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VAN HET BESTUUR 

En ineens leven we in een heel andere wereld dan we ooit voor mo-

gelijk hadden gehouden. De maatregelen hebben voor ons allen grote 
gevolgen gehad en naar verwachting zullen ze dat nog lang blijven 
doen.  
Wat ons dorp betreft betekent dat we geen bijeenkomsten hebben. Los 
van het feit dat daarmee veel gezelligheid verloren gaat, kon ook de 
Algemene Ledenvergadering van 30 maart niet doorgaan. Daarmee 
konden een aantal besluiten, zoals de wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement niet worden genomen. Gelukkig konden in de extra Leden-
vergadering van 9 maart wel besluiten over de besteding van dorpsbud-
get en een project voor stimuleringsfonds worden genomen, al is de 
vraag in hoeverre de uitvoering hiervan de komende tijd doorgang kan 
vinden. 
 
Wat zeker niet doorgaat is de verkoop van koffie en thee tijdens de 
fietsvierdaagse, want die is voor 2020 geschrapt. 
We kunnen nu nog niet overzien wat de ontwikkelingen voor de ko-
mende tijd zijn, maar we moeten er ernstig rekening mee houden dat de 
seizoensopening met de traditionele BBQ en de rommelmarkt geen 
doorgang zullen kunnen vinden. 
 
Om elkaar toch weer eens te zien en omdat de terrassen vanaf 1 juni 
onder voorwaarden weer open mogen, hebben de besturen van het 
Dorpshuis en Dorpsbelangen besloten om op zaterdag 6 juni weer een 
dorpsborrel op het dorpsplein te houden. We houden ons daarbij streng 
aan de betreffende regels en natuurlijk moet het dan goed weer zijn. 
Verderop in deze krant staat een uitnodiging en wordt ingegaan op de 
voorwaarden waaronder we deze borrel kunnen houden.  
 
We hopen jullie dan te zien en we wensen iedereen een Corona-vrije 
toekomst toe. 
 
Jaap Ruiter, voorzitter 
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Verslag extra ledenvergadering 9 maart 

Aanwezig 22 leden. Afwezig met kennisgeving: Désirée, Rob, Coby, Annelies, Wim 

 

Opening en vaststelling agenda 

 Voorzitter Jaap Ruiter opent de vergadering om 20.05 

De voorzitter legt nog een keer het doel van deze extra ALV vergadering uit aan de 
aanwezigen.  
Het gaat om besteding van het dorpsbudget en het stimuleringsfonds. Gezien het 
aantal leden die aanwezig is (meer dan 20) is de besluitvorming van deze vergade-
ring bindend en hoeft het alleen nog als kennisgeving in de ALV vergadering van 30 
maart opgevoerd te worden.  
Er staan nog projecten open van jaargang 2019. Deze worden nog een keer bespro-
ken en de lijst wordt opgeschoond (zie punt 2). Projecten waar geen voortrekker 
voor is aangesteld worden van de lijst geschrapt. 

Overzicht projecten 2019 
De vergadering kijkt nog naar de projecten van 2019. Er zijn nog niet veel projecten 
uitgevoerd. Wel zijn er extra lantaarnpalen geplaatst en is er een AED aangeschaft. 
Welke projecten worden er alsnog uitgevoerd en welke projecten worden alsnog 
geschrapt 

PROJECTEN + AANTAL STEMMEN Status 

Bewegwijzering Kielse ommetje 16 uitvoeren 

Dorpsfilm 15 Wordt geschrapt 

Infobord dorpshuis + verlichting 15 Wordt geschrapt 

Workshop KiWi’s 13 Wordt naar 2020 geschoven 

Kombord 7-markendorp 11 Arie voert uit 

Bloemenbermen 10 Beleid Coevorden 

Reflectoren wegversmallingen 8 Arie koopt in 

Tip verbreden met grasblokken 7 Wordt geschrapt? 

Muziekinstrumenten 7 Wordt geschrapt 

Bord aanduiding dorpshuis 7 Wordt naar 2020 geschoven 

30 km stickers Eserstraat 3 Gijs koopt in 

Meer cultuur 3 Wordt geschrapt 

Volleybalnet 2 Wordt geschrapt 

Keukeninventaris dorpshuis 2 Inventarisatie Saskia 

Keuken in school 2 Zie keukeninventaris 

Zomerevenement 1 Wordt geschrapt 

De veegmachine werd geschrapt  Wordt geschrapt 
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Inventarisatie nieuwe projecten jaargang 2020 

Er wordt een inventarisatie gemaakt voor eventuele nieuwe projecten. 
Deze projecten komen op de keuzelijst te staan waarna de aanwezige 
leden mogen stemmen door middel van een sticker te oplakken. Per 
project mag er per persoon 1 sticker geplakt worden . In totaal kan een 
persoon op 5 verschillende projecten stemmen.  
 
De volgende werkgroepen of personen hebben een project aange-
vraagd waarop gestemd mag worden: 

Werkgroep KIWI’S 
1. Workshop in oude dierentuin Emmen. Aantal personen 17 à 18. Ei-
gen bijdrage €10 p.p.. Maximale bijdrage €600 
2. Workshop  €200 

Werkgroep kinderclub 
Marlien Vedelaar deelt mede dat de school open blijft. Fusie met De 
Slagkrooie. Aanvraag speeltoestellen voor op het grasveld. €6500 

Werkgroep schilderclub 
Workshop  voor 8 à 9 personen.  Eigen bijdrage €10 p.p. Budget €400 

Werkgroep activiteiten 
Besloten wordt om de werkgroep activiteiten jaarlijks een eigen bud-
get te geven van €500 per jaar. 

Anco: 
Bladkorven voor langs de Roldestraat. Anco stuurt de secretaris een 
mail hierover met voorstel 

Ad  
Aanschaf dorpsvlag en centraal punt hiervoor 

 

Oude en nieuwe projecten 
Er wordt tijdens de vergadering een nieuwe lijst gemaakt van inge-
diende projecten. Tevens staan er op onderstaande lijst nog projecten 
van 2019. 

Voor elk project geldt dat er een werkgroep leider/leidster of initiatief-
nemer/ neemster aangesteld moet zijn. Voor financieel advies contact 
opnemen met onze penningmeester Désirée.  
Email: penningmeester@dekiel.info . 

mailto:penningmeester@dekiel.info
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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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Overige aandachtspunten 
Gijs gaat kijken voor stickers 30 km zone voor op de vuilnisbakken. 
Dit geldt voor het traject Eserstraat. 
Voorstel schilder club: fietssjabloon voor aanduiding fietspad Eser-
straat. Contact met Zeno opnemen 

Sluiting 

De vergadering wordt om 21.35 uur door voorzitter Jaap gesloten. 

Ps: Door de coronavirus is het dorpshuis gesloten en zijn alle be-
stuursvergaderingen tot nader orde voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
Dit geldt ook voor de Algemene Leden Vergadering van 30 maart. 

Via de dorpsmail zal bekend gemaakt worden wanneer alle activitei-
ten van het bestuur weer gestart worden. 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers secretaris 

Email: secretaris@dekiel.info 

Plaats Omschrijving + aantal stemmen  

1 Werkgroep Leuk: nestkastjes 16 

2 Kiwi’s : Workshop €600 14 

3 Werkgroep Activiteiten: jaarlijks eigen budget €500 13 

4 Kiwi’s : 2 workshops €200 12 

5 Dorpsvlag + paal 11 

6 Kinderclub: speeltoestellen €6500 10 

7 Schilder club: workshop 9 

7 Werkgroep Leuk: knijpers voor afval op te ruimen 9 

9 Bord aanduiding dorpshuis 8 

10 Verbreding weg De Tip 2 

10 Volleybalnet 2 

10 Keukeninventaris voor lokaal in school 2 

10 Zomerevenement 2 

11 Muziekinstrumenten - 

mailto:secretaris@dekiel.info
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Dorpsborrel en wel op 6 juni! 

 
Vanaf 1 juni mogen de terrassen onder voorwaarden weer open en de 
besturen van het Dorpshuis en Dorpsbelangen hebben daarom beslo-
ten dat er op zaterdag 6 juni weer een dorpsborrel wordt gehouden. 
Dat doen we uiteraard met in achtneming van de regels, terwijl we 
ook nog enkele aanvullende voorwaarden in acht nemen: 
- De belangrijkste daarvan is dat je niet mag komen als je verkoud-
heidsverschijnselen hebt. 
- We zetten stoelen buiten en verzoeken alle gasten zelf niet in het 
dorpshuis te komen. Ook de toiletten zijn niet toegankelijk. Bij hoge 
nood ga je maar even naar huis.  
- We houden 1,5 meter afstand tot elkaar, en dat geldt ook voor fami-
lieleden en partners.  Hoewel dat natuurlijk wel raar lijkt, houden we 
ons aan deze regel, omdat eventuele controleambtenaren immers niet 
weten wie wel en niet familie van elkaar is. 
- Omdat onze tafels niet erg geschikt zijn voor de anderhalve meter, 
zetten we maar één of 2 tafels buiten. In het algemeen zit je dus niet 
bij een tafel. 
- We verzoeken iedereen met gepast geld te betalen. Lukt dat niet 
goed dan kan het dorpshuis een fooi goed gebruiken. 
- Er is bediening en we zetten op enkele plaatsen een ontsmettingsfla-
con neer, maar het is prettig als je zelf ook enkele ontsmettingsdoekjes 
bij je hebt. Daarmee kun je eventueel je bestelling schoonmaken, maar 
na afloop ook je stoel. 
 
Natuurlijk gaat de dorpsborrel alleen maar door als het mooi weer is 
en als hierover door de regering geen andere besluiten worden geno-
men. Houdt daarom de dorpsmail in de gaten. 
 
We beginnen om 17:00 uur en we hopen dat we met elkaar weer 
eens ouderwets kunnen bijpraten. 
Tot  dan,    
De besturen van Dorpsbelangen en Dorpshuis 
 
NB. Net vóór de verzending naar de drukker werd bekend dat de hore-
ca onder voorwaarden weer open kan. Per dorpsmail zal bekend wor-
den gemaakt of de voorwaarden bij de borrel ook versoepelen. 
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DOORLOPER 

Moi, 

Zeumtien Augustus neegntiendreinzeumteg hebn ze mie oet de klaai 
trokn op 't hogelaand in Winsum (vlak bie stad), mien oal heer was 
doar de man van de SRV. 
Dou e doar zat van was hedde boudel verkocht en bivve verhoest noar 
Sellgn (De parel van Westerwolde), woar hai n supermaarkt begon. 
In dit dörpke heb ik mien jeugd mit veul plezaaier versleetn tot mien 
neegntiende joar. 

Toun boodn ze pa aan om de supermaarkt in Schoonoord over te 
neemn,moeke was der teegn,mor Schoonoord haar oardeg meer inwo-
ners en in de zummer het dubbele. 
Dus t mos toch mor deurgoan. 

Ik haar der nait zo veul trek in, mor ja ik mos wel mit en wie verhoes-
den noar Schoonloërveld. 
In 't begun was 't vreezelk wenn, compleet aander slag volk as wat ik 
went was. Mor alles went. Ik zat op de MDS, mor school was niks 
veur mie, dus ik mos mor aan't waark. 

Begonn bie Kwantum in Assn, mor ik kreeg al snel de kriebels van t 
waark op ain stee.      
Toun begon ik met het hoaln van mien vrachtwoagnriebewiezn. 
Noa ongeveer vieftien boazn,verschaaidn soortn transport en andere 
boann zoals o.a. lasonderzoeker,planner en mengmeester op n beton-
centroale, ben ik via mien leutje bruier aannoomn as beheerder bie El-
lert&Brammert. 

In juni twaidoeznt heb ik mie ain bungalow kocht op de Tip in de Kiel. 

Noa wat reloaties luip ik Bianca teegnt lief. 
Laifde op 't eerste gezicht en noa n joar verkeern verkocht ze heur en 
trok ze mit heur zeun Tom bie mie in. 

5-10-15 bivve traauwd en t feestje mout nog komn (corona ja) 
Ik mos eem vrezelk aan de bak, want wie woln een puntdak op de bun-
galow zetn. 
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Officieel recreatie dus n bouwdepot van de bank konn we vergeetn, 
den zulf mor aan t timmern. Alles is te leern en ik heb  zulf de con-
struktie taiknt op computer en een eikn construktie loatn zoagn met 
gevroozn vebindings. 

De pa van mien bonuszeun is timmerman en dei wol groag helpn de 
balkn inmekoar te zetn mit zien collega. Der mout nog t ain en ander 
gebeurn,mor in grode lienn is t veur mekoar.  
En ik ben der best wel n beedje trots op en wie kinn der vrezelk van 
genietn hier. 

Dit was mien verhoal en ik geef het stokje deur aan  Arjan en Ta-
bitha. 

Groet Koen Huizinga  
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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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        WERKGROEPEN 

Werkgroep LEUK……….. 

…….dacht het zo leuk voor elkaar te hebben. 
Een leuke partij nestkastjes die geschilderd konden worden via de  
Kinderclub door Kielse Kinderen. En daarna of daarvoor met z’n al-
len , groot en klein, zwerfvuil verzamelen in en rond De Kiel.  
Maar helaas…………..roet in het Corona eten. 
Dat gaat nú dus niet door, maar wellicht wel te zijner tijd. 
 
Voor de rest………….ook voor ons 3 rustige maanden. 
 
De nestkastjes zijn inmiddels gearriveerd, maar schilderen en ophan-
gen is even een ver van het bed show 
 

Werkgroep Informatie 

Geen nieuws, apps, website en dorpsmail lijken goed te functioneren! 
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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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OPROEPEN 

         VERENIGINGEN 

Beste Ki-Wi”s {kielse-wichter] 

 
Nu in deze bijzondere tijd van corona, 
konden wij helaas onze resterende avonden en 
ons gezellig uitje niet door laten gaan. 
Wij als bestuur hopen dat het met jullie allemaal 
goed gaat en wensen jullie heel veel gezondheid, 
en hopen jullie allemaal in goede gezondheid 
komend seizoen terug te zien. 
Wanneer als dat is ,,,,,,,heel onzeker. 
Maar wij als bestuur kunnen met deze omstandigheden  ook 
niet veel doen ,maar denken wel na over een 
programma voor volgend seizoen. 
Het programmaboekje kan ook niet gemaakt worden. 
Zodra het allemaal weer mogelijk is gaan we aan de slag 
en laten wij het jullie weten, 
via de mail of telefoontje, 
Het gaat jullie allemaal goed en voor zo ver het mogelijk is 
een heel fijne zomer. 
 
Vriendelijke Groet, namens het bestuur. 
Hennie Schans 

Dit missen we 

allemaal even 
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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 

De oplossing voor 8 augustus toesturen aan Roelie:  

roelie-deboer@gmail.com 

Antwoorden Lentepuzzel 

1. Paard 

2. Koe – vlo 

3. Zebra 

4. Otter 

5. Egel 

6. Ara 

7. Makelaar – Boekbinder – Uitgever 

8. Kopenhagen 

9. Biggen(tjes) 

10. Zoals de ouden zongen zo piepen de jongen 

11.Grolloo  Voorstreek 

12. Zand 

13. Poolshoogte – Bloedberg 
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Zomer Puzzel 
 
1. Wie zwom de Elfstedentocht. 
2. Wat is het beroep van deze persoon: M.M. Trim  Ane. 
3. Welke leeftijd heeft Johan Cruiff bereikt. 
4. Hoe heet de Nederlandse voetballer die naar FC.Barcelona is  

vertrokken. 
5. Wat betekenen deze drie gezegdes:  

Zo vet als een Spaans varken 
’t Is voor anno nu 
Iemand op zijn dak vallen 

6. Wat betekent een huis aan de paal zetten. 
7. In welke plaats staat het Van Gogh Huis. 
8. Wanneer wordt de Zuidlaarder markt gehouden. 
9. Welke Drent werd Burgemeester van Zwolle. 
10. Wie viel tijdens zijn sport over vogelpoep. 
11. Op welke afstand werd Sven Kramer 3-voudig Olympisch  

Kampioen. 
12. Wat betekenen deze Afrikaanse woorden:            

Brompony 
Papwiel 

13. Wie ben ik: hussel de letters door elkaar: Lammen Vormbak. 
14. Welk meisje speelt altijd mee met klaverjassen. 
15. Wat zijn de namen van de bekende voetballende tweeling uit 

 

Stand na drie rondes 

 

Anco Korte                           24 + 13 =  37    pnt 

Hennie Schans           24 + 13 =  37      ,, 

Riek Ottens      24 + 13 =  37      ,, 

Annelies Loot      24 + 13 =  37      ,, 

Hennie Schepers            23 + 13 =  36      ,, 

Trudi v.d. Meer              24 + 12 =  36      ,, 

Desiree                  24 + 12 =  36     ,, 

Hillie Heins      24 + 12 =  36     ,, 

Delfin Horians      23 + 13 =  36     ,, 

Gijs Egberts      22 + 12 =  34     ,, 

Rutger Borsboom                 23                       ,, 
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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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VERSLAGEN 

Winteravond 24 februari 2020 

Ruben Kluit, Ecoloog van Staatsbosbeheer,  
verslag Gijs Egbers 

Ruben is sinds 1 mei 2019 werkzaam bij 
Staatsbosbeheer als boswachter ecologie bij 
twee beheereenheden nl. Emmen-Sleen en 
Veenland, in totaal wordt van 9000 ha beheerd 
Daarvoor was hij werkzaam bij Natuurmonumenten in Flevoland. 
Op deze winteravond gaat Ruben vooral in op de het Staatsbosgebied 
rondom De Kiel. 

Allereerst wordt de missie van Staatsbosbeheer toegelicht: 

Beschermen en ontwikkelen van het kenmerkende groene erfgoed van 
Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige genera-
ties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans 
met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. In 
totaal beheert Staatsbosbeheer in Drenthe 267.000 ha aan natuurge-
bied. 

De drie B’s van Staatsbosbeheer: 
1. Beschermen: goed beheer van de natuurgebieden, biodiversiteit en 
realiseren van internationale doelen 

2. Beleven: Wandelroutes 4430 km, Fietspaden 2178 km, MTB routes 
926 km, Ruiterpaden 2009 km 

3. Benutten: Hout, Biomassa, Delf- en grondstoffen, Zaad- en plantma-
teriaal, Zon- en windenergie.  

Vrijwilligers: 

Er werken voor Staatsbosbeheer 6629 vrijwilligers. Zij geven voorlich-
ting en educatie, werken voor beheer en onderhoud van de gebieden, 
monitoren en inventariseren, of werken samen met derden. 
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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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Gebied rond Emmen en Sleen- Schoonoord De Kiel 

De gebieden zijn ontstaan vanaf 2.500.000 jaar geleden door werking 
van de verschillende ijstijden. Hierdoor is de Rolderrug en de Honds-
rug ontstaan. Het gebied er tussenin is ontstaan door smeltend ijswater. 
(Eeserveen) 

Ontwikkeling vanaf 1930 
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Situatie rond 1930 

 

Situatie rond 1960 

Er is een duidelijke verandering te zien. Veel meer bossen zijn aange-
legd. Daarvoor bestond het gebied uit vele  schrale heidevelden. Het 
Slenerzand wordt nog steeds verder ontwikkeld in diversiteit. Sommige 
heidevelden komen terug (De Kijl). 

 

Situatie rond 2020 

Het gebied bestaat nu vooral uit bossen, heide en vennen. Dit zorgt 
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Zo wordt er aan ons bos gewerkt 

Boomplantdag 2019…. 

Wouter Grasdijk aan het 

werk 

En over 80 jaar…. 
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voor grote diversiteit voor de dieren. In onze omgeving leven vele 
diersoorten. Vogels, reeën, vossen, dassen, slangen, hagedissen, libel-
len, vlinders en vele plantensoorten. 

Elk dier heeft zijn eigen specifieke leefomgeving nodig. Staatsbosbe-
heer probeert voor elk van deze dieren een optimale omgeving te cre-
ëren. Vandaar dat er in het bos nog al eens “lege” plekken worden ge-
maakt. Bij vennen wordt de natuur aangepakt. Heidevelden worden 
door vrijwilligers bijgehouden.  

Het was een interessante avond met een mooie presentatie. De op-
komst was ook best goed in het dorpshuis.  Ruben Kluit werd na af-
loop door onze voorzitter Jaap Ruiter  bedankt voor zijn interessante 
lezing met een passend cadeau. 

Gijs 
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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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Dorpsborrel via zoom, Ad niet gezien en gehoord (falend internet) en Hennie was 

weer even uit beeld 

Reparatiecafé 

Voorlopig even niet 
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Verslag Motorclub De Kiel 

In de vroege ochtend van 3 Mei 2020, werd De Kiel opgeschrikt door 

een hels kabaal. Was het Henk Hummel op zijn haperende zitmaaier of 

was het Wim Eising die zijn bedrijfsbus start met een lekke uitlaat. 

Nee, het waren de leden van de motorbende MDK (Motorclub De 

Kiel), die afgesproken hadden op de parkeerplaats van het dorpshuis 

voor de allereerste motortoertocht. Zes motorrijders kwamen bijeen, 

Martien, Frank, Rick, Casper, André en Jan. 

 

De tocht ging richting het zuiden via Zweeloo, Oosterhesselen, en door 

de Ballast reden we Coevorden binnen. Vervolgens ging de rit verder 

door Gramsbergen, Kloosterhaar, Langeveen, Maderveen. Er was 1 

pauze ingepland, maar na 80 Km verlangde iedereen naar een versna-

pering, en zo werd in Vasse op het terras bij restaurant Tante Sien (die 

gesloten was) de eerste pauze gehouden.



31 

 

De tocht ging verder via Hezingen, Lattrop en de tweede pauze werd 

gehouden bij de Watermolen van Denekamp. 

 Tot onze verbazing was het restaurant Landgoed Singraven gedeelte-

lijk open, en er kon een kop koffie en een apfelstrudel besteld worden. 

Na een half uur reden we verder richting Oud Ootmarsum, Tubbergen, 

Geesteren, Vriezenveen, Daarle en zo werd de Lemelerberg bezocht. 
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 Hier was erg druk met toeristen, maar wij hielden correct aan de ge-

handhaafde 1,5 mtr afspraak. Martien trakteerde op appelkruimel koe-

ken, want hij had deze van Anja meegekregen en mochten niet meer 

mee met de verhuizing naar Dwingeloo. Hierna reden we verder rich-

ting Dalmsholte, Ommen, Dedemsvaart, Elim, Nieuweroord, Nieuw-

Balinge, Witteveen, Wezup en door Schoonoord naar de thuisbasis De 

Kiel. 
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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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Bij 

aankomst op de parkeerplaats van het dorpshuis stonden helaas geen 
familie met een bos bloemen ons op te wachten, maar niet te min was 
het een geslaagd toertocht (totaal 218 Km). Foto’s en film materialen 
zijn uitgewisseld voor archief. Iedereen was zeer enthousiast en plan-
ning voor een tweede toertocht zijn al in volle gang, er is gesproken 
over 14 Juni en deze word bekend gemaakt via de MDK groepsapp 
(neem hier voor contact op met Andre de Boer 0621859664) en dorps 
e-mail, hier kunt u zich voor aanmelden doormiddel van een mail te 
sturen naar dorpsmail@dekiel.info, met de vermelding van woonadres 
om de dorpsmail te willen ontvangen. 
 
MDK 

Motorclub De Kiel 

 

André de Boer 

mailto:dorpsmail@dekiel.info
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Dag lezers, 

We kunnen trots zijn op onze mooie rooie bibliotheek op het dorps-
plein! 
Langzamerhand wordt er niet alleen gelezen door mensen uit de Kiel, 
maar weet men in onze  buurdorpen onze bibliotheek ook te vinden.  
En waarschijnlijk door de Coronacrisis wordt er meer gelezen en zijn 
er meer lege plekken op de planken, daarom wissel ik de boeken va-
ker en vul ik de lege plekken sneller op. 

Tijdens die wisselingen tref ik soms “leners” die ik niet ken, een 
praatje is dan gauw gemaakt en maakt alle werk leuk! 

-Op Valentijnsdag trof ik toevallig een mevrouw uit Aalden, zij haalt 
vaak voorleesboekjes voor haar kleinkinderen .Zij deelde die dag ro-
zen aan diverse mensen uit. 

Heel leuk vond ik, dat ik van haar uit waardering voor het vrijwillige 
werk aan de bieb, een prachtige roos kreeg;  

-Een vrijwilligster van C.B.S.De Kiel  komt meerdere keren in de 
week op school en neemt in haar wandeling naar huis een paar boe-
ken mee 

-uit Wezuperbrug haalde iemand boeken voor op de camping op, 
bleek ik zijn hele gezin als bibliotheek-leden van vroeger te kennen. 
Was jaren geëmigreerd geweest, dus ook maar 
even bijgepraat. 

Minder fijn vind ik het dat er toch nog steeds 
boeken in onze bieb neergezet worden. Ency-
clopedieen, atlassen en woordenboeken zijn 
niets meer waard en mag u gewoon bij het oud 
papier doen, en dat scheelt mij heel veel ge-
sjouw. En streekromans van uw oude tante 
worden ook niet meer gelezen…. 

Gelukkig vind ik steeds vaker bij huis een sta-
peltje of een doos boeken in de car-port! Vanaf 
deze plek: bedankt voor de moeite! 

Tot een volgende keer! 

Selma Roos 
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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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          INGEZONDEN 

Glasvezel in De Kiel 

 
Door de coronacrisis is de aanleg van de glasvezel in onze gemeente 
wel wat vertraagd. In maart ging een groot deel van de werknemers 
die betrokken zijn bij de aanleg terug naar Polen. Het werk lag stil 
en de mensen waren bang dat als ze langer zouden wachten, terug-
keer bemoeilijkt zou worden door een lange verplichte quarantaine. 
Dat viel achteraf gelukkig allemaal mee en de Polen waren half april 
al weer terug. Daardoor, maar ook door enkele andere oorzaken, 
wordt de aanleg met ongeveer 1,5 maand vertraagd. 
 
We verwachten nu dat de voorbereidingen voor de aanleg rond De 
Kiel in november zullen starten en dat uiterlijk in mei volgend jaar 
iedereen beschikt over goed werkend glasvezel. 
 
Het gaat ook nog steeds goed met de deelname van de bewoners. Er 
komen nog steeds nieuwe abonnees bij en totaal zitten we nu op bij-
na 52%.  Zolang de aanleg in je eigen straat nog niet is begonnen, 
kun je nog steeds een nieuw abonnement nemen zonder aansluitkos-
ten.  
Is de aannemer echter voorbij je huis is en je wilt je dan pas abonne-
ren, dan moeten er wel aansluitkosten worden betaald. Daarom, ga 
naar de site van glasvezelzuidenveld en neem alvast een abonne-
ment. Je bent meestal goedkoper uit dan nu bij Ziggo of KPN, maar 
het is veel sneller en je bent op de toekomst voorbereid. En het 
abonnement gaat pas in als het allemaal werkt.  
Voor verdere informatie en het afsluiten van een abonnement bij een 
van onze providers,  kun je inloggen op glasvezelzuidenveld.nl. 
 
  
Jaap Ruiter. 
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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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Natuurgebied De Kijl 

 
Iedereen die De Kijl in gaat heeft natuurlijk gemerkt dat de Schotse 
Hooglanders al sinds het afgelopen najaar zijn verdwenen en dat in 
februari ook de omrastering is verwijderd.  
De koeien hebben de afgelopen jaren goed bijgedragen aan de ver-
schraling van het gebied, waardoor je meer heide en andere bijzonde-
re planten krijgt.  
 
Staatsbosbeheer heeft echter geconstateerd dat de verschraling beter 
kan. Want als de eigenaar van de koeien ze ’s winters gaat bijvoeren 
met voer van elders dan gaat het wel erg langzaam met die verarming. 
Daar kwam nog bij dat SBB de vennetjes en veentjes in het gebied 
graag voedselarm wil houden, zoals dat al eeuwen zo was, maar dan 
moeten de koeien er niet in gaan poepen. Vandaar dat er straks scha-
pen worden gehouden. Die staan nauwelijks in de veentjes en gaan de 
opslag van bomen en struiken veel beter te lijf dan koeien. 
 
De bedoeling was dat de nieuwe omrastering begin mei klaar zou zijn, 
maar door de coronacrisis wordt dat nu pas september.  
Intussen worden er al wel schapen gehouden met behulp van  
verplaatsbare netten. Die netten kunnen op verschillende plaatsen 
worden ingezet, waardoor de schapen alvast hun nuttig werk kunnen 
doen.  
Deze tijdelijke netten zijn lager dan de definitieve omheining en het 
gevaar bestaat dat grote honden er overheen kunnen springen. Van-
daar het uitdrukkelijke verzoek om de honden aangelijnd te houden in 
de buurt van de schapennetten. Overigens mogen honden daar toch al 
niet loslopen. 
 
Tot aan de definitieve omheining kunnen de paardrijdsters (ja, het zijn 
nagenoeg allemaal vrouwen) nog mooi door het gebied rijden. Maar 
ook wandelaars kunnen gebruik maken van de tracés van de omhei-
ning, want die zijn ter voorbereiding van de aanleg goed opge-
schoond, zodat er tijdelijk prachtige nieuwe wandelpaden zijn ont-
staan.   
 
Jaap Ruiter 
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Afstand. 

 

Met knarsende geluiden en veel gepiep 

komt de mensheid tot rust. 

 

Alles gaat op slot en men wacht af 

voor hetgeen gaat komen. 

 

Het virus heeft de overhand, wereldwijd 

en toont zijn macht. 

 

Er is op dit moment geen oplossing voorhanden 

er is paniek ontstaan. 

 

Mensen nemen afstand van elkaar 

en wel met e e n meter vijftig ertussen. 

 

Zoenen is verboden 

handen schudden een zonde. 

 

Gekke standjes worden verzonnen om elkaar te begroeten 

het lijkt wel een moderne vogeltjesdans. 

 

Als ik in mijn tuin kijk zie ik ook de vogeltjes dansen 

maar dan anders. 

Zij hebben geen last van dat virus maar van hun hormonen. 

 

 

 

Rob Thiele. 
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Hallo nieuwe buren! 

 

Wij grijpen het stukje in de buurtkrant aan als mogelijkheid om ons 
even voor te stellen. Wij zijn Mark-jan van Noord (26) en Frederike 
de Graaf (22), de nieuwe bewoners van Rolderstraat 59.  

 

Na een paar maanden flink klussen zijn we vanuit ons huis in Lhee 
op de melkveehouderij van de ouders van Mark-jan begin maart ver-
huisd naar ons nieuwe huis 'op' de Kiel. Als je het buitenleven ge-
wend bent is het wonen in de Kiel heerlijk, en het bevalt ons dan ook 
heel goed. Onze paarden zijn ook mee verhuisd en het is heerlijk om 
zo achter ons huis direct het bos in te kunnen rijden, of de bak van 
onze aardige buren te mogen gebruiken! De omgeving hier is ook 
echt prachtig.  

 

Voor ons werk moeten we een klein stukje rijden, Mark-jan werkt in 
Lhee als loonwerker en ik, Frederike, werk naast mijn opleiding tot 
logopediste als doktersassistente in Assen.  

 

We hebben al leuk contact gelegd met een aantal buren, en kijken er 
naar uit om nog meer mensen uit de buurt te leren kennen! We zien 
altijd heel veel paarden staan in de buurt, mocht iemand het leuk 
vinden om een keer een stukje samen te rijden, dan hoor ik dat 
graag, ik zou het super leuk vinden!  

 

Met vriendelijke groetjes, 

Mark-jan & Frederike  

   

 

 

En dit is hun jongste aanwinst  ———> 
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Ingestuurd door Hennie Scheper 
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Working Apart Together  

 
Dit stukje gaat over hoe ik het thuiswerken in De Kiel beleef in Coro-
natijd. Het wordt ook gepubliceerd op www.cobouw.nl. 
 
Normaalgesproken zul je van mij geen lijstje met goede voornemens 
zien rond de jaarwisseling. Maar nu we in corona tijd met z’n allen 
massaal ‘watten’ (Working Apart Together) - dus latten in relatie tot 
ons werk - heb ik er toch een paar samengevat in mijn Werk-Schijf-
Van-Vijf. 
 
Overleggen en kennis delen via beeldbellen, digitale zeepkisten en in-
ternationale webinars. Gelukkig waren we er al een tijdje mee aan het 
oefenen, maar de versnelling van deze ontwikkelingen is ongekend. 
Evenals de afgenomen weerstand om ons het beeldbellen eigen te ma-
ken. Ik weet niet of het u ook opgevallen is, maar de overleggen be-
ginnen tegenwoordig stipt op tijd, zijn inhoudelijk beter en verlopen 
efficiënter. En inmiddels zijn ook de technische opstartperikelen (“Ik 

http://www.cobouw.nl
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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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 zie je wel, maar hoor je niet”) als sneeuw voor de zon verdwenen! 
 
Voor onze Italiaanse collega’s zijn we een online training geohydrolo-
gie gestart. Nog niet zo lang geleden vloog hiervoor een geohydroloog 
over. Nu zijn er meerdere specialisten bij betrokken en leveren we 
maatwerk. De eerste bijeenkomst, vanuit zeven thuiskantoren, verliep 
perfect. Het Engelstalig curriculum wordt bovendien gaandeweg ont-
worpen en omdat we de presentaties en workshops opnemen, zijn deze 
ook voor toekomstige nieuwe collega’s beschikbaar op onze Tauw Uni-
versity. 
 
Een direct effect van ‘watten’ is dat we beduidend minder reizen. Dat is 
beter voor het milieu, veiliger en de tijd die we overhouden kunnen we 
besteden aan nuttige zaken. We gaan elkaar minder zien, maar ik ver-
wacht dat de fysieke ontmoetingen intenser en inhoudelijker zullen zijn. 
Deze fysieke bijeenkomsten kunnen digitaal worden voorbereid, dus 
zou dit niet dé gelegenheid zijn om niet (of slecht) voorbereide bijeen-
komsten uit te bannen? 
 
Mijn goede voornemens, samengevat in de Werk-Schijf-Van-Vijf, zijn: 

Overleggen gaan alleen nog via beeldbellen (op tijd, kwalitatief be-
ter, efficiënter) 

Minimaal 2 dagen per week thuiswerken (milieuvoordeel, veiliger, 
tijdbesparing) 

Ontwikkelen van internationaal curriculum (kennis beschikbaar ma-
ken en delen, lagere investeringskosten) 

Halveer grotere bijeenkomsten door een mix van digitaal en fysieke 
bijeenkomsten (vergroot bereik, verdiep kennis) 

Ruim tijd in om te reflecteren, verbeteren en innoveren 
 
Uiteraard wil ik niet voorbijgaan aan het leed dat deze crisis voort-
brengt en aan het feit dat er ook mindere kanten zitten aan het ‘watten’. 
Zo is beeldbellen soms wat surrogaat en mis ik mijn collega’s. Verder 
ben ik, met de laptop op de keukentafel, nog naarstig op zoek naar de 
juiste balans tussen werk en privé. Het is een uitdaging om een nieuw 
evenwicht te vinden in wat goed voelt en werkt, maar deze goede voor-
nemens smaken naar meer! 
 
Martin Doeswijk,  
martin.doeswijk@tauw.com 

mailto:martin.doeswijk@tauw.com
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Conversatie in Coronatijd 
Conversatie via de familieapp over Zoom met de familie vanwege verjaardag nicht-
je, inclusief verschrijvingen en dit is de familieapp 
 
 
Wij zijn aan het testen…. 
Hoop dat iedereen het om 10.30u lukt?..... 
Deze e-mails gebruik ik, laat maar even weten of het naar een ander adres moet…. 

 
En als het lukt, graag per huis 1 camera, anders hebben we straks zulke kleine 

schermpjes….  
Ik stuur de link over 20 minuten… 
….. 
Wij zitten klaar… 
Wij ook… 
Ik zie je zo… 
OK… 
…. 
Het is nu 10.27, tijd voor de meeting toch?... 
… 
Ik heb geen code ontvangen… 
Heb je hem al gestuurd? 
Spannend…. 
Bijna…. 
…. 
Nou wij hadden nog wel koffie kunnen maken ondertussen…. 
Zijn wij mee bezig, helaas het gebakje vergeten…. 
…. 
Link is in jullie email als het goed is… 
… 
Ik krijg not valid… 
Wat is het password… 
Weet ik niet, ffzoeken…. 
…. 
Je moet de camera aanzetten en de microfoon… 
….. 
Rechtsboven…. 
Ha nu zie ik jullie…. 
 
 
Mijn familie (Saskia) 
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Vanaf 11 mei kunnen kinderen weer gedeeltelijk naar school en 
naar de opvang, maar evenementen zijn door het coronavirus tot 
1 september afgelast. De meeste Avond4daagses vallen in deze 
periode en gaan dus niet door. Drenthe gezond geeft samen met 
de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) de mogelijkheid 
aan de kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te 
lopen. Samen met het gezin kunnen kinderen in één week, tussen 
1 mei en 1 juli, vier verschillende routes lopen van 5 of 10 kilome-
ter. Met een app kunnen de routes geregistreerd worden en dan 
krijgen de deelnemers een officieel wandeldiploma van KWBN.  
 
Drenthe gezond wil inwoners van Drenthe gezond laten opgroeien en 
ouder worden, ook in deze tijd waarin het misschien wel extra be-
langrijk is. Daarom kijken we vanuit Drenthe gezond naar de moge-
lijkheden om gezond gedrag zoveel mogelijk te stimuleren. Waar we 
elk jaar aandacht vragen voor een gezondere Avond4daagse kijken 
we nu hoe we toch kunnen stimuleren dat kinderen gaan wandelen, 
uiteraard binnen de maatregelen van de Rijksoverheid. En dus komen 
we met de alternatieve Avond4daagse. Wandelen houdt het immuun-
systeem gezond. Je kan lekker een frisse neus halen. Je leert je eigen 
woonomgeving op een andere manier kennen. Nadat je actief bent 
geweest slaap je beter. Bewegen zorgt ervoor dat je je beter kan con-
centreren. 
 

Loop de alternatieve Avond4daagse in  

Coronatijd 

Drenthe gezond en de Koninklijke Nederlandse Wandelbond geven 

alternatief voor de Avond4daagse 
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De voorwaarden 
Wandel tussen 1 mei en 1 juli de Alternatieve Avond4daag-

se. Dit doe je door in deze periode in vijf achtereen vol-
gende dagen, 4x een afstand van 5 of 10 kilometer te 
wandelen. Er mag 1 rustdag tussen zitten. 

Hoewel het de Alternatieve Avond4daagse is, mag je ook 
overdag lopen 

Houd je aan de maatregelen van de Rijksoverheid. Loop dus 
alleen of met je gezin, houd 1,5 meter afstand en als je 
ziek of verkouden bent blijf dan binnen.   

Stuur 4 afbeeldingen(screenshots) in als bewijs dat je 4 ver-
schillende dagen 4 verschillende routes hebt gelopen 

Upload je bewijs op [https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-
avond4daagse/] en ontvang van de KWBN (Koninklijke Wan-
delbond Nederland) en Drenthe gezond een officiële wandeldi-
ploma. 
 
Gebruik van de app ImageRun 
Om tot vier verschillende routes te komen adviseren wij de ap-
plicatie Image Run/eRoutes te gebruiken. Hier kan men routes 
uitzetten met een gewenst aantal kilometers vanaf een gewenste 
locatie. Je krijgt altijd drie opties. Onderweg wijst de app de weg 
en registreert de wandeling. Met een screenshot geldt bewijs 
voor de gelopen route.  
 
NB. De Alternatieve Avond4daagse kan op deze manier ook pri-

ma worden gewandeld door kinderen die buiten Drenthe wonen.  

https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse/
https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse/
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28 mei: oud papier 
6 juni (alleen bij goed weer: dorpsborrel 
25 juni: Bestuursvergadering * 
25 juni: oud papier 
23 juli: oud papier 
23 juli Bestuursvergadering * 
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 in Coronatijd, niks 
aan.. 

AGENDA 

Kopij de volgende dorpskrant graag  

aanleveren vóór 15 augustus 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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