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VAN HET BESTUUR 

Op maandag 30 maart wordt weer de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering gehouden. Er komt weer van alles aan de orde en we no-
digen jullie hiervoor van harte uit. De agenda staat verderop in deze 
dorpskrant. 
Op de agenda staat onder ander de samenwerking met de stichting het 
Dorpshuis. De besturen van Dorpsbelangen en Dorpshuis zijn er 
steeds meer van overtuigd dat we elkaar hard nodig hebben. Zonder 
Dorpshuis zou Dorpsbelangen niet kunnen bestaan en zonder Dorps-
belangen zou het Dorpshuis de exploitatie niet rond krijgen. We willen 
daarom meer samenwerken en deze samenwerking in statuten en huis-
houdelijk reglement vastleggen. Zie hiervoor het aparte artikel in deze 
dorpskrant. 
 
Dit jaar is er ook een extra Algemene Ledenvergadering en wel op 
maandag 9 maart. We gaan het dan hebben over projecten voor het 
dorpsbudget en het stimuleringsfonds. Ook hiervoor staat de agenda in 
deze dorpskrant. We denken niet dat het een lange vergadering wordt, 
dus kun je veel invloed uitoefenen terwijl je er niet de hele avond voor 
kwijt bent. 
 
De laatste winteravond is op maandag 24 februari. Dan komt Ruben 
Kluit, boswachter ecologie van Staatsbosbeheer ons iets vertellen over 
het Sleenerzand en met name over onze eigen natuurgebied De Kijl. 
 
Er zijn nog enkele leden die hun contributie over dit jaar nog niet heb-
ben betaald. Omdat dit altijd extra werk geeft verzoeken we diegenen 
die dat nog niet hebben gedaan dit even snel in orde te maken. Het be-
drag van € 5,= graag over maken op: NL17 RABO 0359 2296 46  
t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen De Kiel.  
 
Graag tot ziens op een of meer van de bijeenkomsten en een mooie 
lente toegewenst. 
 
Jaap Ruiter, voorzitter 
 



4 

  

  



5 

Uitnodiging voor een extra Algemene Ledenvergade-

ring (ALV)  

Selectie projecten 2020 

 

Op maandag 9 maart 2020 wordt een extra ledenvergadering van Dorpsbe-
langen De Kiel gehouden. Alle leden zijn weer van harte welkom! We begin-
nen om 20:00 uur in het Dorpshuis ‘t Nuver Plekkie. 

Op deze vergadering gaan we een selectie maken van projecten voor het sti-
muleringsfonds 2020 en voor het dorpsbudget 2020, waarvoor we van de ge-
meente weer geld zullen ontvangen. In vorige jaren werd dat vaak gecombi-
neerd met een winteravond, maar dit blijkt toch geen goede combinatie.  

Wat gaan we doen? We gaan eerst inventariseren wat voor nieuwe activitei-
ten en/of projecten er in het dorp kunnen komen, die financiële ondersteuning 
behoeven. Dus als je ideeën hebt voor leuke dingen in het dorp, kom dan 
langs. We hopen dat er wat meer projecten voor kinderen worden gekozen, 
dus ouders laat je stem horen! Vanuit vorige jaren zijn er mogelijk ook nog 
goede ideeën en we gaan uit het totaal van de voorstellen een keuze maken. 
Dat doen we aan het eind van de avond met de bekende stickers: iedereen kan 
stemmen op de projecten van zijn of haar keuze en we bepalen dus welke 
ideeën met geld worden ondersteund. We vinden wel dat als de opkomst min-
der dan 20 personen is, dat de besluitvorming dan nog wordt voorgelegd aan 
Algemene Ledenvergadering van 30 maart, zodat er dan nog eventuele wijzi-
gingen in de volgorde kunnen worden aangebracht. 

Het bestuur 

 

                 —.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.— 

 

                         

As een boer een dag lui wil wezen, dan stiete vroeg op um der op tied 

met te begunnen. 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) 2020 

De jaarlijkse ledenvergadering is op maandag 30 maart 2020. Alle leden 
zijn van harte welkom! We beginnen om 20:00 uur in het Dorpshuis ‘t 
Nuver Plekkie 

De agenda: 

1..Opening.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen.  

Gemeente Coevorden: verkeerssituatie De Kiel 

3. Notulen ledenvergadering 25 maart 2019 

4. Jaarverslag 2019 Deze wordt niet voorgelezen, maar staat op de website 

5. Jaarverslag 2019 van de Kinderclub De Kiel.  

6. Financiën: verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kaskom-
missie. 

7. Financiën: presentatie jaarrekening 2019 en begroting 2020. 

8. Bestuursverkiezing: aftredend zijn Carla Grasdijk-Mulder en Gijs Egbers, 
die zich beide herkiesbaar stellen. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang 
van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Overigens is er 
ruimte voor een extra bestuurslid. 

9. Samenwerking met de stichting Dorpshuis en wijziging huishoudelijk re-
glement. Zie hiervoor apart artikel in de dorpskrant. 

10.Korte terugblik van het bestuur van de Stichting Dorpshuis. 

11.Activiteiten voor 2020 

12.Dorpsvisie: actualiseren van de dorpsvisie  

13.Ontwikkelingen rond glasvezel 

14.Het reparatiecafé 

15.Verslag van de werkgroepen 

16.Dorpsbudget en stimuleringsfonds  

17.Punten van de aanwezige leden, tevens rondvraag. 

18.Sluiting 
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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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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

25 MAART 2019 20.00 UUR 

1.Opening. 

Om 20.00 uur door de voorzitter Jaap Ruiter. Er zijn 25 dorpsge-

noten aanwezig.  Ook zijn er een aantal afmeldingen: Bea, Ad, 

Selma, Hennie, Anco, Bianca, Marion 

2.Ingekomen stukken en mededelingen 

Op 8 april is er een AED cursus. Opgeven bij Désirée via email: 

penningmeester@dekiel.info Op 1 april is de ouderavond op 

CBS De Kiel. Er komt een fusie tussen de CBS de Kiel en de 

Slagkrooie uit Schoonoord 

Welkom in de kas bij Fokko op zaterdag 6 april 

Violenbakken plaatsen. Kosten € 20. Goedgekeurd 

3.Notulen algemene ledenvergadering 26 maart 2018 

Aanvulling: Door de commissie Leuk wordt een ontwerp voor een 

onderbord gemaakt. Deze worden geplaatst bij de ingangen van 

het dorp De Kiel 

De notulen van 26 maart 2018 worden goedgekeurd 

4.Jaarverslag 2018 van de secretaris. 

Het jaarverslag 2018 wordt niet voorgelezen maar is te vinden op 

onze website: www.dekiel.info 

5.Jaarverslag 2018 van de kinderclub De Kiel (tekst Marlien Ve-

delaar) 

Het afgelopen jaar hebben we ons met veel enthousiasme ingezet 

om voor de kinderen leuke activiteiten te organiseren. 

Op 11 Maart hebben we een bonte middag gehouden. Iedereen 

kwam verkleed, het was een leuke en gezellige middag, de kin-

deren hebben zich goed vermaakt.  

23 Maart hadden wij als kinderclub een bronzen, zilveren en gou-

den ei verstopt ergens in de Kiel. Velen hebben druk gezocht en de 

eieren zijn allemaal gevonden. Deze activiteit komt komend sei-

mailto:penningmeester@dekiel.info
http://www.dekiel.info
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zoen ook weer aan bod.  

14 april was er een filmavond voor de kinderen in het Dorpshuis. 

De kinderen keken een leuke film en gingen na de film nog gezel-

lig even met elkaar spelen.  

30 Juni gingen wij een nachtje slapen met een aantal kinderen in 

Elp. In een ware leger tent. Het was een enorm succes, de kin-

deren vonden het fantastisch!  

15 September gingen we een dag op stap naar Orvelte. We zijn 

naar Zoo Bizar geweest en hebben in Orvelte gepicknickt.  

11 November is de dag.  

Ook dit jaar was de opkomst weer redelijk groot in het dorpshuis! 

Veel kinderen hadden erg mooie lampions gemaakt. En er werden 

leuke liedjes gezongen.  

Ook heeft de Sint dit jaar De Kiel bezocht, maar op een andere 

wijze dan voorgaande jaren. De Sint zijn pieten kwamen langs en 

de kinderen gingen pieten pizza’s bakken, dit alles gebeurde in de 

school. Het was een erg leuke middag/avond. De kinderen zijn 

goed verwend!  

Dit jaar hebben we geen nieuwe leden bij de kinderclub. Bianca 

Huizinga is nog steeds voorzitter. Hiernaast blijven Martin Kiers 

en Marlien Vedelaar lid van de kinderclub.  

Voor het nieuwe jaar hebben we ook al leuke en gezellige activi-

teiten op het programma staan. Wij gaan er weer een gezellig jaar 

van maken met de kinderen!   

6.Financiën. Verslag kascommissie. Begroting 2019 

Er wordt een overzicht begroting 2019 gepresenteerd door Dé-

sirée (penningmeester). De kascommissie bestaande uit Frits 

Knetsch en Roelie de Boer hebben de boeken gecontroleerd en 

goed bevonden. Door de vergadering unaniem goedgekeurd.  

7.Verkiezing van de nieuwe kascommissie 

De nieuw kascommissie: Frits Knetsch en Remco de Jong, reser-

ve Trudi v.d. Meer 
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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. 

Growing Workplace  

Baander 4, 7811HJ Emmen  

Tel: 06-54272804  

www.foxsupport.nl 

http://www.foxsupport.nl
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8.Bestuursverkiezing 

Bea Rozeman treedt conform het rooster af. Zij stelt zich herkies-

baar. Zij wordt voor een volgende periode door de vergadering 

herkozen. 

Hennie Schans treedt  conform het rooster af en is niet herkies-

baar. 

Rob Thiele heeft om gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie 

moeten neerleggen. 

Deze bestuursleden worden door de vergadering bedankt voor be-

wezen diensten en worden in de bloemen gezet. 

Er is bij de secretaris geen aanmelding geweest  voor nieuwe kan-

didaat bestuursleden. Er kunnen zich nog nieuwe bestuursleden 

aanmelden. Accreditatie op de ALV van 2020. 

Er is vooral door bestuurslid Rob Thiele veel werk verzet voor 

AVG (privacy beleid). Dit kunt u terugvinden op www.dekiel.info 

onder het kopje privacy 

9.Dorpsvisie, actualiseren van de versie van 2014 

Onze dorpsvisie is alweer 5 jaar oud. Tijd om er eens kritisch naar 

te kijken en eventueel bij te stellen. Onder leiding van bestuurslid 

Arie de Groot zal er een werkgroep zich hierover buigen. Start in 

september 2019. Werkgroep leden kunnen zich bij hem aanmelden 

(dorpsvisie@dekiel.info)De dorpsvisie is terug te vinden op onze 

website www.dekiel.info onder het kopje De Kiel. Hier kun je het 

gehele document ook downloaden. 

10.Terugblik van het bestuur Stichting Dorpshuis 

Er zijn zonnepanelen geplaatst 

Er is een elektra meterkast geplaatst 

Het dorpshuis is rolstoel toegankelijk gemaakt 

Voor dit kalenderjaar worden de dakgoten vervangen en komen er 

huiszwaluw nesten 

 

http://www.dekiel.info
mailto:dorpsvisie@dekiel.info
http://www.dekiel.info
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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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11.Activiteiten voor 2019 

op vrijdag 19 juli fungeert ons dorpshuis als stempelpost voor de 

Drentse fietsvierdaagse. Er is een werkgroep in het leven geroepen 

die onder leiding van Zeno Roos een uitwerking hiervoor gaat ma-

ken. Er komt binnenkort een 1e overlegronde. Eventueel dansgroe-

pen uit Westerbork inschakelen. 

Repaircafé: deze is inmiddels gestart 

Ook dit jaar wordt de jaarlijkse rommelmarkt weer georganiseerd 

14-15 juni vindt er een jeugdactiviteit plaats 

Er wordt op veler verzoek in het najaar weer een dorpsmaaltijd 

georganiseerd 

Er komt weer een spelletjes avond 

Gijs Egbers wil in de zomerperiode een vaste Jeu de Boulles avond 

organiseren. 

Het schoolplein heeft behoefte aan onderhoud. Tevens moeten de 

bomen bij gesnoeid worden. Hiervoor wordt door de voorzitter 

contact opgenomen met de directie van de school 

12.Ontwikkelingen rond glasvezel 

Op 25-3-2019 lag het aantal aanmeldingen op 28,3%. Vooralsnog 

ligt het project op schema 

13.Dorpsbudget en stimuleringsfonds 

Er is een voorselectie geweest van de projecten. Hierop kon tijdens 

de ALV door de aanwezigen met een sticker op gestemd worden. 

                                                                                                         > 

                  —.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—. 

Een goed begun is ’t halve wark:  verscheiden mient dat ze met ’t hal-

ve wark al hielmaol klaor bint 
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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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 De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

 

   

14.Verslag van de werkgroepen 

Werkgroep informatie: er zijn app groepen gemaakt. Tot nu toe 2 mel-
dingen geweest. Er is een sociale app gestart. Bewoners van De Kiel 
kunnen zich hier nog voor opgeven bij redactie@dekiel.info. Op de 
website www.dekiel.info zal in het vervolg de agenda van het bestuur 
en de notulen hiervan door de secretaris gepubliceerd worden. Dit 
wordt via de dorpsmail aangekondigd. 
Werkgroep onderhoud. Door het plotselinge overlijden van Steef     

PROJECTEN + AANTAL STEMMEN 

Bewegwijzering Kiels ommetje 16 

Dorpsfilm 15 

Infobord dorpshuis + verlichting 15 

Workshop KiWi’s 13 

Kombord 7-markendorp 11 

Bloemenbermen 10 

Reflectoren wegversmallingen 8 

Tip verbreden met grasblokken 7 

Muziekinstrumenten 7 

Bord aanduiding dorpshuis 7 

30 km stickers Eserstraat 3 

Meer cultuur 3 

Volleybalnet 2 

Keukeninventaris dorpshuis 2 

Keuken in school 2 

Zomerevenement 1 

De veegmachine werd geschrapt - 

mailto:redactie@dekiel.info
http://www.dekiel.info
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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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Rozeman is er geen coördinator. Wim en Bé gaan deze taak op zich 
nemen. 
Zaterdag 13 april vindt er een borrel en Jeu de Boulles middag plaats. 
Tijd: 16.30 – 18.30 uur bij het dorpshuis 

15.Rondvraag 

Zijn er fotoalbums over de Kiel? Werkgroep informatie gaat zich 

hierover buigen 

Eeserstraat of Eserstraat? Dit is onduidelijk. Gemeente Coevor-

den? 

Informatie voor op de website mailen naar Roelie de Boer 

16.Sluiting 

De vergadering wordt om 22.15 uur door de voorzitter gesloten 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsbelangen De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

Agendapunt 9: 

Samenwerking met De Stichting Dorpshuis en wijziging Huishou-
delijk reglement 

Dit is een toelichting op agendapunt 9 van de Algemene Ledenverga-
dering (ALV) van 30 maart. 
Zowel het bestuur van Dorpsbelangen, als het bestuur van de Stichting 
Dorpshuis hebben zich vaak uitgesproken over het feit dat we elkaar 
nodig hebben en het is dan ook logisch dat er meer samenwerking 
komt. Beide besturen vinden het belangrijk dat we elkaar goed infor-
meren. Vandaar dat wordt voorgesteld dat er iemand van het Dorpshuis 
in het bestuur van Dorpsbelangen zit en andersom dat er iemand van 
Dorpsbelangen in het bestuur van het Dorpshuis komt. 

In februari heeft het bestuur van het dorpshuis een besluit genomen 
over nieuwe statuten. Daar staat o.a. in dat het bestuur van Dorpsbelan-
gen het recht heeft om zijn voorzitter, secretaris of penningmeester 
voor te dragen als bestuurslid van het dorpshuis. Als Dorpsbelangen 
willen wij dat zelfde recht geven aan het bestuur van het Dorpshuis. 

mailto:secretaris@dekiel.info
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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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Omdat wij een Huishoudelijk reglement hebben hoeft dat bij ons niet 
te leiden tot een wijziging in de statuten, maar kunnen we dat regelen 
in het reglement. 

Hieronder worden delen van het Huishoudelijk Reglement weergege-
ven. De vet gedrukte tekst betreft de wijzigingen. Overigens is het ge-
hele Huishoudelijk Reglement te vinden op onze website onder: 
dorpsbelangen. 

Artikel 8.2 Dit betreft dus het bovenstaande. 

Artikel 10.1 gaat over de ALV. Omdat we toch al met wijzigingen be-
zig waren hebben we ook maar direct veranderd dat er binnen 3 maan-
den in plaats van binnen 6 maanden na het afgelopen jaar een ALV 
moet worden gehouden. 

Al jaren is het gebruikelijk dat het Dorpshuis in de ALV kort verslag 
doet van het afgelopen jaar. Dat wordt nu vastgelegd. 

Artikel 11 is nieuw. We hadden nog nooit iets over de kascommissie 
vastgelegd en dat gebeurt dus nu. 

Artikel 12:Ten slotte leek het ons ook leuk om bij de straten van De 
Kiel ook het 7-Markenpad te noemen. Er staan weliswaar geen huizen 
aan, maar het staat leuk. 

Art.8.2. Het bestuur wordt uit de leden gekozen door de Algemene 
Ledenvergadering. De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Jaarlijks treedt 
tenminste 1 bestuurslid af. Na afloop van de zittingstermijn kan ieder 
bestuurslid zich herkiesbaar stellen. Tegenkandidaten kunnen tot en 
met de aanvang van de vergadering genoemd worden.  
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis De Kiel, hierna Dorpshuis, 
draagt één bestuurslid voor, namelijk óf zijn voorzitter, óf zijn se-
cretaris, óf zijn penningmeester. Indien de Algemene Ledenvergade-
ring met deze voordracht instemt geschiedt de benoeming door Al-
gemene Ledenvergadering. 
Het bestuurslid, voorgedragen door het Dorpshuis, mag niet de 
functie vervullen van voorzitter, secretaris of penningmeester. 
Het bestuurslid, voorgedragen door het Dorpshuis, treedt af als hij 
niet meer als bestuurslid van het Dorpshuis fungeert. 
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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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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Art.10.1. Binnen 3 maanden na afloop van elk verenigingsjaar belegt het be-
stuur een Algemene Vergadering, waarin het bestuur o.a. rekening en ver-
antwoording aflegt over het gevoerde beleid. 
In deze vergadering zal ook het bestuur van het Dorpshuis beknopt ver-
slag doen van de activiteiten in het afgelopen jaar. 

    KASCOMMISSIE 

Art. 11 Elk jaar wordt door de Algemene Ledenvergadering een kas-
commissie benoemd, die bestaat uit tenminste twee meerderjarige le-
den van de vereniging. De kascommissie (KC) onderzoekt of de jaarre-
kening, zoals deze is opgesteld door de penningmeester, een juiste 
weergave is van de financiële feiten in het afgelopen jaar. Als de KC 
van mening is dat deze juist is dan adviseert de KC de Algemene Le-
denvergadering aan het bestuur over het afgelopen jaar decharge te 
verlenen.  

    WERKGEBIED 

Art.12. Tot het werkgebied worden gerekend: 
- Het dorp De Kiel: alle straten (Rolderstraat, Eserstraat, Kijlweg, 
Kwekebosweg,  
  De Tip, Noorderweg, Borgerweg, 7 Markenpad); 
- Schoonoord: Tramstraat vanaf het bord Schoonoord tot de Rolder-
straat; 
- Eeserveen: Brammershoopstraat vanaf nr.22 en hoger; 
- Odoornerveen: Borger Zijtak de nummers 20, 21 en 22; 
- Schoonloo: Hoofdstraat 37 en de even nummers vanaf nr. 32 en ho-
ger; 
- Orvelte: Orvelterveld, Coehoorn. 

 
Agendapunt 16: 

Dorpsfilm 

 
Vorig jaar heeft de Algemene Ledenvergadering een dorpsfilm hoog 
op het lijstje van projecten gezet. Dat betekent dat er daarvoor geld 
beschikbaar is uit het dorpsbudget. Het bestuur vraagt vrijwilligers om 
hiermee als werkgroep dorpsfilm, aan de slag te gaan. Het zou leuk 
zijn als zich hiervoor enkele enthousiaste leden opgeven.  
Als bestuur hebben we dit project niet voorgesteld, dus we weten niet 
helemaal wat de initiatiefnemers precies voor ogen staat, maar we 
gaan er vanuit dat aan de volgende werkzaamheden behoefte is: 
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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)  

zaterdag van 11 tot 18 uur.  

Aanbiedingen op Facebook: Vis bij Hans en/of www.visbijhans.nl 

visbijhans@hotmail.com>06-15486386 

 

 

 

 

 

 

 

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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In gemeentelijke, provinciale of andere archieven duiken of er nog 
oud materiaal is. 

Inventariseren bij de (oud) inwoners of die zelf geschoten filmpjes 
hebben 

Misschien zelf opnames maken 
Van alle materiaal een mooie film maken. 

 
Zoals gezegd, er is geld beschikbaar en het zou prachtig zijn als er over 
ons dorp een mooie rolprint verschijnt. Je kunt je voor de werkgroep 
opgeven bij onze secretaris, Gijs Egbers. 
 
Het bestuur 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oes arfgoed 

Hiel mooi dat zo’n arfgoed toch blef bewaord 
We kunt dan oes verleden weer beleven 
En bint daorumme bliede met ’t gegeven 
Dat paosvuren tot arfgoed bint verklaord 
 
Aj het straks met Paosen arg ziet roken 
Bin wij drok doende ’t arfgoed te verstoken 
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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


27 

                                DOORLOPER 
 
 
 
 
Hallo Dorpsgenoten,  
 
Even voorstellen wij zijn Henk en Wilma Hummel en wonen sinds ok-
tober 1981 in De Kiel. 
Henk is geboren in Dwingeloo en opgegroeid in Hoogersmilde, vlak 
onder de televisie toren. 
Wilma is geboren en getogen in Schoonoord aan de haven toen er nog 
scheepvaart was en de haven nog vol lag met bergen zand en grind. 
Een groot gedeelte van het uitgaansleven in onze jeugd speelde zich af 
in T’HOF van Rolde waar we elkaar ook hebben ontmoet. Wilma op 
de dansvloer en Henk aan de bar zodat hij de dansvloer goed kon over-
zien. Het was al snel duidelijk dat dansen Henk zijn hobby niet was, 
maar feest vieren wel. 
Henk zat in die periode in militaire dienst en Wilma werkte in een kap-
salon. Na 2 jaar verkering wilden we samen gaan wonen, en op dat 
moment stond het huis waar we nu wonen aan de Rolderstraat 9 te 
koop.  
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Maar het was geen gewone verkoop de vorige eigenaar was failliet 
gegaan en zodoende werd het pand met schuur en grond verkocht door 
de bank. Dit ging via een openbare veiling die plaats vond in Hotel 
van der Laan in Schoonoord. Wilma ging samen met haar vader naar 
de veiling en Wilma stak af en toe een vinger op om te bieden. In de 
pauze kwam de notaris naar ons toe en vroeg of ik wel meerderjarig 
was, anders mocht je niet bieden. (wat zie je er jong uit als je 20 bent) 
Op een gegeven moment werd het heel spannend, er bleven op het 
laatst 2 bieders over en het ging toen per bod met 100 gulden omhoog. 
De Aanhouder wint en het Huis was van ons, we moesten zelf wel 
voor ontruiming zorgen, de vorige eigenaar was nogal snel vertrokken 
naar Canada. 
 
Het was een manege en er stonden nog een aantal paarden in de 
schuur, en in het huis stonden ook nog diverse spullen. Zijn hond, een 
grote bouvier hebben we ook gehouden, was helemaal gewend om 
hier te wonen, en Henk kon zijn schapen laten grazen. 
Er werden wat sierkipjes aangeschaft die op het erf scharrelden, mooi 
onkruid vrij dachten we. Dat ging in het weekend goed maar toen we 
allebei van het werk terug kwamen was het een slachtveld, de bouvier 
was blijkbaar afgericht om kippen op te jagen en dood te bijten. Dus 
maar legkippen aangeschaft en opsluiten in een ren. 
Henk werkte bij een technisch installatie bedrijf in Smilde, en is, toen 
wij hier kwamen wonen, gaan werken voor Weering Caravans in 
Nieuw Amsterdam.  En nu alweer 12 jaar bij Woonservice Wester-
bork. 
 
Wij hebben 2 kinderen Richard en Marga en zij zijn allebei doof gebo-
ren. Direct nadat we wisten dat Richard doof was zijn wij begonnen 
met gebaren te leren, jarenlang hebben we elke winter een cursus ge-
volgd en er waren ook cursus weekenden samen met de kinderen. 
Onze kinderen werden met een taxi naar school gebracht en gehaald 
naar het doveninstituut in Haren. 
Heel fijn was het dat onze familie en buurtgenoten ook gebarentaal 
wilden leren, het dorpshuis was een goede plek en de eerste cursus 
heeft Wilma zelf gegeven, dat was in het najaar 1987.     (Zie foto) 
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Daarna was er nogmaals een cursus voor dorpsgenoten en belangstel-
lenden deze is gegeven door een gebarentaal docent Tineke Strik. Dit 
geeft wel aan hoe groot de betrokkenheid is in een kleine gemeen-
schap. 
Buurmeisje Esther Middel is samen opgegroeid met Marga en kon al 
snel heel goed gebarentaal, Zij heeft ook haar tolkopleiding in Utrecht 
behaald en is beëdigd Nederlands gebarentolk, erg knap, dit is een pit-
tige opleiding. 
Henk heeft vele jaren in het bestuur van de verenging van Dorpsbelan-
gen De Kiel gezeten en zet zich nog steeds in voor de vele klussen in 
en rondom het dorpshuis. Ook is hij al meer dan 30 jaar lid van de 
schietclub die elke dinsdagavond trouw bezocht wordt. 
Wilma is actief voor Stichting Dorpshuis De Kiel sinds 1993. 
Wij genieten nog steeds van deze omgeving, de rust, de ruimte, een 
wandeling in het bos met de hond en fietsen natuurlijk. 
 
Henk en Wilma Hummel 
 
Wij geven de pen door aan Koen Huizinga    
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BUURTPREVENTIE WHATSAPP 

 

Beste buurtbewoner, 

 

We hebben nu al geruime tijd de WhatsApp “dekielalert” in ge-

bruik. Gelukkig deden zich maar weinig situaties voor waarbij de 

app gebruikt hoefde te worden. Maar omdat vergissen heel mense-

lijk is en omdat dat een paar keer gebeurd is, hierbij nog eens de 

belangrijkste afspraken op een rij. 

 

1.Gebruik de WhatsApp alleen voor het melden van situaties die 

attentie behoeven. Bij direct gevaar eerst 112 bellen en daarna 

voor zover het relevant en mogelijk is, via de app de melding 

van de situatie doen. 

Dus niet reageren met duimpjes of opmerkingen, tenzij het 

werkelijk relevant is. Sommige mensen hebben een bepaald 

geluid ingesteld en worden dan gealarmeerd en bij te veel 

meldingen haken mensen af. 

2.Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 

112 gebeld is dit om te voorkomen dat er een regen van 112 

meldingen plaats vindt.  

Reageer op de situatie door bijvoorbeeld het licht aan te doen 

of naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon 

(maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon). De bedoeling 

is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren (zaak 

stuk maken). Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder 

risico's.  

3.Laten we afspreken dat vermiste katten, honden, paarden en 

        WERKGROEPEN 
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schapen via de sociale app verlopen, vermiste kinderen wel via 

de Alert app!! 

4.Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan 

t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de 

melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Daderkenmerken 

zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed 

beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het 

merk, type en het kenteken.  

5.Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en 

dergelijke. 

6.Bij verlies of diefstal van uw telefoon of wijziging van telefoon-

nummer dit doorgeven aan de beheerder. 

7.En als iemand zich vergist….. regeer dan persoonlijk naar 

diegene toe en niet via de Alert-app! 

Ook voor de sociale app geldt: als je de drang voelt om te reageren, 

doe dat dan persoonlijk of door te bellen of door persoonlijk terug te 

appen: dat kan je doen via het menu aan de bovenkant. Maar de spelre-

gels zijn daar wat ruimer natuurlijk. 

 

 

 

 

 

 

We hopen op uw medewerking! 

Mocht u vragen hebben, dan horen we het 

graag en u kunt zich opgeven: saskia-

minderman@gmail.com of bellen: 382070 of 06 50451114. Ook nog 

voor de sociale app! 

 
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep informatie,  
Saskia Minderman  
 
 

mailto:saskiaminderman@gmail.com
mailto:saskiaminderman@gmail.com
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Creannetta  Bloemis-

terij/Bloemsierkunst 
Workshops 

Bloemen, planten en decoratie 
 

Aelderstraat 42 in Aalden, naast de Coop 
Telefoonnummer 0591 222595 

 
Maandag gesloten  

Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 – 17.30 uur 
www.creannetta.nlinfo@creannetta.nl 

 

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.creannetta.nl
http://www.lucysinn.nl
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NUVER-FIT 
Hebt u belangstelling voor onze sport groep, 
en weet u niet precies wat we doen en of het voor u geschikt is, 
dan hier een korte impressie van onze sport activiteiten. 
Altijd afwisselend, geen week hetzelfde. 
 
WANDELEN bij goed weer ongeveer 20 min.  
Frisse lucht, verbeteren uithoudingsvermogen, kracht, houding en 
Ademhaling. (oefeningen 1e bospad, balans oefeningen squats 
Hurksprong, lunges of push ups bij het bankje.) 
 
Daarna terug naar het DORPSHUIS 
BOOTCAMP : Verbeteren van uithoudingsvermogen. 
                          Verbeteren van kracht en balans. 
                          Verbeteren van geheugen, zelfvertrouwen, coördinatie. 
 
Buikspier oefeningen afwisselende crunches. 
Plank workout. 
Oefeningen met kettlebells en fitness elastieken. 
PILATES deze kent geen leeftijdsgrenzen, verbetert Coördinatie, Con-
ditie, 
Balans, Souplesse, Ontspanning en Lichaamsbewustzijn. 
 
De afsluiting is altijd 5 min. ontspanning gericht op je eigen lichaam, 
tevens is Anita ook ademhaling coach. 
 
Elke donderdag van 8.30u tot 9.30u 
Lessen worden gegeven door Anita Westerhuis 
 
Voor meer info Wilma Hummel 382308 
of doe eens vrijblijvend een les mee. 
 

         VERENIGINGEN 
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Antwoorden winterpuzzel: 

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     

1.Kool 
2.Sla 
3.Spinazie 
4.Biet 
5.Prei 
6.Kever  
7.Wesp 

8.Vlo 
9.Luis 
10.Messen/mesjes 
11.Kantoorbediende/zeeman/tuinman/

kolenboer 
12.Ever 
13.42 totaal (tanden en kiezen) 
14.Wie niet horen wil moet voelen 

Stand na twee rondes 
Hillie Heins  10 + 14 = 24 pnt    
Hennie Schans  10 + 14 = 24   ,, 
Anco Korte  10 + 14 = 24   ,, 
Trudi v.d. Meer  10 + 14 = 24   ,, 
Riek Ottens  10 + 14 = 24   ,, 
Annelies Loot  10 + 14 = 24   ,, 
Desiree   10 + 14 = 24   ,,  
Hennie Schepers  10 + 13 = 23   ,, 
Delfin Horians  10 + 13 = 23   ,, 
Rudger Borsboom  10 + 13 = 23   ,, 
Gijs Egberts  10 + 12 = 22   ,, 
Bea Rozeman  10                    ,, 

      Astrid Zwaan  10                    ,, 
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De oplossing voor 8 mei toesturen aan Roelie:  

roelie-deboer@gmail.com 

Lente puzzel 
 
 
In de volgende 5 zinnen zit telkens een dier verstopt 
 

1. Ik spaar dollars, ponden en marken 
2. Vaak oefent hij een negatieve invloed uit 
3. Geef eens een cadeautje aan deze brave jongen 
4. Een auto van die grootte rijdt niet goed 
5. Ik neem die weg elke donderdag 

 
6.  Welk drie letterwoord ( altijd hetzelfde woord ) kun je in elk 

van deze woorden plaatsen:  g . . . ge   -   . . . bier   -   p . . . de   
-   g . . . nt   -   f . . . o   -   p . . . at 

7.  Wat is het beroep van deze mannen: 
     E.Aalkram        -        Ed.Bokbrein            -          Reg Vuite 

       8.  Waar woont de man die dit visitekaartje liet vallen: 
  
                 

        
       9.  Wat zijn keugies in het Drents 
     10.  Alleen de medeklinkers ontbreken, maar verder is dit een heel  
            gewoon spreekwoord;  
            . oa . .   . e   ou . e .    . o . . e .    . o    . ie . e .    . e    . o . . e . 
     11. Waar staat het borstbeeld van Harry Muskee 
     12. Welk woord van 4 letters kun je voor elk van deze woorden  
           plaatsen 
             ….man,  ….berg, ….loper, ….koekje, 
     13. Hoe heet de Brandtoren die bij Poolshoogte staat 

 Henko Gapen 
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Zaterdag 4 januari jl. was er, uiteraard, dé Nieuwjaarsvisite mét 
Dorpsborrel in het Dorpshuis. Niet alleen waren er rolletjes met slag-
room (2020 werd op vakkundige wijze uitgerold), maar ook hapjes 
stonden te wachten. En aan de bar was ook van alles te vinden. Ik gok 
op een dikke 40 inwoners, jong en oud, die elkaar het allerbeste wens-
ten voor het Nieuwe Jaar. Jaap Ruiter memoreerde wat hoogte- en 
dieptepunten uit 2019 en aan de tafels werd dat nog eens dunnetjes 
overgedaan met al dan niet sterke verhalen uit 2019. 
Het werd en was dus een hele gezellige boel daar aan de Rolderstraat. 
zeno 

VERSLAGEN 
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 Verslag De Kielse Wichter 

Er zijn inmiddels al weer twee gezellige avonden geweest van De 
Kielse Wichter n.l. een gezellige Sinterklaasavond op 11 dec. en dan 
kun je wel denken een Sinterklaas maar dit keer was er een echte 
Zwarte Piet  
Hij deelde de cadeautjes uit en voor die uitgepakt werden moest er 
eerst het gedicht worden voor gelezen. Er werden hele mooie gedich-
ten voorgelezen en er waren mooie cadeautjes.  
 
Nieuwjaars visite 
 
Ook hebben De Kielse Wichter een nieuwjaars visite. Zo rond de klok 
van zessen waren de dames aanwezig om weer de lekkere maaltijd te 
genieten. 
Dit keer was het gebak van resten oliebollen met slagroom, groente-
soep, pannenkoeken zowel zoet als hartigk en natuurlijk zoals ge-
woonlijk ijs met vruchten en slagroom toe. Iedereen heeft hier weer 
echt van genoten.  
 
Roelie de Boer 
  
Verslag van een avond vol beweging 
 
Op woensdag 12-2-20 komen we voor een wat actievere avond bijeen. 
Na onze koffie of thee met wat lekkers vanwege 2 verjaardagen en een 
kleinkind, nam Anita Westerhuis het woord. Zij geeft de gymles op 
donderdag morgen van 8:30-9:30 in ons dorpshuis. 
Vanavond zal zij zich vooral richten op onze ademhaling en lichaams-
houding. 
De borst-, middenrif- en buikademhaling gaan we bij onszelf vaststel-
len. 
Heb je vooral hoge borst ademhaling, dan kan dat wijzen op pijn, 
boosheid. 
Bij de middenrif ademhaling kun je denken aan wilskracht, controle 
willen hebben, er voor willen gaan. 
De buikademhaling zorgt ervoor dat jouw lichaam meer zuurstof 
krijgt. Deze komt gewoon dieper in je lijf en zo beleef je alles veel ge-
voelsmatiger. 
Je ziet dat de soort ademhaling te maken heeft met hòe je in het leven 
staat. 
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Hierna gaan we enige oefeningen doen: 
- Adem in 4 seconden in en in 4 seconden uit, dan 2 seconden niets. 
Herhaal dit gedurende 10 minuten elke dag. 
- Hartcoherentie oefening ( zie internet: toets dit woord op de zoekre-
gel in en vind zo veel oefeningen met beeldschermhulp) Bedoeling is 
om steeds 4 of 5 sec. in te ademen en dan weer 4 of 5 sec. uit te ade-
men. Het beïnvloedt zo je hartritme. Je kunt er slaperig van worden, 
maar meestal maakt het je actiever. Belangrijk is om hierbij wel steeds 
de buikademhaling te gebruiken. 
We werken ook aan onze houding: 
- Ga op één been staan. Wissel daarbij links en rechts af. 
- Ga rechtop zitten op de punt van je stoel. Hef afwisselend het linker 
en rechter been. Doe het steeds met rechte, haast holle rug en de borst 
vooruit. De spieren worden dan voelbaar aangespannen. 
- Ga zitten op de punt van je stoel, leg de handen op de knieën en buig 
naar voren en beneden. Hoe ver kun je komen? 
-Leg de rechter hand tegen de buitenkant van je linker knie en zwaai 
met de linkerhand richting plafond. Doe dit ook met de andere hand. 
We sluiten af met een ontspanning oefening in het donker. 
 
Wanneer het licht weer aangaat is dat wel even wennen. 
Een leerzame en gezellige avond. 
 
Trudi van der Meer 
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in-

 
Winteravond 
 
 

Woensdagavond 15 januari jl. was er weer een Winteravond en dit 
maal met Lammert de Boer. Lammert doet al jáááááren aan natuurfo-
tografie en is goed bekend rond De Kiel. In de afgelopen tijd heeft hij 
een camera opgehangen op steeds wisselende locaties rond De Kiel 
om zo een beeld te laten zien wat er allemaal rondscharrelt en vliegt 
rond De Kiel. Een op maat gesneden programma dus. 
Er waren zo tegen de 50 bezoekers deze Winteravond, volle bak dus. 
En wat schuimt er ’s avonds en ’s nachts veel rond en in je tuin. Maar 
ook had Lammert eigen opnames op andere locaties. We hebben 
scharrelende dassen gezien, veel reeën, koorddansende muizen, her-
melijn, boommarter, steenmarter, muizen……Ook een aantal vogels 
kwamen we nog tegen. 
Al met al een geslaagde avond. Je mag eigenlijk wel stellen dat de 
Winteravonden goed in de smaak vallen. 
zeno 
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Spelletjesavond 
 
Afgelopen donderdagavond 6 februari was er weer een Spelletjes-
avond. Er was een ruim aanbod van allerlei bord- en andere spelen en 
12 Kielenaren waren van de partij. We hebben er wel eens meer ge-
zien. 
Schaken, Regenwormen en Triominos waren zeer gewild, maar ook 
Sjoelen kreeg de aandacht. 
Voor velen was het Regenwormen onbekend: dit snelle compacte dob-
belspelletje (met 8 dobbelstenen) kan je op elk moment en overal spe-
len. Het duurt niet langer dan een half uurtje en het formaat zorgt er-
voor dat je vrijwel overal kan spelen. Iedereen die tot 36 kan tellen kan 
meedoen en de spelregels zijn eenvoudig. We hebben het een flink 
aantal keren gespeeld en was dus erg in trek. 
We hebben ons prima vermaakt van 8 tot ongeveer 10 uur. 
LEUK. 

                                —.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—. 
 

Hartige taart/cake van oud brood 
 

Snijdt het stokbrood in kleine stukjes. 
Zet een pannetje op het vuur en bak 225 gram spek/ham heel lichtjes 
aan. 
De rest van het spek kan je later als topping gebruiken. 
Pak een kom en mix de 6 eieren, 300 ml melk, wat zout en peper door 
elkaar heen. 
Pak daarna een ziplock-zak en doe het kleingesneden brood in de zak 
en giet de net gemaakte eiermix erbij. 
Doe daarna de net gebakken stukjes spek erbij in de zak en daarna de 
geraspte kaas. Houd nog een beetje over als topping. 
Doe de zak dicht en hussel de ingrediënten goed door elkaar heen. 
Leg de zak nu 30 minuten in de koelkast. 
Vet de bakvorm in. 
Na 30 minuten giet je de inhoud van de zak in de bakvorm en doe je 
bovenop  nog wat kaas en 75 gram spekjes of ham. 
Zet de bakvorm nu voor 25 minuten in een voorverwarmde oven en 
bak deze op 180 graden. 
Haal na 25 minuten de hartige taart/cake uit oven. 
Strooi eventueel wat fijngesneden peterselie er over. 
5 Minuten afkoelen en smullen maar. 
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IAan de Kwekebosweg 12 in 
De Kiel vind je  
Whodith grafisch on-
twerp&illustratie,  
het bedrijf van Judith Schmidt, dat 
zich bezig houdt met de opmaak 
van advertenties, vormgeving van 
boeken, folders, logo’s en huis-
stijlen. Daarnaast ontwerpt zij 
zakelijke en persoonlijke illus-
traties en organiseert diverse 
creatieve workshops. In 2007 stu-
deerde zij af aan de Hogeschool 
voor de  
Kunsten in Arnhem (artEZ). 
 
Tien jaar daarvoor is zij afgestu-
deerd als milieukundig ingenieur. 
Zij vond daar niet haar weg, maar 
heeft wel haar oorspronkelijke idealen behouden. Dat is onder meer 
terug te zien in haar vrije werk: vrijwel alles ontstaat uit hergebruikt 
van materiaal.  
 
Naast het opdrachtenwerk, werkt Judith ook twee dagen in de week 
met veel plezier in Emmen  bij Toolbox, als creatief begeleider voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Ook is zij vrijwilliger  bij het Openlucht Museum 

Ellert & Brammert in Schoonoord, waar zij werkt 

bij de Historische Drukkerij/Grafische Werk-

plaats en aangesloten is bij de Grafische 

Werkgroep “De Drukpers”                - 

                                      -          -.-.-.-. 

www.whodith.nl 

 

  BEDRIJVIGHEID 

http://www.whodith.nl
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Een vaak gehoorde opmerking: “Nou, op het platteland is er alleen in 
de grote plaatsen een podium of bioscoop (cultuur) te vinden”, maar 
dat blijkt reuze mee te vallen. In Gieterveen staat het Kleine Kerkje, in 
Bunne De Melkfabriek, in Roden Winsinghof, De Theaterboerderij in 
Ekehaar, De Amer in Amen, De Deel in Sleen, De Oringer Kerk in 
Odoorn, Van Slag in Borger, Sweel Cultureel in Zweeloo en De Hof-
poort in Coevorden. e.d. De meeste hebben ook een website met de 
agenda. 
Dus op ‘schootsafstand’ is er veel te beleven en vaak tegen een redelij-
ke toegangsprijs (10 tot 20 euro). 
onez  
 
 
 
                    —.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.— 
 
 
’t Beste peerd stroekelt wel ies, maor asse dan niet weer in de bienen 

komp, dan is ’t gien best peerd. 

 

DICHTBIJ EN OM DE HOEK 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://terapelercourant.nl/media/OTUzNDkxX2JiNGE0ZmE0ZWZkZjEyNzQ0YmM3ZTNhZDEzOGMwZTU0OGUzYWQzZTJfNjIweEMxMjgweDg1MyswKzQ0.jpg&imgrefurl=https://terapelercourant.nl/artikel/585973/concert-pick-n-shovel-in-het-kleine-kerkje-
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OPROEPEN 

          werkgroep activiteiten 
 
Zoals beloofd organiseert de werkgroep activiteiten dit voorjaar een 
paar spelactiviteiten waarbij we er één combineren met een overheer-
lijke Dorpslunch. Beide activiteiten zijn geschikt voor jong en oud. 
 

Op Vrijdagavond 6 maart a.s. organiseren we de leuke, ge-
zellige en vrolijke quiz: 
 
  IK HOU VAN DRENTHE 
 
Hierbij komen allerlei vragen, wetenswaardigheden en wist u dat 
weetjes aan bod over o.a. onze mooie provincie en worden de herse-
nen en lachspieren regelmatig getraind. 
 
De avond is geschikt voor jong (vanaf groep 5) en oud. 
We spelen in dorpshuis ‘t Nuverplekkie van 20.00 tot ca 22.00 uur 
(incl. pauze). 
Toegang is vrij, consumpties voor eigen rekening. 
 
Om te weten hoeveel stoelen we klaar moeten zetten (en andere din-

gen  ) willen we graag dat je je opgeeft. Opgeven kan tot 1 maart 
bij Hennie Schans (0591382310) of  
Angelina van Ginneken (0612335868) of email: 
Werkgroep.activiteiten@dekiel.info 
 
Laten we onze hersenen gezamen-
lijk kraken en……….. 
 
 
DOE MEE!!!!!! 

  or-
matie op fiers.nu en op 
cbsdekiel.nl 
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In plaats van dauwtrappen organiseert de werkgroep activiteiten op:  
 

Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) een oergezellige en over-
heerlijke: 

           Dorpswandeling met Dorpslunch 
 
De wandeling zal in de vorm van een eenvoudige puzzel/speurtocht 
zijn en kan in groepsverband worden gelopen. Hierbij te denken aan 
lopen met gezin, familie, vrienden en/of vriendinnen, een straatteam of 
met je schilder-, gym-, schiet- of andere clubje. 
De wandeling zal ongeveer een uur duren en onderweg kunnen vragen 
beantwoord worden. We beginnen en eindigen bij dorpshuis ’t Nuver 
plekkie. 
Mensen die niet in staat zijn mee te wandelen zijn uiteraard van harte 
welkom bij de Dorpslunch.  
 
Met wandelen beginnen we om 10.00 uur. De lunch begint tussen 
12.00 en 12.30 uur. 
Kosten voor de lunch zijn: €5,-p.p. (kinderen tot 12 jaar €2,50) inclu-
sief koffie/thee/melk/ranja. Andere consumpties voor eigen rekening. 
 
Opgeven kan bij Hennie Schans (0591382310) of Angelina van Gin-
neken (0612335868) of mail: 
werkgroep.activiteiten@dekiel.info   
Geef hierbij aan of je alleen wil wandelen, alleen mee wil eten of aan 
beide activiteiten wil meedoen en met hoeveel personen en eventueel 
dieet. Opgeven kan tot 14 mei 
a.s. 
 
Dus:  Zoek je wandelschoenen 
vast op en……….. 
 
DOE MEE!!!! 
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ISportmassage voor paarden  

  als aanvulling op het welzijn van uw paard! 

 

Allereerst stel ik me graag even voor ik ben Mariska de Vries en woon 
samen met mijn vriend Patrick, hond, kat en paard op de Tip nummer 
2. Ik ben bezig met het opstarten van mijn bedrijf: de Paardenmasseur, 
aangezien er best veel dorpsgenoten met paarden zijn leek het mij leuk 
een korte uitleg geven wat een paardenmasseur doet en kan ik mis-
schien wel iets voor jou en je paard betekenen. 

Ik heb altijd veel interesse in diergeneeskunde gehad, samen met de 
problemen waar je als ruiter vaak tegenaan loopt ben ik opzoek ge-
gaan naar iets waar ik zowel het paard als de ruiter mee kan helpen. 
Na een aantal cursussen acupressuur voor paarden, miste ik een ‘basis’ 
om vanuit te kunnen werken en ben ik de opleiding tot paarden(sport)
masseur gaan volgen. Hierdoor heb ik een goede basis gelegd van 
waaruit ik ieder paard goed kan beoordelen, het probleem op kan spo-
ren en de juiste therapie toe te kunnen passen. Mijn kennis heb ik hier-
na nog verder uitgebreid en mij verdiept in de wereld van essentiële 
oliën en heb ik de cursus Medical taping voor paarden gevolgd.  
 
Wat doet massage nu voor een paard en waarom zou het ook voor 
jouw paard goed kunnen zijn? 
Ten eerste is het natuurlijk heerlijk voor de ontspanning van je paard, 
het verbetert de gemoedstoestand waardoor je paard ook beter in zijn 
vel gaat zitten. 
Massage verbetert de circulatie van het lymfesysteem en de bloedcir-
culatie, hierdoor worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Waardoor ge-
nezing van een eventuele blessure versnelt kan worden. 
Verschillende rijtechnische problemen kunnen beter en sneller opge-
lost worden door massage.  
 
 

          INGEZONDEN 
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Bijvoorbeeld: 
Je paard wil slecht naar 1 kant buigen 
Verkeerd aanspringen in galop 
Niet op 1 bepaalde kant willen landen na de sprong  
Slecht lengte kunnen krijgen in de hals 
 
 
 

Verder vergroot massage de mobiliteit en verbetert het de spiertonus. 
Ook tijdens een periode van rust of herstel na een blessure kan massa-
ge heel zinvol zijn, het maakt de spieren weer los, ook de spieren die 
tijdelijk meer of minder zijn gebruikt door overcompensatie tijdens een 
blessure. Zo is er weer een goed uitgangspunt om te beginnen met je 
training en zal je paard weer snel op zijn oude niveau terug zijn. Mas-
sage is zeker ook heel geschikt voor oudere paarden. Waarom een mas-
sage voor uw paard een toegevoegde waarde kan zijn is dus heel divers 
en kan altijd toegepast worden!! 
 
Dit was even een korte introductie, voor meer uitleg en informatie ook 
over acupressuur, essentiële oliën en medical taping verwijs ik jullie 
naar mijn website: www.depaardenmasseur.nl. Volg me op facebook 
en instagram(@depaardenmasseur) of kom gerust een keer langs 
voor vragen en/of uitleg.  

 
 
 

 

http://www.depaardenmasseur.nl
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Gekleurd grijs 

 
Wat is er leuker dan deel te nemen aan kunstzinnige en creatieve acti-

viteiten? In heel Drenthe worden elk jaar in april voorstellingen, rond-

leidingen, tentoonstellingen en workshops georganiseerd, speciaal 

voor senioren. U kunt kennismaken met allerlei vormen van kunst en 

cultuur, uw eigen talenten (her)ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten 

en bovenal plezier maken. 

Of het nu gaat om een kennismaking met kunst en erfgoed, deelname 

aan een workshop, een rondleiding in een museum of een bezoek aan 

een theater of bioscoop: Gekleurd Grijs biedt volop mogelijkheden om 

in actie te komen! 

Meedoen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten verbindt, brengt 

levensvreugde en is goed voor de gezondheid, het welbevinden en uw 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

Bij de Historische Drukkerij/Grafische Werkplaats op het Open-

lucht Museum Ellert & Brammert in Schoonoord kunt u iedere 

woensdag in april deelnemen aan een Workshop Drukken. U maakt, 

een vrijwilliger is aanwezig, uw eigen grafisch werk met de etspers, 

nadat u zelf een linosnede heeft gemaakt of u drukt met ander materi-

aal. 

 

Kosten: 15 euro. Tijdsduur: dagdeel (ochtend of middag) 

Bent u donateur van het Museum, dan betaalt u 7 euro. 

Opgave via pepe.zet@online.nl 

 

mailto:pepe.zet@online.nl
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 KINDERCLUB 

 

 
 
 

 

 

 

Het was begin november dat we als kinderclub bij elkaar kwamen. 
Wat gaan we dit jaar allemaal doen, al snel kwam het gesprek op Sin-
terklaas. Want eind november zou de goedheiligman normaal gespro-
ken in De Kiel aankomen. We merkten de laatste jaren dat er minder 
opkomst was qua kinderen. Dit had allerminst te maken met het feit 
dat de kinderen het niet leuk vonden, maar er zijn simpelweg niet meer 
kinderen in De Kiel. Na heel lang wikken en wegen hebben we daarom 
als Kinderclub besloten dit jaar geen Sinterklaasintocht te gaan organi-
seren. Maar wat wij wel heel belangrijk vonden is dat de kinderen een 
hele gezellige middag zouden hebben.  

 
Na enig zoekwerk kwamen we bij het Kooklokaal in Emmen uit. Er 
werd gebeld, heen en weer geappt en het was geregeld! Het Kooklo-
kaal organiseert normaal gesproken geen kinderfeesten, maar wilde 
voor ons een uitzondering maken, Joehoe! Helemaal leuk!  
De flyers werden snel gemaakt, ouders werden plat geappt. En ja we 
hadden een opgave lijst met 16 kinderen! Wow! 
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Zaterdag 23-11 was het zover, rond 14:15 uur verzamelen bij het 
dorpshuis en met z’n allen reden we naar Emmen. We kregen eerst een 
warm welkom met pepernoten en warme chocolademelk (met of zon-
der slagroom).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna kregen de kinderen uitleg over de ingrediënten en leerden ze de 
ingrediënten wegen. Alles moesten de kinderen zelf doen. Toen alle 
ingrediënten waren verdeeld mochten de kinderen lekker het deeg gaan 
kneden. Er moesten pepernoten gebakken worden en er werden specu-
laaskoekjes gemaakt. Het was lachen gieren brullen en iedereen zat  
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eronder. Vooral even de handen aan de broek afvegen!    
Daarna mochten de lekkernijen mee naar huis en kregen we na afloop 
nog wat te drinken. 
Het was een zeer geslaagde middag!  
 
Marlien Vedelaar  

 

Even vooruit lopen voor de Kinderclub! 
 
29 februari: teken en doe workshop. 
21 mei: een puzzeltocht voor jong en oud 
12 + 13 april: eieren zoeken (gouden, zilveren en bronzen ei) 
                        Nader bericht volgt via dorpsbericht. 
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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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Biedt de volgende sporten aan: 

 
* Dinsdagmiddag 14.30 tot 15.30 uur: sportfit voor volwassenen 
Altijd fit geweest en dan nu hijgend de trap op? Last van stramme 
spieren en krakende gewrichten? Sportfit is dan een goede manier 
om je spieren soepel te houden en aan je conditie te werken. En het 
is nog reuze gezellig ook! 
* Dinsdagmiddag vanaf 15.45 tot 19.30 uur: gymnastiek voor jeugd 
(kijk op de website voor de  verschillende teams) 
Gymnastiek is voor iedereen, je hoeft geen ster te zijn in saltospringen 
op de vloer, handstand op de brug of overslag over de kast. Integen-
deel, je kiest voor recreatiegym op geheel eigen niveau. Gymnas-
tiek zorgt voor een gezonde lichamelijke- en geestelijke ontwikkeling 
op latere leeftijd. 
* Dinsdagmiddag 17.30 tot 18.30 uur: springgroep (geselecteerd 
door de trainster) 
Bij de springgroep leer je sprongen maken op onze eigen airtumbling, 
air track, minitrampoline, trampoline & dubbele trampoline. Daarnaast 
worden er ook sprongen gemaakt over toestellen als kast & pegasus 
aan de hand van het niveau van de spring(st)er. Op onze airtumbling & 
air track worden er series aangeleerd, dat houdt in dat het niet bij één 
sprong blijft, maar bij meerdere achter elkaar! Hierbij wordt er vaak 
ingezet met een krachtige arabier waarna er een flikflak, salto of mis-
schien wel twee achter elkaar!  
* Dinsdagavond 19.30-20.30 uur: bodyfit voor volwassenen  
(Jeugd 16 jaar mag ook meedoen!!) 
Bodyfit is de meeste gevarieerde groepsles met een breed scala aan oe-
feningen uitgevoerd op geweldige muziek van toen en nu. Je werkt op 
plezierige wijze aan je coördinatie, snelheid, bewegelijkheid, hart- en 
longconditie, kracht, een positieve instelling en fysieke fitheid. In het 
krachtdeel gebruiken we een mat, elastieken gewichten.                      
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Beste dorpsgenoten, 

 

Ik ben Myla Spreen-de Lange. 

In 2013 ben ik met mijn ouders en zusje verhuisd van Schoon-

oord naar De Kiel. 

Het is hier fijn wonen en daarom  hebben Peter en ik in 2018 een 

huis gekocht aan de Eserstraat 14.  

<< 

 

Ik werk inmiddels zes jaar als kapster in een salon in Beilen. 

Mijn droom was om een eigen salon te starten en dat gaat nu ein-

delijk gebeuren. We hebben onze garage omgetoverd in een 

prachtige salon en vanaf 1 februari is het dan zo ver. Dan open ik 

de deuren van mijn eigen kapsalon HAIR BY MYLA. 

 

Ik heb er voor gekozen om twee dagen per week in de salon in 

Beilen te blijven werken. 

 Bodyfit laat zien dat sport, plezier en algehele gezondheid gemakke-
lijk samen gaan.. 
* Donderdagmiddag 17.15 tot 18.15 uur: Streetdance voor kids 
vanaf 8 jaar 
Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen die niet zijn ont-
wikkeld in dansinstituten maar op straat, in clubs en op middelbare 
scholen. Tegenwoordig kan streetdance gezien worden als een onder-
deel van de hiphop en funkdancestijlen, die al in de jaren tachtig ont-
stonden. Er zijn geen regels, alle bewegingen zijn goed. 

 

Kom je ook meedoen?  
        De eerste twee keer zijn gratis!!!! 

     zie info GVVIOS.NL 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hiphop
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20 februari: oud papier 
20 februari: Bestuursvergadering 
24 februari: 20.00 uur Winteravond: Ruben Kluit, boswachter  
                   ecologie van Staatsbosbeheer over “ons bos”                    
29 februari: teken en doe workshop 
1 maart: dorpsborrel 16.30 uur 
9 maart: extra Alg. Leden Vergadering Dorpsvereniging 
11 maart: Kiwi’s 
19 maart: Bestuursvergadering 
19 maart: oud papier 
26 maart: oud papier 
30 maart: Alg. Leden Vergadering Dorpsvereniging 
12+13 april: eieren zoeken 
23 april: Bestuursvergadering 
23 april: oud papier 
21 mei: puzzeltocht voor jong en oud met lunch na 
28 mei: Bestuursvergadering 
28 mei: oud papier 
25 juni: Bestuursvergadering 
25 juni: oud papier 
23 juli: oud papier 
27 augustus: oud papier 
29 augustus: dagje weg, stoer bij de boer 
24 september: oud papier 
11 november: Sint Maarten 
28 november: Sinterklaas 
 
*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 mei 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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