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Van de voorzitter, 

 
De leden van de Rabobank hebben zich goed voor ons dorp ingezet. 
Er zijn veel stemmen voor ons uitgebracht in het kader van de club-
kas van die bank en daardoor mochten we een bedrag van ruim € 600 
ontvangen. Hartelijk dank voor jullie stem! 
Trouwens de rommelmarkt, waarover verderop een verslag, heeft 
bruto ongeveer € 1.250 opgebracht. Na aftrek van de kosten 
(kraamhuur, inkoop enz.) bleef er nog zo’n € 750 over. 
Nu we het toch over geld hebben. Het dorpsbudget 2018 is toegekend 

en daarvan kunnen we de projecten bekostigen waarover op de alge-

mene ledenvergadering van maart is gestemd. 

 

Ook krijgen we weer geld uit het stimuleringsfonds van de gemeente 

ten behoeve van het dorpshuis. Het gaat om het vernieuwen van de 

dakgoten, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het gemeen-

telijke riool en de aanschaf van kunstnesten voor de huiszwaluw. 

Het grootste deel van het geld wordt besteed aan de dakgoten, maar 

de afkoppeling van het riool vinden we ook erg belangrijk. We doen 

daarmee een heel klein beetje terug voor de gemeente, die al veel 

projecten financieel mogelijk heeft gemaakt. De gemeente moet im-

mers door de waarschijnlijk steeds vaker optredende wateroverlast 

alsmaar duurdere afvoersystemen toepassen. We zouden het daar-

naast mooi vinden als dit project ook een inspiratie kan zijn voor de 

inwoners van ons dorp om hun hemelwaterafvoer ook zelf op te los-

sen. 

Inmiddels is de eerste winteravond al weer achter de rug. De invul-

ling en het tijdstip van de avond in januari is nog onduidelijk, daar-

over komt nog wel nader bericht op de dorpsmail. De laatste winter-

avond wordt gehouden op maandag 25 februari en daarover kun je 

verderop in deze krant meer lezen.  

 

De nieuwjaarsvisite wordt gehouden op 16 januari. Vanaf half zes tot 

zes uur is er onder het genot van een drankje dat wordt aangeboden 
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door dorpsbelangen, voor iedereen gelegenheid om nieuwjaarswensen 

uit te wisselen. Daarna is er vanaf zes uur de Nieuwjaars maaljd, 

waarvoor je je wel moet opgeven. Zie de uitnodiging verderop in deze 

dorpskrant. 

Alvast prettige feestdagen toegewenst. 

Jaap Ruiter 

Contributie 

 We zitten nu alweer in de maand december, de laatste maand van het 
financiële verenigingsjaar.   
Wanneer de contributie nu betaald wordt dan hoeft niemand er het 
komende jaar meer aan te denken en kunnen we er met zijn allen weer 
een spetterend jaar van maken. Sommige mensen menen dat het ver-
enigingsjaar begint in september.  
Zij hebben het mis: het verenigingsjaar loopt van januari tot eind de-
cember, in tegenstelling tot de activiteiten die openen in september en 
doorgaan tot in mei van het jaar erop.   
Contributie wordt gewoonlijk vooraf betaald, dus eigenlijk in decem-
ber.   

Graag € 5,00 onder vermelding van uw naam en adres overmaken 
naar rekening  
NL17 RABO 0359.2296.46 t.n.v. Vereniging voor Dorpsbelangen De 
Kiel.  

(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 de penningmeester voor 
een afspraak of doe het geld in een envelop met uw naam en adres 
erop in de brievenbus van Rolderstraat 61 of bij een van de andere 
bestuursleden.  

Bij voorbaat dank.,  De penningmeester Désirée de Vries 
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Coevorden Verbindt en hoe zit De Kiel in dit verband? 

Van Jaap Ruiter 
 

Toen de gemeente Sleen met 4 andere gemeenten werd samengevoegd 
tot de gemeente Coevorden waren de inwoners van De Kiel op zijn 
zachts gezegd niet enthousiast. De afstand tot het gemeentehuis be-
droeg voor ons ineens 30 kilometer en we hadden het gevoel dat we er 
daardoor niet helemaal bij hoorden. De centrumvoorzieningen als bij-
voorbeeld theater en museum, die toch voor alle inwoners van de ge-
meente bestemd zijn, werden geconcentreerd in de stad Coevorden. 
Misschien logisch, maar daar maakten wij gezien de afstand geen ge-
bruik van en velen hadden dan ook meer met Emmen of Assen. 
De gemeente was toch heel wat jaren een ver-van-mijn-bed-show: de 
gemeentepolitiek stond voor de meesten van ons ver af en ambtenaren 
lieten zich nauwelijks zien. Los van die grote afstand was er wel eens 
het gevoel dat de gemeente er meer voor zich zelf was dan voor ons 
burgers.  
 
Toch begon er wel eens wat te veranderen. Ik herinner me dat de bur-
gemeester probeerde ons als inwoners meer bij zijn doen en laten te 
betrekken. Hij publiceerde jaren geleden al goed leesbare jaarversla-
gen van zijn werkzaamheden. Ook ging (en gaat nog steeds) het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders in het kader van de wijk- en dor-
penronde 1 keer per jaar naar alle wijken en dorpen in de gemeente.  
In 2014 kwam er een nieuw college, dat vanaf het begin duidelijk 
maakte dat men wilde luisteren naar wat wij als inwoners belangrijk 
vinden. De gemeente vroeg zich af hoe de invloed en verantwoorde-
lijkheid van de inwoners op het reilen en zeilen van het eigen dorp 
vergroot zou kunnen worden. Daarvoor is het programma Coevorden 
Verbindt opgezet, met als doel het ondersteunen van initiatieven in de 
dorpen om de leefbaarheid te vergroten. Concrete uitvloeisels daarvan 
zijn het stimuleringsfonds en het dorpsbudget. Als De Kiel hebben we 
daar veel vruchten van geplukt. Immers we met ons allen toch maar 
mooi voor elkaar gekregen dat we de telefooncel/bieb konden aan-
schaffen, de fietspadverlichting konden aanleggen, zonnepanelen voor 
het dorpshuis konden laten installeren en nu kunnen we ook nog de 
dakgoten van het dorpshuis vervangen. En daarnaast hebben we al 
twee keer een dorpsbudget ontvangen. Prachtig allemaal: de gemeente 
stuurt bewust aan op het overhevelen van financieren naar de dorpen 
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en laat de besluitvorming over dat geld over aan de dorpen.  
 
Als het over Coevorden Verbindt gaat vallen het stimuleringsfonds en 
het dorpsbudget natuurlijk het meest op. Maar het programma wil 
meer dan dat. Men wil echt op zoek naar verbindend besturen. De ge-
meente wil in dialoog met de inwoners en nodigt ze bijvoorbeeld uit 
bij het ontwikkelen van nieuw beleid zoals een nieuwe woonvisie en 
een nieuw sociaal beleid.  
Om het contact tussen gemeente en inwoners te versterken zijn er 3 
gebiedscoördinatoren aangesteld die open staan voor ideeën van ons 
allemaal. Sinds een jaar is dat Henderikus Krabman. Henderikus is dus 
eigenlijk het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor ons dorp.  
 
Feitelijk komt het programma er op neer dat de gemeente veel minder 
zelf bepaalt wat goed is voor de regio, maar daarvoor initiatieven en 
ideeën vanuit de dorpen zelf verwacht. 
Maar daar zit wel de moeilijkheid, want wie zijn die dorpen en hoe 
komt de gemeente met ze in gesprek? Nou, zeggen we dan, daar is 
dorpsbelangen toch voor?! En daar zit’em nu juist de kneep. Dorpsbe-
langen is natuurlijk niet het dorp. Ja, verreweg het grootste deel van de 
bewoners is lid, maar als de gemeente met “het dorp” praat dan is dat 
eigenlijk alleen maar met het bestuur van dorpsbelangen. En als er bij-
eenkomsten zijn voor alle dorpen en wijken in onze gemeente dan 
gaan van het bestuur er maar 2 of hooguit 3 personen naar toe. Als het 
bestuur goed weet wat er in ons dorp leeft, zou dat goed kunnen maar 
weten we dat eigenlijk wel? 
 
We zeggen vaak dat van de 380 inwoners van ons dorp er 50 tot 60 
behoorlijk actief zijn, dat is zo’n 15%. Aan de totstandkoming van de 
dorpsvisie heeft zo’n 25% van het dorp meegedaan en dat is zo onge-
veer het maximum wat we ooit hebben bereikt. Het aantal personen 
dat de Algemene Ledenvergaderingen van Dorpsbelangen bezoekt va-
rieert tussen de 20 en 35 en die aantallen gelden in iets mindere mate 
voor de winteravonden. Op zich misschien wel mooie cijfers maar wat 
willen die andere 350 dorpsbewoners? Hoe denken ze over het dorp? 
Je zou kunnen zeggen dat als je niets van ze hoort ze het kennelijk al-
lemaal wel goed vinden wat er allemaal in het dorp gebeurt, maar is 
dat wel zo? 
 
Kijk, dat was dus de verkeerde toon. We moeten het niet hebben over 
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ze maar we hebben het over jou! Wat wil jij eigenlijk? Wat zou je 
anders willen of wat wil je erg graag behouden?  Of wil je misschien 
iets terug wat is verdwenen? Ik heb wel eens gehoord dat sommigen 
van jullie vinden dat er in De Kiel te snelle veranderingen plaats vin-
den. Als ik dan vraag wat er dan te snel gaat wordt me dat niet duide-
lijk, maar dat zouden we als bestuur natuurlijk graag willen weten. 
 
Kortom: laten we eens in gesprek gaan en daar een mooie winteravond 
aan besteden. We moeten dan maar eens uitzoeken wat onze dorpsde-
mocratie eigenlijk inhoudt. 
We kunnen aan het eind van de avond dan ook bekijken welke pro-
jecten we willen hebben voor het dorpsbudget 2019 en voor het stimu-
leringsfonds 2019. We stellen dan een lijst van mogelijke projecten op 
en daar kan dan op de ledenvergadering van maart weer met de beken-
de stickers over worden gestemd. 
Natuurlijk komen er van die 50 actievelingen altijd wel een behoorlijk 
aantal opdraven, maar het zou zo leuk zijn als jij ook komt.  
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  geen lid te zijn van Dorps-
belangen.  
Deze winteravond wordt gehouden op maandag 25 februari om 
20:00 uur in het dorpshuis 
Nog even over het programma Coevorden Verbindt. Daarover is een 
prachtig digitaal boek verschenen onder titel “Buiten Spelen”. Als je 
naar de website van de gemeente gaat en daar buiten spelen in typt 
kom je er wel. Maar je kunt er ook komen via onze eigen website: 
www.dekiel.info. Het boek verschijnt in beperkte oplage ook op pa-
pier. Ik heb begrepen dat er wat extra boeken worden gedrukt, dus als 
je daarvan graag een exemplaar wilt hebben geef dat dan even aan mij 
door, dan zal ik proberen of we wat meer kunnen krijgen. 
 
 

Glasvezel in De Kiel (door Jaap Ruiter) 

Glasvezel Zuidenveld, waar Reuzenbreedband onderdeel van is,  gaat 
voortvarend door met de voorbereiding van de aanleg van het glasve-
zelnetwerk. We hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat in maart 
de eerste schop de grond in gaat. Het duurt nog maar ruim 3 maanden 

http://www.dekiel.info
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terwijl er toch nog heel wat moet gebeuren. Maar er is ook al veel ge-
daan! 
Zo hebben we een aannemer geselecteerd die het glasvezelnetwerk 
gaat aanleggen. Dit is aannemer Siers uit Oldenzaal, die van alle aan-
nemers de beste en de goedkoopste is. Met Siers is al een voorlopige 
overeenkomst gesloten. Gesprekken over de financiering lopen op dit 
moment. 
De providers die op het netwerk komen zijn bij ons bekend. Er zullen 
3 providers komen die allemaal bewezen hebben dat ze betrouwbare 
diensten leveren. Zeer binnenkort zullen deze providers met hun tarie-
ven op de website staan: www.glasvezelzuidenveld.nl . De tarieven 
zijn erg scherp en vaak wel € 10 tot € 15 per maand goedkoper dan 
die van Ziggo en KPN terwijl het netwerk veel beter en sneller is. Dus 
meer voor minder geld! Bij Zuidenveld wordt geen toeslag berekend, 
zoals wel eens het geval is bij omringende glasvezelinitiatieven. Dus 
naast de tarieven die op de site komen te staan, zijn er geen andere 
kosten. Voor de zakelijke markt is er een aparte provider die internet 
op maat levert voor bedrijven. 
In januari worden diverse informatie avonden georganiseerd waar de 
providers zich voorstellen en wij zullen aangeven wat de verschillen 
zijn tussen de providers. Lokale ambassadeurs van glasvezel Zuiden-
veld kunnen jullie helpen met kiezen van de provider en het abonne-
ment dat bij jou past.  
Er moet in elk geval een minimum aantal aanmeldingen zijn vóór 
wordt besloten of de aanleg kan doorgaan. Want als in februari het 
minimum niet wordt behaald wordt er helemaal niet aangelegd.  
Wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Dit 
kan op de site van www.glasvezelzuidenveld.nl . 
 
Lijkt het je leuk om ambassadeur bij glasvezel Zuidenveld te worden 
en je dorpsgenoten te helpen met het kiezen van het juiste abonne-
ment? Op 29 november is er een ambassadeursavond voor alle be-
langstellenden in de Spil in Zweeloo, inloop 19:30, start van de pre-
sentaties om 20:00.   
 
En natuurlijk kun je mij bellen of mailen dan als je meer wilt weten 
over Glasvezel Zuidenveld: ruiterdekiel@gmail.com of 382070. 
 
Samen gaan we op weg naar snelle digitale verbindingen en zorgen 
we ervoor dat ons platteland  leefbaar en vitaal blijft.  

http://www.glasvezelzuidenveld.nl
http://www.glasvezelzuidenveld.nl
mailto:ruiterdekiel@gmail.com
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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


11 

            DOORLOPER 
 
 
Mij is gevraagd/opgelegd om een stukje te schrijven in de Dorpskrant. 
Wij, Leo en Jeane Jansen Ketelaars, zijn hier, sinds Maart 2017, nieu-
we bewoners in De Kiel en bewonen dat kleine huisje achteraan de 
Eeserstraat. 
Nou dat “kleine huisje” valt wel mee voor ons, want we zijn nu nog 
maar met z’n tweeën, onze 3 dochters zijn allang de deur uit. 
Maar gelukkig komen ze regelmatig langs in het rustige en landelijk 
Drenthe en nemen hun kinderen, onze kleinkinderen (bijna 6 stuks 
staat de teller nu), mee en dan is het een druk en gezellig gedoe. 
Wat zij en wij natuurlijk erg fijn vinden is de ruimte achter in de tuin, 
voor Drentse begrippen ook wel “die postzegel” genoemd, want hier 
in de buurt heeft iedereen voor onze (Utrechtse) begrippen een com-
pleet weiland. 
Wat u zult begrijpen komen wij uit Utrecht en zijn geboren en getogen 
Utrechters, met een klein (12 jarig) uitstapje naar Lelystad omdat toen 
wij het nodig hadden, trouwen – samenwonen – kindjes krijgen enz., 
in onze mooie stad geen woning konden huren. 
Dat is helaas nog niet veranderd in die 40 jaar. 
Na mijn werkzame leven, Korps Mariniers en Brandweer Amsterdam, 
mocht ik met pensioen zo’n ruim 5 jaar geleden.  
Jeane was ook gestopt met haar werk in de administratie en in de 
thuiszorg.  
Wij hadden alle tijd van de wereld, want onze dochters wisten al van 
jongs af aan dat wij geen vaste oppas zouden worden. 
Even voor de goede orde, oppassen op onze kleinkinderen vinden we 
leuk zoals het uitkomt en voor nood, maar niet voor vast. 
Zo, omdat dit voor iedereen duidelijk was, hadden wij de tijd om in 
het eerste vrije jaar een reis door Australië te maken. 
Hier hadden we natuurlijk hard voor gespaard, je weet wel ; Brand-
weer – veel vrije tijd – bijbaantjes – klussen enz. cliché en cliché. 
Maar gelukkig was iedereen, na 1 jaar door het ruime en ruige Austra-
lië te hebben gereden, blij dat we weer heel thuis waren gekomen. 
Maar ja wat dan te doen als je de rust en ruimte geproefd hebt en je 
komt weer in de drukte van de stad terecht met rechts en links buren 
aan je huis en met de nodige herrie die daar bij schijnt te horen.  
Dan ga je op zoek naar ruimte en rust in Nederland. 
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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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Wij kunnen wel zeggen dat we heel veel van Nederland gezien hebben 
tijdens onze zoektocht. Maar uiteindelijk zijn we via Steenwijk – Fled-
der – Boil enz. steeds meer naar rechts (oostelijk) gegaan omdat we 
wel bos en mogelijkheden zochten om te wandelen en te sporten. 
Nou die vonden we uiteindelijk op Funda. Of anders gezegd in de 
vorm van het huis waar we nu wonen. Ja, dan woon je daar, dat is even 
wennen maar dat gaat snel. 
Eerst even kennis maken met de buren, Jan en Jeanette aan de ene en 
Frits aan de andere kant. Gelukkig klikte dit voor beide partijen, toch?  
Dan krijg je bezoek van Dorpsvereniging De Kiel, van hun kregen we 
alle informatie over werkgroepen en wat er zoal gedaan wordt en wat 
er te doen is. Dat wel op een goede en open manier, dus wij zijn lid 
geworden en hebben ons ook opgegeven voor een werkgroep, wat ove-
rigens bevorderlijk is om een aantal mensen te leren kennen. Ook wer-
den wij door Jaap op de hoogte gesteld over de aanleg van glasvezel. 
Daar woon je dan, dit zal voor een groot aantal mensen die zijn gaan 
“Drenthenieren” niet vreemd klinken, maar kom je uit een stad dan 
heb je vaak niet gehoord van :  
Een put in je tuin (wel even een pomp erop zetten),  
Schrikdraad waar je niet met je schroefboormachine tegenaan moet 
komen (dat is schrikken) Heel veel gras wat je zeer regelmatig (zeg 
maar gerust vaak) moet maaien.  
Zoveel groen uit je tuin dat je wel 10 groenbakken kunt vullen (maar 
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je hebt er maar 1!) . 

Zo zijn er legio dingetjes waar je tegenaan loopt en even aan moet 

wennen. 

Verder zijn er ook dingen die zijn eigen charme hebben zoals : 

Een gier- injecteermachine 1 meter van je hek te kunnen bewonderen 

(en te ruiken) helemaal te gek ! 

Paarden die voor je huis over de stoep/fietspad lopen, ook leuk voor 

de kleinkinderen. 

Schapen en koeien achter in de weide aansluitend op je tuin op aan-

raak afstand (wel even uitkijken voor dat oranje draadje) 

Kippen, overal (snel een gaashekje maken) 

Grote, heel grote tractoren met bijbehorende aanhangers die met de 

regelmaat van de klok langskomen (heel leuk voor onze kleinzoon, 

lekker rustig voor ons, kan hij uren naar kijken) 

Houtkachel, lekker bij het vuur (brandweerman/pyromaan) wel in het 

begin even een hakblok kunnen regelen bij één van de buren. 
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Geen gestress in de plaatselijke supermarkt (is even anders als in 

Utrecht) 

We wonen nu met veel plezier bijna 2 jaar in De Kiel en hebben veel 
fijne mensen ontmoet. We weten een stuk meer over paarden, hebben 
een “deken om paarden leggen” - diploma gehaald. 
We hebben de omgeving te voet, met de auto, op de fiets en met de 
paardenkar verkend en we moeten zeggen het valt ons niet tegen. 
Wat wij eigenlijk bedoelen is dat het ons heel goed bevalt en wij het 
heel erg naar onze zin hebben en het absoluut geen verkeerde beslis-
sing is geweest om hier te komen wonen. 
Natuurlijk hebben wij nog heel veel plannen om dingen in en om het 
huis te veranderen maar dat hoeft niet allemaal vandaag. 
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Paardenverzekeringen 
tel:  06-40045391 www.mlmidden.nl 
tel: 06-50597900 info@mlmidden.nl 
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Onze slotconclusie van de beslissing om te verhuizen van Utrecht naar 
De Kiel is dat we er goed aan gedaan hebben om dit door te zetten. 
En wat wij vaak in onze vrienden en kennissenkring horen dat het toch 
wel een pok……eind weg is, waarop onze reactie is dat we in Neder-
land qua afstanden niets gewend zijn.  
Als voorbeeld geven we alleen maar aan dat hoe groter het land hoe 
ruimer de mensen denken over wat afstand is. 
In Australië zijn we mensen in de woestijn tegen gekomen met een 
wagen en een boot erachter. Toen wij vroegen wat ze met die boot 
gingen doen was hun antwoord: lekker vissen! Wij zeiden dat er hier 
geen water was, waarop zij uitlegden dat ze uit Adelaide kwamen en 
gingen vissen in Darwin, dat is 3000km heen en 3000km terug voor 
een lang weekend. 
Of een gezin dat even voor een weekend van Perth naar Sidney 
rijdt ,en terug, om elkaar te zien. 
Dus wat is 180 km van Utrecht naar De Kiel nou eigenlijk ??  
 
Marga en Martin verzorgen de volgende Doorloper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judith 

Schmidt 
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Onderhouds- en Schilderwerken 

Voor al uw:        
  Binnen/buiten schilderwerk     
  Behangen     ADON v.o.f 
  Beglazing     Slenerweg  64 
  Wandafwerking                                     7848  AJ  Schoonoord 
  Kleine verbouwingen                           tel:0591-382969  
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VANUIT DE WERKGROEPEN 
 

Info 

De dorpsapp “Kielalert 1 en 2” werkt al een poosje en na de 
“Verdwenen Pomp” en in de andere groep een bericht over vermoe-
delijke stropers, zijn er geen meldingen geweest. De borden met de 
tekst dat er een buurtapp actief is zijn inmiddels geplaatst. 
Binnenkort komt er via de dorpsmail een vraag of er belangstelling is 
voor een sociale app, voor het sociale activiteiten en het ruilen of 
weggeven van spullen. 
 
Hierover dus via de dorpsmail. 
Als je die niet ontvangt: je kunt je opgeven via dorps-
mail@dekiel.info  
Als je nog ideeën hebt over hoe de communicatie binnen De Kiel te 
verbeteren, laat het ons weten! werkgroep.informatie@dekiel.info  
 
We willen alle coördinatoren van werkgroepen en activiteiten vragen 
eens naar de hun toebedeelde webpagina van de website te kijken, er 
lijken een paar pagina’s wat verouderd te raken! 
 
Namens de werkgroep (Désirée, Selma, Trudi, Ad en Saskia) 
Saskia 
 

Activiteiten 
Met de oergezellige en overheerlijke Dorpsmaaltijd van vorig jaar in 
de adventtijd nog een beetje in gedachten wil de werkgroep activitei-
ten wederom een Dorpsmaaltijd organiseren. Deze keer wordt het 
een: 
 
NIEUWJAARS-/WINTER MAALTIJD 
 
Daarbij denken we aan heerlijk winters eten zoals verschillende 
soorten stamppotten en gevulde erwten- en bonen soepen. 
 
 

mailto:dorpsmail@dekiel.info
mailto:dorpsmail@dekiel.info
mailto:werkgroep.informatie@dekiel.info
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Wanneer schuiven we aan:   woensdag 16 januari 2019 
Hoe laat vallen we aan:  18.00 uur 
Zaal open:    17.30 uur 
Waar:                Dorpshuis in De Kiel 
Kosten:  €5,- pp (excl. drankjes)  

 €2,50 perkind (tot 12 jaar) 
Opgeven bij:    Hennie Schans 0591382310 
     Angelina van Ginneken            
0612335868 
Of mail: ajmgin@gmail.com 
Opgeven kan vanaf nu tot 15 december.    
   

Natuurlijk wordt dit weer een maaltijd waar iedereen uit het 
dorp en omgeving welkom is. Bij het opgeven graag aangeven met 
hoeveel personen/kinderen je komt en een eventueel dieet, b.v. vegeta-
risch, gluten- of melk allergie, etc. 

Tussen 17.30 uur en 18.00 uur willen wij iedereen de mogelijk-
heid bieden om met elkaar, onder genot van een drankje, Nieuwjaars-
wensen uit te wisselen.  

Uiteraard zijn wij niet bij machte om dit alles alleen te organi-
seren. Graag laten we ons helpen door enthousiaste stamppot- en soep 
makers en mensen die het leuk vinden om het dorpshuis in een sfeer-
vol (winters) jasje te steken. Vind je het leuk ons te helpen, geef je dan 
ook op bij één van de bovengenoemde personen. 
Komt allen tezamen om het nieuwe jaar heerlijk te beginnen en: 

 
DOE MEE!!!!! 
 
Verder kunt u ook alvast het volgende in uw agenda noteren:  
op donderdagmiddag 21 maart 2019 organiseren wij een 
Lente HIGH-TEA 
Lijkt het u gezellig om met ons de lente in te luiden dan bent u 

van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur in het dorpshuis in De 
Kiel. 

Verdere informatie komt later via de dorpsmail en/of in de vol-
gende dorpskrant. 

Wij wensen u allen heel fijne feestdagen en we zien u graag in 
het Nieuwe Jaar.  
De werkgroep Activiteiten 
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VERSLAGEN 
 

Zaterdag 27 oktober is de ”Kielse” rommelmarkt weer geweest. 
Vanaf half 9 was het in ijskoud weer ( 4 graden) eerst de kramen op-
zetten en daarna met de tractoren en karren de spullen bij de mensen 
ophalen. En zoals elk jaar was de inbreng weer groot. Naarmate de 
ochtend verstreek raakte de kramen steeds voller en ook het midden-
terrein met de grotere spullen raakte goed gevuld.De aanvoer van boe-
ken, die altijd binnen in het dorpshuis worden verkocht, was weer 
groot en het was stevig aanpoten om alles zo goed mogelijk gesorteerd 
te krijgen. Al om half 11 moest Bea het lint bij de ingang van het 
dorpsplein spannen omdat nieuwsgierige kopers het terrein op wilden 
komen.Voor de start van de 
verkoop is de inwendige 
mens nog verwend met 
broodjes en soep waarna ie-
dereen er tegenaan kon. Na-
dat het lint was verwijderd 
was er een stormloop van 
mensen die al rennend naar 
de kramen en de boeken bin-
nen gingen en in een mum 
van tijd was de verkoop in 
volle gang.Helaas was na 
een zonnig begin de regen 
om half 3 spelbreker, maar gelukkig was er al veel verkocht. De 1 euro 
zakken zijn daardoor wat eerder verkocht en werden gretig gekocht en 
(in de regen) gevuld.Na het opruimen( vele handen maken licht werk!) 
met elkaar nog een afzakkertje genomen met voor de liefhebbers een 
bal gehakt of een halve rookworst.Al met al weer een geslaagde rom-
melmarkt dankzij de vele vrijwilligers en met dank aan Bea, die zich 
de afgelopen 5 jaar met volle overgave heeft ingezet en nu besloten 
heeft dat het tijd is voor een ander om de kar te trekken (uiteraard niet 
letterlijk). 

 

Annelies  L. 
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                Winteravond 
Met wat technische problemen wordt het seizoen geopend door Astrid 
Holtslag, die eerder dit jaar als vrijwilliger geweest is in Malawi. Een 
dicht bevolkt land in Afrika. Zij reisde voor de stichting Honour 2Live. 
In oktober 2016 kreeg ze via Facebook contact met Satiel Manda, ie-
mand in Malawi. De man vertelde dat het regenseizoen er aan kwam en 
hij zocht naar een mogelijkheid om zaad te krijgen voor zijn stukje 
grond om er mais en bonen te kunnen zaaien. Dat zaad kreeg hij. Maar, 
zo vertelde hij, er waren ook vrouwen in dezelfde omstandigheden.  
Wat hij niet wist was dat Astrid de Stichting Honour 2Live achter zich 
had, die in 2017 is opgericht. Een stichting officieel in Malawi, zodat je 
zonder invoerrechten zaken kunt invoeren. Nadeel is dat de regering 
een vinger in de pap wil hebben en wil meeprofiteren. 
Satiel bleek ervaring te hebben met aan andere stichting, waardoor hij 
goed wist wat er moest gebeuren.  
 
De stichting zorgde ervoor dat in 
2017:  
6 vrouwen zaad voor hun tuin 
kregen, 
13 meisjes naar de middelbare 
school gingen en daarvoor unifor-
men, schoenen, boeken en 
schooltassen en voedsel meekre-
gen, 
2 studenten naar het college kon-
den gaan en  
48 geiten werden uitgedeeld, waar men later op is teruggekomen: gei-
ten eten alles op, maar ze zorgen wel voor mest. Verder dienen ze als 
‘spaarpot’, want hebben zij geld nodig, dan verkopen ze de geit. Beter 
bleek het houden van kwartels: korte broedtijd, veel eieren en mest. 
140 micro kredieten werden er verstrekt door de stichting, met het doel 
dat de mensen zelfstandig ermee verder kunnen, 
75 zaad projecten zijn opnieuw begonnen. 
Al met al was er reden genoeg om zelf polshoogte te gaan nemen in 
Malawi. Dus vloog Astrid naar Afrika en was welkom in het nieuwe 
huis van Satiel. Hij had nu wel stromend water en elektriciteit, eerder 
niet. Het eten wordt op de grond geserveerd. Je eet allemaal met de 
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rechterhand, want de linker kan 
vuil zijn door allerlei handelin-
gen. 
De projecten zijn allemaal in het 
noorden van Malawi, omdat in 
het midden en zuiden veel is 
ontbost en alles zeer droog is. 
Het noorden is nog bebost en 
vochtig. Toch loopt menj daar 
ook tegen een probleem aan: 
iedereen teelt hetzelfde in de-
zelfde tijd. Bewaren kunnen ze 
het niet. En omdat iedereen met 
hetzelfde komt is de prijs laag. 

Dat bewaren en bewerken is nog toekomstmuziek. 
Aan 50 HIV en aids patiënten geeft de regering wel medicijnen, maar 
zonder goed voedsel heeft dat weinig zin. De stichting geeft de vrou-
wen p.p. 2 liter olie en 12,5 kg. verrijkt maismeel mee in een mand op 
het hoofd.  
De bevolking wordt geleerd om beter met hun grond om te gaan: ge-
bruik van kippenmest en regenwormen. Gebruik maken van zelfge-
maakte compost. Het stro niet verbranden maar laten liggen: dat houdt 
vocht vast.  
Zo maakt Astrid veel mee in Malawi. Maar haar conclusie is ook: het 
is heel moeilijk om gewoonten en gedachtengoed te veranderen. Dit 
kan alleen met goed onderwijs. 
Er is nog veel te doen. Daarom gaat Astrid 5 december weer naar Ma-
lawi om haar werk daar 
voort te zetten. 
We wensen Astrid veel 
succes met dit boeiende 
werk. 
Wil je meer hierover 
lezen en zien, ga dan 
naar 
www.stichting ho-
nour2live.nl 
 
Trudi van der Meer 
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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


25 

Jeugd op klimsafari 
 
Zoals was beloofd, stond er nog op 
de planning, dat wij met de oudere 
tieners naar het klimpark in Grolloo 
zouden gaan. 
Nu woensdag 24 okt [herfstvakantie] 
was het zo ver. 
Wij hebben ons om 13.00 uur verza-
meld bij het dorpshuis en zijn met  
9 personen afgereisd naar Grolloo. 
Er waren een paar die graag nog een 
keer mee wilden en die hadden het er 

wel voor over om het zelf te betalen. 
Om half 2 kregen wij de instructie 
over aan- en afkoppelen van de ka-
bels en moest er een oefen parcours 
afgelegd worden. Als dat goed ging 
mocht je klimmen en klauteren. 
De jeugd heeft genoten. Het was 
reuze gezellig. 
Met een voldaan gevoel gingen wij 
naar het dorpshuis. 
Daar hebben wij de middag afgeslo-
ten met friet en snack erbij. 
Namens de jeugd bedankt. 
 
Hennie Schans 
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Vrijwilliger bij de DRUKPERS 

Druk op de ketel 
 
Sinds niet al te lange tijd ben ik vrijwilliger bij het Openlucht Museum 
Ellert & Brammert in Schoonoord. Om precies te zijn, vrijwilliger bij 
De Drukpers en om zeer precies te zijn: vrijwilliger bij de Historische 
Drukkerij en Grafisch atelier (zie facebook) dan wel Werkplaats  en 
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 DRUK-
KEN!!! 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 be-
zoek, 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 met drukinkt. 
Mááááárrrrrrrrrrrrrrr............ een 
bekend verschijnsel: té weinig 
vrijwilligers om iedere dag in 
het seizoen (april – november) 
open te zijn, Wat nu haalbaar is: 
woensdag, donderdag, zaterdag 
en zondag. 
 
Dus......................lijkt vrijwilli-
gerswerk je leuk, geef een gil voor méér informatie en nogmaals het is 
heel leuk werk, je kunt zelf creatief bezig zijn (ook als grafisch 
‘ontwerper’) en we werken met/in een ontzettend leuke klup. 
Groet van Zeno en voor meer info dan wel aanmelding: 
 pepe.zet@online.nl 

mailto:pepe.zet@online.nl
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...met Liza 

 
 
 

Sint Maarten 

10 november was dit jaar het jaarlijkse lampion lopen!  
U heeft het vast wel gemerkt ;-)  
In het dorpshuis was ook dit jaar weer de lampionnenkeuring.  
De prijzen zijn gewonnen door: 
0-4   jr   Laura Kiers 
5-8   jr   Feline Dam 
9-12 jr   Kenan Vos 
 
Iedereen heeft al een kadootje gekregen, Gefeliciteerd!!!  
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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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Boeken…..  

 
….Er staan weer nieuwe boeken in onze rode telebieb.  
Een aantal oude zijn opgeruimd, die gaan naar Amnesty International 
die ze op hun beurt aan de man/vrouw probeert te brengen op hun boe-
kenmarkt (ook alle boeken die zijn overgebleven van de rommelmarkt 
gaan er heen).  
Er staan weer thrillers, detectives, romans, reisverhalen en vele andere 
genres. Ook bij de kinderboeken zijn er nieuwe bijgezet.  
Het is erg fijn te merken dat er veel gebruik wordt gemaakt van onze 
telebieb; tijdens een wandelingetje of een fietstochtje worden gelijk de 
boeken geruild!  
En zoals afgesproken: wilt u boeken kwijt?  
Breng ze dan naar mij:  
Noorderweg 6, of bel even 0591382264 en zet ze niet in de telebieb, 
want dan is het gelijk overvol.  
Veel leesplezier,  
Selma Roos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
December - Wintermaand  
 
December koud en in sneeuwgewaad, 
Een jaar vol vruchtbaarheid verraad. 
 
Brengt december kou en sneeuw in ’t land 
Dan wast het koren zelfs in ’t zand 
 
Geeft Kerstmis warme zonneschijn 
Dan zal er met Pasen houtvuur zijn. 
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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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     Activiteiten en oproepen 
 
Kerststuk maken 
 
 Net als voorgaande jaren gaan wij ook nu weer een avond organise-
ren, waar je onder leiding van Creanetta een leuk kerststuk gaat ma-
ken. 
  
Wanneer.  :17 december 
Waar.        ;Dorpshuis ‘t,Nuver Plekkie; 
Hoe laat.   :20.00 uur 
Opgave.    :Hennie Schans. 0591382310 
Kosten.     :€25.00 incl. materiaal 
  
Zelf meenemen ( als je dat hebt): een mesje, tangetje, snoeischaar. 
 
Hennie Schans. 
 

 

 
November - Slachtmaand 
 

Als op Sint Maarten de ganzen op ’t ijs staan 
Zullen ze met Kerstmis door ’t slijk gaan 
 
Geeft Allerheiligen ( 1 november) zonneschijn 
Dan zal er spoedig winter zijn 
 
Als Sint Maarten onder sneeuw moet bukken 
Zal ’t volgend jaar geen koren lukken 
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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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Werelddans voor 50 plussers en ouderen in het 

dorpshuis in Schoonoord. 
 
                                                                                              

Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
Donderdags van 10.30 uur – 11.30 uur 
 

Werelddans voor 50 plussers en ou-
deren die fit en vitaal willen blijven, 
op een plezierige en ontspannen ma-
nier. 
Dansen is heerlijk om te doen en 
goed om in beweging te blijven. 
Er wordt les gegeven door een erva-
ren, enthousiaste dansdocente,  
op muziek uit allerlei landen. 

We doen kringdansen, parendansen en een enkele dans los in de 
ruimte. 
Het is nooit te laat om het te leren. 
U hoeft geen danspartner mee te nemen.  
Het is gezellig en goed voor de contacten. 
Waar: In het dorpshuis, Kerklaan 9, Schoonoord.  
Loop rechts langs het gebouw recht op de ingang van de zaal af. 
 
Tijd: Donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Kosten: slechts € 10 euro per maand (4 maanden per half jaar) 
Schoolvakanties geen les. 
 
Meer informatie: Francien Schut, docente: 06-14982204 
 
Welkom! 
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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

 

Bedrijvigheid 

 
 

“Hans, je leest veel over ‘haasjes’ van kabeljauw en zalm, heeft een 
garnaal ook een haasje?” is 
de vraag die ik voor Hans en 
Mirjam heb van de viskraam 
bij de COOP. Dat blijkt niet 
zo te zijn. Twee jaar staan ze 
nu al bij de COOP voor de 
deur op woensdag, vrijdag 
en zaterdag: “Vis bij Hans”. 
Hans heeft het visvak ge-
leerd in Haarlem bij een vis-
winkel waar hij, op latere 
leeftijd, stage heeft gelopen. 
En daarvóór dan? 
Opgeleid tot timmerman heeft hij in de bouwwereld gewerkt en heeft 
zelf zijn huis gebouwd in Gasteren. Eigenlijk had hij naar zee gewild 
en wilde hij de Scheepvaartschool doen, maar zijn moeder vond dat 
maar niks (toen luisterde je nog naar je moeder) en na de Bouw kwam 
Hans te werken bij de Provincie Noord-Holland als schipper (zonder 
scheepvaartschool!) en beheerde het Noord-Hollandse binnenwater: 
beschoeiing controleren, inspectie van sluizen en illegale ligplaatsen 
rapporteren. Een vervolgstap was het digitaliseren van Civiele Werken 
en hield hij zich vooral bezig met sluizen, maar het buitenwerk werd 
minder en het binnenwerk meer. Hij kwam bijna volledig op kantoor 
te zitten toen hij toetser werd en de controle had over ‘planning en uit-
voering’. En dat brak hem op: een muis in de hand i.p.v. een stuurrad. 
In die tijd was er ook een reorganisatie bij de Provincie NH en Hans 
kreeg een vertrekregeling aangeboden. Hij had altijd al kontakten met 
de viswereld (‘op zijn tijd een haring of lekkerbek’) en dát leek hem 
wel wat. Via de stage in Haarlem bij een viswinkel (voor de fijne 
kneepjes en sneetjes) leerde hij het vak en nu staat hij dus samen met 
Mirjam in hun eigen kraam. Gekozen werd voor Schoonoord omdat er 
familie in de buurt woont, waar hij (en zij) regelmatig mantelzorg ver-
leent. 
Mirjam komt uit de administratieve wereld: via een administratieve 
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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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opleiding én Schoevers heeft zij veel gewerkt als directiesecretaresse. 
Enerzijds in de Onderwijswereld en anderzijds bij grote bedrijven. 
Naast het werken in de viskraam en het voeren van de administratie, 
werkt zij nog als ambtelijk secretaris voor een aantal Ondernemingsra-
den. De meeste zitten in het Oosten en Noorden, maar veel werk kan 
vanuit huis gedaan worden. 
Beiden hebben het erg naar hun zin in de kraam en zien dat de kraam 
ook een sociale-bind-factor heeft voor Schoonoord en De Kiel. 
Zo zie jaar maar weer: wil je werken op het zoute water, komen je in-
komsten uit het zoute water. 

Bedrijvigheid Zeno 
 
 

 
 

 

 

 

De starkste man in ’t dorp 

Het is misschien een stark verhaol 
Maor de starkste man van allemaol 
woont bij ons in het dorp an het kenaol 
Handen hart as stien 
en spieren stark as staol. 
 
Hij tilt twee mudde erpel met zien handen 
daorbij twee mudde op zien nek 
en nog twee mudde in twee manden 
 
Lest vuulde zich een nei record verplicht 
hij hing ok nog een mudde an zien tanden 
 
En barsten hem de klompen van ‘t gewicht 
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Schoonheidssalon en Massagepraktijk 
Regiena Kremers 
Tramstraat 82 - 7848 BL Schoonoord 
  
Voor een afspraak: 
bel: 0621 94 37 44  
mail: regiena@telfort.nl 
website: www.regiena.nl 
  
  

Graag tot ziens bij mij in de salon! 

mailto:regiena@telfort.nl
http://www.regiena.nl
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De kabel…. 

DICHTBIJ EN OM DE HOEK 
(Kerstvakantie?) Cultuur 
Als in de herfst de nachten langer worden, ontwaakt de Pixi. In het 
duister van de Drentse bossen maken ze contact met hun soortgenoten, 
en met jou. Met kleine lichtpulsjes wijzen ze de weg. Volg het pad van 
flonkering en laat je leiden door een uniek lichtkunstwerk in de Drent-
se natuur. De Pixi is een digitaal organisme in de bossen bij het Boom-
kroonpad in Drouwen (Drenthe). Een lichtkunstwerk geïnspireerd door 
bestaande patronen in de natuur: de groepsintelligentie van een zwerm 
spreeuwen of vuurvliegjes. Elke woensdag en zaterdag t/m 2 januari 
2019. Afstand route: 3 km (incl. Boomkroonpad) Geschikt voor kin-
deren vanaf 6 jaar. Niet geschikt voor mindervaliden vanwege de trap-
pen naar het Boomkroonpad en onverharde paden. Niet toegankelijk 
voor honden. Kinderen € 12,50 6 t/m 12 jaar. Volwassenen € 14,50. 
Meer Informatie en reserveren via www.staatsbosbeheer.nl./pixi 
 
In januari 1965 deed messen-, scharen- en grasmaaimachineslijper 
Tjerk Vermaning een archeologische vondst die hem in één klap de 
bekendste amateurarcheoloog van Nederland maakte. Hij ontdekte 
vuurstenen werktuigen die circa 50.000 jaar geleden door Neandertha-
lers gemaakt zouden zijn. Deze vondst was het begin van een gerucht-
makende periode in de Nederlandse archeologie. Vanaf 8 juli 2018 
presenteert het Drents Museum de tentoonstelling De Zaak Verma-
ning, waarin het leven van de vinder centraal staat. 
 
Het Flardenpad (Holtingerveld > Havelte) is een unieke audiovisuele 
route welke wandelaars aan de hand van een applicatie op hun mobiel 
kunnen lopen. De zogeheten flarden bestaan uit geluidsfragmenten 
waarbij wordt teruggeblikt op het ontstaan van het gebied dat gekneed 
is uit ijs en oorlog. De route start bij de Tourist Info Havelte. Hier haal 
je de folder met info en download je de app voor je smartphone. Ook 
zijn hier de speciale koptelefoons voor je mobiel verkrijgbaar (in 
bruikleen tegen borgsom) om een intensere beleving te ervaren. Het is 
mogelijk om met een adapter vijf koptelefoons op één smartphone met 
een internetverbinding aan te sluiten. Uiteraard kun je ook je eigen 
oordopjes gebruiken. Elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag 10.30 - 15.30 uur elke zondag 11.00 - 15.30 uur. 
 

http://www.staatsbosbeheer.nl./pixi
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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     

 

 
Herfst puzzel 

 
Antwoorden  
 
1. Ronald de Boer 
2. Mark van Bommel 
3. Jeroen Zout 
4. Poosje 
5. Naakt 
6. Scooter 
7. Lekke band 
8. Jannes 
9. Roy Donders 
10.René Karst 
11.De Dutch Boys 
12.Jan en Zwaan 
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 Winterpuzzel 
   Wat betekenen de Drentse woorden in het Nederlands: 
 

1.Anstond    ……… 
2. Bliede        …….. 
3. Brummel    
4. Buze          ………. 
5. Grommen  ……. 
6. Harregat       
7. Iegelkaor 
8. Keugies ……… 
9. Knien  …… 
10.Leite  ….. 
11.Loos   …… 
12.Mandielig   … 
13.Poppie  …. 
14.Slief  … 
15.Stevels   … 
16.Tweeduuster  …. 
17.Veraldereerd 
18.Vernuvern    …. 
19.Vannommerdag   … 
20.Wiesdompe  …. 
21.Zwalvie  .. 
22.Zwiemelig  … 
 
 

Graag inleveren vóór 1 februari 

Stand na de eerste puzzelronde 
 
Annelies Loot                  12 pnt 
Riek Ottens       11  “ 
Hennie Schans       10  “ 
Fam. Boer       10  “ 
Trudi v.d.Meer      10  “ 
Desiree de Vries        9  “ 
Hennie Schepers        9  “   
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De Blijde Voet 

Pedicure en Voetverzorging 

Annie Schellekens-van der Veen - Eeserveen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft u wel eens bedacht wat uw voeten voor u doen? Een beetje extra zorg 

bevordert een ontspannen gevoel. Met goede kousen, passende schoenen en regel-
matig een scrub- en crèmebehandeling voorkomt u al problemen. 

Behandeling op afspraak 
Tel.: 06 – 1051 4492 

e-mail: annievanderveen@gmail.com 

  

  

mailto:annievanderveen@gmail.com
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://f.jwwb.nl/public/i/g/o/temp-fvqmegnerlhxqlhuhvky/qpfy3o/provoetlogo-2.jpg&imgrefurl=https://www.esthersimmeren.nl/&docid=5jttmuoIAipigM&tbnid=mfCGmqUwYqLZ-M:&vet=10ahUKEwijtvDO-_zWAhUEEVAKHaCCAuIQMwh9KE4wTg..i&w=720
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Ingezonden 

 
Introductie: mijn naam is Martin Doeswijk en ik woon samen met Ju-
dith Schmidt en onze dierscharen sinds juni 2017 met heel veel plezier 
in De Kiel. Ik werk bij advies- en ingenieursbureau Tauw en volg een 
vierjarige opleiding Master in Business Learning. Deze opleiding gaat 
over leren en continu verbeteren en ik leer er om onze werkprocessen 
zo te verbeteren dat we ons niet meer met overbodige zaken bezig hoe-
ven houden. Over mijn leerervaringen en belevenissen, schrijf ik af en 
toe een blog. Het waar gebeurde verhaal hieronder heeft zich hier in 
De Kiel afgespeeld.  
 

Als de rook is opgetrokken… 

 Onlangs is bij mij thuis 
een laadpunt geplaatst voor een elektrische auto. Sinds kort rijden we 
bij Tauw in elektrische auto’s. Het is één van de stappen in onze bij-
drage aan een duurzame leefomgeving. In deze blog beschrijf ik de 
‘schat’ die ik vond nadat de spreekwoordelijke rook, ontstaan bij het 
plaatsen van het laadpunt, was opgetrokken. 
Dit waargebeurde verhaal is niet bedoeld om bepaalde beroepsgroe-
pen te diskwalificeren. Noch heb ik de illusie dat het mij of Tauw niet 
kan overkomen. Wel wil ik graag laten zien dat dit voorval voor veel 
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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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meer staat. Als we in staat zijn deze schat uit te pakken, is het verbe-
terpotentieel immens! 
 
 

 Het Project 
HET PROJECT bestaat uit het plaatsen van een laadpunt, het graven 
van een sleuf om het laadpunt aan te kunnen sluiten in de meterkast en 
het verzwaren van de stroom. 
De planning begon voorspoedig. Een schouwer kwam in december 
2017 de situatie opnemen om ervoor te zorgen dat de laadpaal op tijd 
en op de juiste plek zou komen. 
Er bleek een relevant onderdeel te missen en een herziene offerte was 
nodig om opdracht te kunnen geven en het werk een aantal weken later 
in te kunnen plannen. Voor de verzwaring van onze stroomvoorzie-
ning kwam een tweede schouwer van de netbeheerder. Deze consta-
teerde hetzelfde missende relevante onderdeel en zou zorgen dat dat 
meteen in orde werd gemaakt. 
Blij was ik met de werkvoorbereider die enkele dagen voor aanvang 
belde om het werk samen even door te nemen. De verwarring sloeg 
toe, toen ik kort hierop gebeld werd door een andere werkvoorbereider 
dat het werk niet door kon gaan. Niet veel later volgde het bericht dat 
HET PROJECT toch gewoon doorgang zou vinden op de afgesproken 
dag. 
 
 

Dag 1 
Om stipt 08.00 uur reden drie mannen ons erf op. Verse koffie was 
welkom, want ze hadden alle drie er een drie uur durende rit uit Lim-
burg met de eigen auto op zitten. Intussen meldden ook de mannen van 
de verzwaring zich. Ook zij ieder met een eigen auto; één met een 
graafmachientje, de ander met een aggregaat. Na de koffie vertrokken 
ze onverrichter zaken huiswaarts, omdat het relevante onderdeel ont-
brak om de verzwaring te realiseren. 
Het Limburgse trio werkte door, groef keurig met de hand een sleuf tot 
onze voordeur en vertrokken begin van de middag huiswaarts. Zij had-
den ieder drie uur in de auto gezeten om hun klus binnen vier uur te 
klaren om daarna weer voor drie uur in de auto te stappen. De volgen-
de dag zou de aansluiting, inclusief de verzwaring, worden afgerond. 
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Van de gaffel in de greep 
 
Vanaf nu raakte HET PROJECT van de regen in de drup. De volgende 
dagen kwam niemand opdagen en moest ik verschillende keren bellen 
om navraag te doen. We moesten wachten op bericht wanneer er wél 
gewerkt zou worden. De leverdatum voor de elektrische auto moest 
worden uitgesteld. 
Om het relevante onderdeel in orde te maken, werd een betonboorder 
gestuurd. Deze kon meteen weer naar huis, omdat een gasleiding die 
goed op tekening en foto stond, bij nader inzien in de weg lag. 
Er werd een andere invalshoek gekozen, waarbij helaas de natuurste-
nen plinten op onze muur sneuvelden. De opnieuw geopende sleuf 
voor de verzwaring kon weer dicht gegooid worden toen bleek dat de 
stroomkabel niet de vereiste kwaliteit had, die wel op de kaart stond 
vermeld. De opgetrommelde installateur voor de laadpaalconnectie 
kon zijn werk daarom maar voor de helft uitvoeren. Voor mij zat er 
niets anders op dan de levering van de auto weer uit te stellen. 
De inferieure stroomkabel is een week later vervangen. De andere 
helft van het werk 
kwam de installa-
teur een dag later 
doen. Dat ging 
wonderbaarlijk 
gesmeerd. Tot hij 
even wilde bellen 
om het laadpunt te 
activeren. Toen 
bleek onze tele-
foon het niet meer 
te doen, omdat bij 
het graven kenne-
lijk de telefoonka-
bel geraakt was. 
Het was ook de 
verklaring waarom 
ons internet qua 
snelheid een histo-
risch dieptepunt 
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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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had bereikt. Na zes dagen kwam een monteur van het telefoniebe-
drijf. Deze kwam erachter dat het een wat ingewikkelde reparatie 
was, daarom zou hij de volgende dag met een collega terugkomen. 
 
 

 
 
      

 

 
 
 
Uiteindelijk hadden we na zes maanden een werkend laadpunt én ons 
internet terug. 
 

 
 
Moraal van het verhaal 
Kijkend naar dit project spreekt ‘de rekening’ (zie figuur) voor zich. 
Door samen op te trekken, slim te plannen, goed te communiceren, 
gegevens beter te verwerken (offerte, tekening), had het werk in een 
fractie van de tijd en kosten uitgevoerd kunnen worden. 
Als we kijken naar de enorme opgave om heel Nederland van laad-
punten te voorzien, dan is het verbeterpotentieel gigantisch. Zelfs in 
het geval dat de Wet van Murphy, zoals hierboven beschreven, niet 
optreedt. 
Wanneer ik de parallel trek naar allerhande projecten in welke sector 
dan ook, waar meerdere mensen moeten samenwerken, er gepland 
moet worden, getekend, gerekend, gegraven, geïnstalleerd, gebouwd, 
gemodelleerd, gerapporteerd, enzovoort, dan is de te bereiken verbe-
tering bijna niet te bevatten. Ook bij Tauw. Wij zetten dan ook vol in 
op leren en continu verbeteren. 
Hoe we dat doen? De oplossing ligt in het reduceren van verspillin-
gen die overal op de loer liggen. Verspillingen in overproductie, 
transport, voorraad, wachten, overbewerking, correctie, beweging en 
het niet of onjuist aanwenden van talent. En niet te vergeten, de men-
selijke factor. In HET PROJECT was er die ene man, de installateur, 
die zich wél verantwoordelijk voelde. Hij hanteerde de menselijke 
maat en maakte zo ons ‘leed’ beter te verteren. Een mooi contrast 
met de digitale en papieren communicatie. 
Als we allemaal de hierboven genoemde verspillingen aanpakken en 
de menselijke maat hanteren, ja, dan trekt de rook op en ligt de schat 
voor het grijpen… 

 

Martin Doeswijk 
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IJstijdkei uit Zweden 

 

Hij is meegekomen 

in een ver verleden 

als ijspakket vol algen 

en korstmossen verweerd 

door het eeuwenoude landijs  

 

Werd traag geschoven 

over noord Europa 

de reuzenkei van Gees 

van buitenaards graniet 

gidssteen uit het bevroren noorden 

 

 

Een verweerde ijstijdkei 

kwam langzaam gezworven 

uit het zuiden van Zweden 

als immense grafsteen 

traag reizend aangekomen 

 

Geërodeerde kei van Gees 

ligt maar moest staan 

om zijn reusachtigheid te tonen 

aan de mensen van vandaag 

van de geschiedenis van  

de ijskei van Gees 
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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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Mien winter 
Verzunken in gepeins en winterjas 
benter ik deur rulle snei. 
‘k wol dat het altied winter was 
gung e maor nooit veurbij 
 
Partie lu döt de winter goed 
hie verstarkt d’underlinge baand 
verwaarmt weldaodig ’t kil gemoed 
met strenge kolde haand 
 
Dat ik graog altied winter wil 
hef nog een reden meer 
want gruien stun volledig stil 
dus grasmèeien huufd’ik nooit weer. 
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Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te 
voren punten aan dragen bij secretaris@dekiel.info. 
 
12 december   Sinterklaas bij de Kielse Wichter 
13 december    Bestuursvergadering 
17 december  Kerststukje maken 
20 december Oud papier 
  9 januari  Kielse Wichter 
10 januari Bestuursvergadering 
16 januari       Nieuwjaars visite 
16 januari      Nieuwjaarsmaaltijd 
24 januari Oud papier 
 1  februari    Laatste inlever dag voor de puzzel 
13 februari Kielse Wichter Flying Dokters 
14 februari Bestuursvergadering 
21 februari Oud papiere 
25 februari    Winteravond: Wat wil De Kiel? 
13 maart Kielse Wichter: Paasdecoratie maken 
14 maart Bestuursvergadering 
21 maart        High Tea 
21 maart Oud papier 
25 maart Algemene Ledenvergadering 
18 april Bestuursvergadering 
25 april Oud papier 
  8 mei  Kielse Wichter: Jaaruitje 
16 mei  Bestuursvergadering 
24 mei  Oud papier 
20 juni  Oud papier 
20juni  Bestuursvergadering 
25 juli  Oud papier 
 

AGENDA 

V oor de volgende dorpskrant kopij graag  

aanleveren vóór 15 februari 2019 

mailto:secretaris@dekiel.info
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Openingstijden 
  
Rabo Borger-Het Drentseland (tel: 0599-696350) 
Openingstijd: ma-do 9.00-17.00, vrij 9.00-18.00 
Kantoor Sleen (de Goornhoek 3)  
Kantoor Borger (Hoofdstraat 23) 
Kantoor Westerbork (Hoofdstraat 29) 
Dichtstbijzijnde pinautomaat: Tramstraat 3, Schoonoord  
  
Tip Kantoor, 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 is  kun je via Self-service 
boeken inleveren en lenen. 
  
Gemeente Coevorden: (tel: 140524) 
Kasteel 1, 7741GC Coevorden 
Ma/vr 08:30 – 12:00 uur, woe 08:30 – 16:00 uur, do 16:00-19:30 uur 
Vervoersservice van de gemeente: voor € 2,27 kunnen inwoners van de 
gemeente op dinsdagochtend en donderdagavond per deeltaxi retour 
naar het gemeentehuis. Aanmelden via tel. 0591-644400 (Arriva). 
Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 140524. 
Uitsluitend op afspraak 
  
PostNL Servicepunt: 
Drogisterij Westerhuis, Tramstraat 10 (tel: 381756) 
  
Politiebureau Coevorden 
Ma/vr 09:00 –17:00  uur (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. 

mailto:info@medischoon.nl
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