Ruben Kluit, boswachter ecologie van Staatsbosbeheer 
ons iets gaat vertellen over het Sleenerzand. Een ecoloog weet alles 
over de samenhang tussen de verschillende plant- en diersoorten. Bij-
voorbeeld: door de klimaatopwarming komen veel rupsen eerder uit 
hun ei, maar soms zijn de trekvogels, waarvan de jongen afhankelijk 
zijn van die rupsen, dan nog niet aangekomen uit het zuiden. Wat is 
het gevolg? 
Uiteraard gaat Ruben ook in op het beheer van Staatsbosbeheer in ons 
natuurgebied De Kijl en over de effecten daarvan op planten en dieren. 
Het belooft weer een interessante avond te worden. 
 
We gaan aan het eind van de avond bekijken welke projecten we wil-
len hebben voor het dorpsbudget 2020 en voor het stimuleringsfonds 
2020. We stellen dan een lijst van mogelijke projecten op en daar 
kan dan op de ledenvergadering van 25 maart weer met de bekende 
stickers over worden gestemd. 
 
We beginnen zoals gewoonlijk om 20:00 uur in het dorpshuis en de 
consumpties zijn weer voor eigen rekening 
 
Jaap Ruiter 

As kinder stil bint, dan hebt ze ondeugde oetvreten. 
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Kerststuk maken 
 
 
Net als voorgaande jaren, kan er ook dit jaar weer een kerststuk ge-
maakt worden en wel op maandag 16 december vanaf 20.00 uur. 
Er zijn twee kerststukken waaruit gekozen kan worden. 
Het tafel stuk kost 27.50 INCL materiaal,de guirlande op plank kost 
25,00 INCL materiaal. 
De avond wordt gehouden bij CREANETTA in de zaak. 
Deze avond begint om 8 uur ’s-avonds. 
 
OPGAVE voor 9 december bij Hennie Schans tel 0591382310. 
 
    
 

 

OPROEPEN 
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Beste motorrijders, 
Na hier en daar geïnformeerd, hebben wij vernomen dat een aantal 

mensen in De Kiel motorrijden en dat er ook belangstelling is om ge-

zamenlijk een motortoertocht te gaan maken. 

Wij zouden het leuk vinden om iets op touw zetten en daarom eerst een 

bijeenkomst te organiseren voor alle motorijders uit De Kiel en om-

streken om het één en ander te bespreken. 

Wij willen jullie hiervoor graag uitnodigen voor een kennismaking ge-

sprek op:  

31 Januari 2020, om 20:00 uur in het dorpshuis in De Kiel.  

 

Bespreekpunten: 

Intervallen (aantal toertochten per seizoen). 

Welke datums, Zaterdag, Zondags of door de weeks. 

Wie bepaalt de route en waarheen. 

Hoe lang en hoe ver er gereden gaat worden en aantal pauzes. 

Moet de toertocht voorgereden worden door twee motorrijders. 

Aantal motorrijders (m.b.t. vrienden, familie of collega’s mogen mee-

rijden. 

Veiligheid, m.b.t. rijden in een groep, gele hesjes.  

Wat te doen bij slecht weer voorspel-

ling. 

Wat te doen bij pech onderweg 

Wat te doen als deelnemers de groep uit 

het oog verliezen tijdens de tocht. 

Toertocht ervaring uitwisselen 

GroepsApp aanmaken (Ja of nee) 

Tot dan in het dorpshuis in De Kiel, 

 

Jan Thiele en André de Boer  
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SPEKDIKKEN   Het is de tijd ervoor (van Roelie de Boer) 

1500 gram spekdikkenmeel (molen in Aalden)   

600 gram stroop   

350 gram gele basterd suiker   

6 á 7 blokjes anijs (naar smaak)   

½ liter heet water   

1 theelepel zout   

4 pakjes gerookte ontbijtspek plm. 500 gram (te koop bij COOP) 

3 zakjes gesneden droge worst (te koop bij COOP) 

BEREIDINGSWIJZE 

Het water heet maken. 

Gesmolten boter, de suiker en 

de stroop er goed doorroeien. 

Het  

mengsel laten afkoelen en 

daarna de eieren, het meel het 

zout en de anijs (anijs fijn ma-

len) er doorroeren. Het beslag 

moet zodanig soepel zijn, dat 

het met enige moeite van de 

lepel afloopt. Is het deeg te dik, 

dan meer heet water toevoegen.   

 Het deeg minstens een nacht laten staan. 

De koeken worden gebakken op een kniepertjes ijzer. LET OP: als je 

een kniepertjesijzer 1 maal hebt gebruikt voor spekdikken bakken, dan 

kun je er nooit meer kniepertjes mee bakken. De kniepertjes blijven 

vast zitten op het ijzer. Je moet dus 1 kniepertjes ijzer reserveren voor 

spekdikken en 1 voor kniepertjes. 

INGEZONDEN 
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Herfststoofpot a la Carla 
 
Ingrediënten; 
 
Verschillende soorten wild ( ik had nu zwijn, gans en ree ) 
Ui    Wortel ( reepjes of plakjes )  
Spruiten   Champignons 
Jachtsaus   Room 
Knoflook   Spekjes 
Rode verse peper  Laurierblad 
Verse peterselie  Zout en peper 
 
Bereiding; 
 
Ui, wortel, champignons grof/fijn snijden. Spruiten halveren.  
Doe een mooie laag boter ( roomboter en olie ) in de pan en voeg  
daar grove stukken knoflook, verse peper en laurierblad bij.  
Even roeren en dan vlees toevoegen. Deze mooi aanbraden en  
dan voorzichtig gekookt water toevoegen en dan met heel veel  
geduld laten sudderen tot alles van het bot afglijdt. 
Af laten koelen en dan alles uit elkaar plukken. 
Tussentijds de kook even over de spruiten. 
Nu de champignons en de spekjes bakken, dan de uien toevoegen  
en op het laatst de wortel en de halfgare spruiten.  
Dit alles roerbakken tot net gaar. Nu jachtsaus toevoegen tot  
mooie dikte en dan vlees toevoegen. Nu goed blijven roeren tot  
alles warm is. Dan de room naar smaak toevoegen en nog even goed 
warmen. 
 
Heerlijk met; 
 
Gepofte aardappelen 
Gekookte aardappelen 
Gebakken aardappelen 
Witte rijst 
Aardappelpuree 
Pasta soort naar keuze 
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Gedicht 
 
Soms herhaal ik tijdens het wandelen gedichten die ik heel vroeger uit 
mijn hoofd leerde. Dit is er eentje van en de enige in het Engels. Pas 
later realiseerde ik me hoe prachtig dit gedicht spreekt over de “beren 
op je pad”, de angsten die de meeste mensen wel kennen. Dus omdat 
het herfst is en vroeg donker…. 
 
Lines and squares 
 
Whenever I walk in an London street 
I’m ever so careful to watch my feet; 
And I keep in the squares, 
And the masses of bears, 
Who wait at the corners all ready to eat 
The sillies who tread at the lines of the 
street 
Go back to their lairs. 
And I say them, “Bears, 
Just look how I’m walking in all the 
squares!” 
 
And the little bears growl to each other: “he’s mine,  
As soon as he’s silly and step on a line.” 
And some of the bigger bears try to pretend 
That they came round the corner to look for a friend 
And they try to pretend that nobody cares 
Whether you walk on the lines of the squares. 
But only the sillies believe their talk… 
It’s ever so important how you walk, 
And it’s ever so jolly to call out load: ‘Bears,  
Just watch me walking in all the squares!” 
 
Met een vrolijke groet 
 
Saskia Minderman 
 
 
Bron: Winnie-the-Pooh van A.A.Milne 
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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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 KINDERCLUB 
 
 
 

Wildmanrun en Bushcraften.  

 

 
14 September was het zo-
ver! We gingen met de kin-
derclub Bushcraften en de 
Wildman run in Sleen lo-
pen.  
We hadden een leuk aantal 
opgaves binnen en konden 
dit door laten gaan!  
 
Het zonnetje begon in de 
ochtend al mooi te stralen, 
dus wat willen we nog 
meer! 
In de auto gingen we met 
z’n allen naar Sleen. We 
zouden eerst gaan Busch-

craften. Toen we aankwamen kregen we te horen dat wij de enige aan-
meldingen waren en dat ze door een fout dit ons niet hebben bericht, 
erg jammer! Maarrr er was een springkussen, demonstratie houtbewer-
king, een rodeostier en nog veel meer. We kregen gratis drinken van de 
organisatie. Dus we hoefden ons niet te vervelen! Om half 2 gingen we 
van start met de wildmanrun. Van tevoren kregen we nog een mooi 
shirt!  
 
Half 2, de warming up met een dj! Jaja… we waren er klaar voor! En 
dan het startsein we mochten gaan rennen! De eerste kids renden al 
enorm ver vooruit over de eerste hindernissen heen, grote strobalen! 
De straat over vlogen we het maisveld in, na een stukje hardlopen kwa-
men we dan bij een plas met allemaal kroos. Ja jullie snappen het al, 
het was niet nadenken en er gewoon doorheen gaan! Wat hebben de 
kids gelachen! Daarna op onze buik door de modder en drek, kruipend 
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onder de touwen door. Om daarna weer rennend allerlei hindernissen af 
te leggen, door auto’s heen kruipen, touwen hangen, ergens nog een 

snack momentje, door buizen 
kruipen…. En als laatste zaklo-
pen, bij juf Jannie! En nog een 
heel parcour afleggen waarna je 
door een mooie buis als een glij-
baan in een bad terecht kwam!  
 
Hierna mochten we ons af laten 
spuiten door de brandweer en ons 
in een warm bak met water laten 
neerzakken! Wat een ervaring!  
 
De kids vonden het geweldig! En 
de leiding ook!  
 
Quote van deze dag: “Ik heb 
modder op plekken waar ik  
het niet wil hebben”!  
Ja als leiding moeten  
we er iets voor over  

hebben    
 
De Kinderclub.  
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21 november: Oud papier 
21 november: Bestuursvergadering* 
23 november: Sinterklaasfeest Kinderclub 
27 november:  20.00 uur Winteravond Lammert de Wit over opslag  
                       energie 
7 december:  16.30 uur Dorpsborrel 
11 december: Kiwi’s  
12 december: Bestuursvergadering* 
16 december: Kerststukje maken 
19 december: Oud Papier 
4 januari: 16.30 Nieuwjaarsborrel  met hapjes en zo 
8 januari: Kiwi’s  
15 januari: 20.00 uur Lammert de Boer: informatie over de 
‘”wildleven rondom De Kiel” o.a. dassen 
23 januari: Oud Papier 
23 januari: Bestuursvergadering 
31 januari: Motorclub  
1 februari: dorpsborrel 
6 februari: 20.00 uur spelletjesavond Leuk! 
12 februari: Kiwi’s: Ademhalingsoefeningen met Anita Westerhuis 
20 februari: Oud papier 
20 februari: Bestuursvergadering 
24 februari: 20.00 uur Winteravond: Ruben Kluit, boswachter  
                   ecologie van Staatsbosbeheer over “ons bos” 
                   aansluitend +/- 21.30 uur: Voorselectie  
                   stimuleringfonds en dorpsbudget! 
1 maart: dorpsborrel 16.30 uur 
11 maart: Kiwi’s 
19 maart: Oud papier 
19 maart: Bestuursvergadering 
30 maart: Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging 
 
*Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren 
punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info. 

AGENDA 

Kopij de volgende dorpskrant graag  

aanleveren vóór 15 februari 2020 

mailto:secretaris@dekiel.info
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Handige info 
  
Dichtstbijzijnde pinautomaat (RABO): Tramstraat 3, Schoonoord  
  
Toeristische informatie, Slenerweg 4 Schoonoord (tel: 381242) 
Openingstijden: ma/za 10:00 – 14:00 uur 
  
Bibliotheek Schoonoord:  
Kerklaan 10 (tel: 0880128255) ma 14:00–17:00 en do 14.00-17.00 en 
18:00 – 20:00 uur. Als het dorpshuis open (buiten de schoolvakanties 
tussen 13.30 3en 15.30 uur)  kun je via zelf-service boeken inleveren 
en lenen. Neem je bibliotheekkaart en geld voor een eventuele boete 
mee!) 
  
Gemeente Coevorden: (tel: 140524) 
Kasteel 1, 7741GC Coevorden 
Ma/vr 14.00-17.00 uur, do 14:00-17.00 uur én 18.00-20.00 uur,  
Vervoersservice van de gemeente: voor € 2,70 (retour) kunnen inwo-
ners van de gemeente op dinsdagochtend en donderdagavond naar het  
gemeentehuis. Aanmelden via tel. 0592 615000 (taxi Dorenbos) 
  
Servicepunt: 
Post NL: Drogisterij Westerhuis, Tramstraat 10 (tel: 381756) 
DHL: Adriana’s warenhuis Tramstraat 28, 7848 BK Schoonoord  
  
Politiebureau Coevorden tel: 0900-8844 
  
Huisartsenpraktijk/Apotheek/Gezondheidscentrum Schoonoord 
Ma/vr 8:00-17:00 uur  
Oude Molenstraat 8  
tel: 381310, ook spoednummer + 1 
Medicijnen bestellen: telefonisch of via info@medischoon.nl  
Ophalen medicijnen: ma/vr 15:30-17:00 uur 
Spoednummer avond, nacht en weekend: 0900-1120112  
Huisartsenpost in Scheper Ziekenhuis Emmen. 

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

mailto:info@medischoon.nl
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