Jaarverslag 2017 Dorpsbelangen De Kiel
Inleiding
In het afgelopen jaar 2017 is er in De Kiel nogal wat ondernomen. Naast de vele
activiteiten van de verschillende werkgroepen is er vooral hard gewerkt aan de
realisatie van de verlichting van het fietspad vanaf de Noorderweg tot aan
Schoonoord.

Het Bestuur
Er is in 2017 11 keer vergaderd.
Het bestuur is na goedkeuring op de Algemene Leden Vergadering 2017 (ALV)
aangevuld met Gijs Egbers (secretaris) en Rob Thiele (algemeen lid)
De samenstelling van het bestuur is per 31-12-2017 als volgt:
Voorzitter:
Jaap Ruiter
Secretaris:
Gijs Egbers
Penningmeester
Désirée de Vries
Lid:
Bea Rozeman
Lid:
Hennie Schans
Lid:
Arie de Groot
Lid:
Carla Grasdijk
Lid:
Rob Thiele

Projecten in De Kiel
1. Project lantaarnpalen
Er zijn 26 lantaarnpalen geplaatst op het fietspad richting Schoonoord vanaf
de Noorderweg. De lantaarnpalen zijn geleverd door Sustainder. De officiële
opening was op 10 november door de wethouder van Coevorden Jeroen
Huizing. De aanwonenden die een lantaarnpaal op hun erf hebben staan
krijgen een vergoeding voor de levering van de stroom. Tevens zorgen zij via
hun eigen WA verzekering voor dekking van eventuele schade.
Hulde aan alle vrijwilligers
2. Renovatie fietspad Eserstraat
Na de asfaltering van de Eserstraat bleef er een behoorlijk gehavend fietspad
achter. Na overleg met de gemeente Coevorden is het fietspad geheel
gerenoveerd. Tevens zijn de ergste hobbels op het voetpad geëgaliseerd.
3. Dorpsplein en Jeu de Boules baan
In samenwerking met de school en het bestuur is er een herinrichting
gekomen van het schoolplein waarbij het dorpsplein en het schoolplein meer
één geheel is gaan vormen. Als onderdeel van het plein is een Jeu de Boules
baan aangelegd.

Op 8 april is de Jeu de Boules baan op het schoolplein officieel geopend
waarna er direct gespeeld werd door de jeugd en enkele enthousiaste
volwassenen. Het is de bedoeling dat er dit jaar een rooster komt om op een
vaste avond in de week wedstrijden tegen elkaar te spelen. Onderhoud van de
baan is nogal lastig. Er zal een groepje vrijwilligers af en toe de baan moeten
bijhouden. Met dank aan de medewerking van de school.
4. De fietsvierdaagse
De fietsvierdaagse werd gehouden van 25 – 28 juli. Ook De Kiel werd
aangedaan en er werd een koffiepost in het bos ingericht. Ondanks ons
enthousiasme bleken vele fietsers de koffie al genuttigd te hebben vlak voor
onze post. De opbrengst was ondanks de inspanningen mager. Er wordt actie
ondernomen om in 2018 een officiële stempelpost te mogen inrichten zodat de
inkomsten weer drastisch gaan toenemen. Opbrengst €253,65
5. Glasvezel
De inventarisatie van belangstelling voor glasvezel is afgerond. Door
persoonlijke benadering is er genoeg animo om het project ook in De Kiel
vorm te geven. Het plaatselijke initiatief, Reuzenbreedband is nu samen met
de 5 andere initiatieven in de gemeente Coevorden samengegaan tot
Glasvezel Zuidenveld.
6. De Tip
Er is overleg met de gemeente Coevorden over eventuele permanente
bewoning op het recreatiepark. Het zal nog wel een tijd duren voordat hier een
beslissing over wordt genomen.

Rommelmarkt
Op 28 oktober is onze jaarlijkse rommelmarkt weer gehouden op het schoolplein met
behulp van vele vrijwilligers. Opbrengst € 1.241,59

Dorpsbudget en Stimuleringsfonds
De Kiel heeft als eerste dorp in de gemeente Coevorden een dorpsbudget
ontvangen. Het budget van € 5.000 kan naar eigen behoefte worden besteed.
Hierover is het afgelopen jaar al veel gesproken en voor een deel ook al over
besloten. Er wordt hieruit een reserve gevormd voor onderhoud en vervanging van
de lichtasten langs het fietspad; de kosten voor de AED-(cursus) worden hieruit
betaald en ook de aanschaf van een betonnen tafeltennistafel is goedgekeurd.
Uit het Stimuleringsfonds is na de telefooncel/bieb (2015) en de fietspadverlichting
(2016) wederom een bijdrage verkregen. Dit keer een bedrag van € 8.250 ten
behoeve van zonnepanelen en een eigen elektriciteitsaansluiting voor het dorpshuis.
Dit wordt in 2018 gerealiseerd.

Verenigingsleven en werkgroepen
De verschillende verenigingen hebben hun eigen vaste activiteiten en komen
regelmatig bij elkaar
Werkgroep Leuk: contactpersoon Zeno Roos. Logo, spelavonden, informatieborden
geplaatst
Werkgroep Zorg: contactpersoon Brenda Pot. Zij hebben lijsten geflyerd en
zorgbehoefte geïnventariseerd
Werkgroep Dorpsplein: Deze is omdat het doel is bereikt, namelijk de herinrichting
van het plein, opgeheven.
Werkgroep activiteiten: Contactpersoon Hennie Schans. Kegel en Bowlingavond.
60+ lunch. Tieneravond. Spooktocht door het bos, dorpsmaaltijd
Kielse Wichter, (de nieuwe naam van de huisvrouwen): contactpersoon Roelie de
Boer. Remedica, Paas decoratie, Jaarlijks uitstapje.
Vereniging Handwerken: Contactpersoon Hennie Schans. Op maandag 1X in de 2
weken
Vereniging Sporten op Muziek: Contactpersoon Wilma Hummel. Elke donderdag
van 8.45 – 9.45 uur
Schilderclub: Contactpersoon Wilma Hummel. Elke dinsdagmiddag van 13.30 –
16.00 uur
Creatieve avonden: Contactpersoon Roelie de Boer. Organiseert leuke en
ontspannende creatieve activiteiten
Zingen in De Kiel: Contactpersoon Ada Ran. Elke donderdagavond van 18.45 –
20.00 uur
Schietclub: Contactpersoon Henk Hummel. Elke dinsdagavond van 20.00 – 22.00
uur
Kinderclub: Contactpersoon Marlien Vedelaar. Er zijn weer vele activiteiten
georganiseerd door de kinderclub. Jeu de Boules met barbecue, Sinterklaasintocht
Verdere activiteiten:
De seizoen opening in september is weer uitstekend bezocht.
Het neutjes schieten is dit jaar afgelast
De nieuwjaarsborrel in het Dorpshuis werd door 35 personen bezocht.
Ook dit jaar is de kerstboom weer op zijn vertrouwde plek geplaatst
Er zijn weer winteravonden georganiseerd:
Diana van Uffelen: gemeentelijke democratie
Arie de Groot als verteller over de KLM
Piet Ursem als verteller over het Bargerveen; als vervolg is in mei is als nog een
excursie in het Bargerveen gehouden.
Opvang dierenasiel
Namens het bestuur
Gijs Egbers Secretaris Dorpsbelangen De Kiel

