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VAN HET BESTUUR 

Na een zeer warme augustusmaand, terwijl we ons ook nog moesten 
houden aan beperkende maatregelen in verband met corona, pakken 
we het seizoen in september langzamerhand weer op. Grote bijeen-
komsten zullen in het algemeen niet plaats kunnen vinden, omdat we 
ons wel aan de 1,5 meter afstand willen houden. Maar werkgroepen, 
bestuur en verenigingen zullen hun activiteiten weer zo veel mogelijk 
starten. 
 
Het is fijn dat de seizoensopening dit jaar op 5 september wel door-
gang kan vinden. Werkgroep Leuk heeft al in een mail aangegeven 
welke activiteiten er dan plaats vinden en elders in deze krant treffen 
jullie hierover nog weer een artikel aan. In het kort komt het op het 
volgende neer: 
• Ter gelegenheid van het feit dat het Kiels Ommetje dan helemaal 

is bewegwijzerd, lopen we op een feestelijke wijze een deel van 
de route. 

• We openen na een busritje de onderborden van de Kiel die dan 
zijn aangebracht. 

• De seizoensopening zou worden afgesloten met de maandelijkse 
dorpsborrel. Echter, wij houden ons toch aan de laatste dringende 
adviezen van het kabinet. Daarbij gaat het om activiteiten, die risi-
co’s op de verspreiding van het covid-virus met zich mee brengen, 
zo veel mogelijk te beperken,, Daarom moesten we besluiten de 
borrel niet door te laten gaan. 

 
Uiteraard maakt een BBQ dit jaar ook geen deel uit van de seizoens-
opening, want dat zou nog veel meer risico’s met zich mee brengen. 
 
Zoals al werd veronderstelt houden we dit jaar geen Rommelmarkt. 
We kunnen dan onmogelijk de veiligheid van vrijwilligers en bezoe-
kers garanderen. 
 
Laten we er ondanks alles een bruisend najaar van maken. 
 
Jaap Ruiter, voorzitter 
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Ommetje, 7-Markendorp, Dorpsborrel,   

Seizoensopening... 
…......en dat allemaal op één middag! 

 
Op zaterdagmiddag 5 september a.s. hebben we 4 activiteiten 
gegoten in één grote. 
Jullie zijn allemaal van harte welkom om 1.58 uur bij het 
Dorpshuis in De Kiel. 
We gaan een kort stukje van Ommetje De Kiel lopen. 
 
Het bijzondere is dan: het Ommetje is bewegwijzerd, je kunt 
het op elk moment lopen! En hier en daar is een QR-code op 
een paaltje voor meer lokale informatie. Neem dus je 
smartphone mee. 
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Onderweg zijn er hier en daar versnaperingen om het lopen 
te veraangenamen: we lopen via de Eeserstraat en Bram-
mershoopstraat naar de Borgerderweg en steken door naar 
de Noorderweg. Daar wacht ons de laatste versnapering bij 
Wea en Arie de Groot aan de Rolderstraat 36. 
 
Vervolgens stappen we met z'n allen (neem een MOND-
KAPJE mee) op de bus, Lijn 21 van Qbuzz richting De 
Kiel. De bus vertrekt om 15.40 uur vanaf de halte Noorder-
weg, uiteraard richting Emmen! 
Als je niet kunt deelnemen aan het Ommetje, kan je vanaf 
deze halte/Arie en Wea de Groot deelnemen. Er zijn géén 
kosten verbonden aan het busvervoer: Qbuzz werkt graag 
mee aan deze Dorpsbelangenmiddag! Maar denk, nogmaals, 
wel aan het mondkapje. 
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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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Voor het bebouwde kombord (50 km) stopt de bus, de poli-
tie houdt het verkeer tegen, we stappen uit en de bus rijdt 
letterlijk door een lint, waarbij het 'onderkombord' 7-
Markendorp onthuld wordt. 
Daarna lopen we naar ons Dorpshuis voor de Dorpsborrel 
en dat is dan tevens de start van nieuwe seizoen. 
 
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er komen 
(voor de versnaperingen!): 
geef je op bij de werkgroep LEUK. 
Maar ook voor het busvervoer is het van belang dat we we-
ten hoeveel mensen er mee-doen/gaan.  Doe het gelijk, nú, 
als je mee doet werkgroep.leuk@dekiel.info. 
 

 

mailto:werkgroep.leuk@dekiel.info
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DOORLOPER 

Met de pen in de ‘hand’ willen wij iets over onszelf vertellen. 

Wij zijn Arjan en Tabitha Eisses.  

Arjan is geboren en getogen in Schoonoord. Na de basis- en middelba-

re school heeft hij de middelbare tuinbouwschool gedaan. 

Na het afronden van deze school is hij ter overbrugging bij een kom-

kommerkweker gaan werken voor hij het leger in moest. Hij was één 

van de laatste dienstplichtigen. 

Hij zat bij de luchtdoelartillerie in Ede en later in ’t Harde. Hij is opge-

leid tot het besturen van een YPR. 

Na zijn dienstplicht heeft hij bij DHL in Zwolle gesolliciteerd en daar 

werkt hij nog steeds met veel plezier drie dagen in de week. Daarnaast 

heeft hij nog een andere baan als tuinman van ’t Ellertsveld. En ook 

nog wat tuinen her en der in de buurt. 

Met veel plezier heeft hij jaren bij S.V. Schoonoord gevoetbald tot hij 

zijn enkel brak. Hij heeft na het herstel nog wel geprobeerd verder te 

voetballen maar dat ging niet zo goed meer. 

Toen is hij gaan wielrennen en dat doet hij nog steeds en sinds vorig 

jaar wisselt hij het af met mountainbiken. Er zijn in het bos hele mooie 

paden aangelegd en daar beleefd hij veel plezier aan. 

Mijn wieg stond in Maassluis en op mijn zevende ben ik naar Wad-

dinxveen verhuisd. 

Daar ben ik blijven wonen tot na mijn studie aan de Pabo van de Chr. 

Hogeschool Driestar in Gouda. 

Na het afronden van mijn studie heb ik eerst een jaar op de Maldiven 

gewerkt als privélerares van een Nederlands gezin waarvan de ouders 

beide bij de VN werkten. 

Na dat jaar heb ik gesolliciteerd op een baan in Best en daar heb ik met 

heel veel plezier op de Immanuëlschool  gewerkt. 
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In 2009 hebben wij elkaar ontmoet 

en na ons trouwen ben ik Arjan naar De Kiel gevolgd. 

Hij had inmiddels aan de Tip een bungalow gekocht en daar wonen 

we nu nog steeds met veel plezier. Ook al is er van de oorspronkelijke 

bungalow niet veel meer te zien…. 

Toen we net getrouwd waren heb ik af en toe wat invalwerk en bijles 

op CBS De Kiel gedaan maar toen ik zwanger was ben ik daarmee 

gestopt. 

 

In 2013 is onze dochter Mathilde geboren en we waren meteen ver-

liefd op dat kleine wonder! 

Al snel realiseerden we ons dat we met de komst van de kleine meid 

wel meer ruimte nodig hadden en dat was de reden voor een flinke 

verbouwing. Waar we nog steeds elke dag heel blij mee zijn ☺ 

In 2016 kregen we tot onze grote blijdschap nog een dochter en dat is 

Julianne. Nog een prachtig wonder!| 

Onze beide meisjes zijn inmiddels al 7 en 4 en gaan met veel plezier 

naar CBS De Kiel. We zijn heel blij met onze dorpsschool want de 
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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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sfeer is heel erg fijn. De kinderen voelen zich er thuis en ze krijgen 

meer dan voldoende aandacht en uitdaging omdat de klassen klein 

zijn. 

Vooral Mathilde is dol op honden en ook Julianne kan de kleine hon-

den steeds meer waarderen. 

Dus wanneer we een wandeling door het bos maken of naar school 

gaan is er altijd de hoop dat we honden tegenkomen. Inmiddels kennen 

de meisjes er een heleboel en mogen ze regelmatig hondenkoekjes uit-

delen. 

Wij mogen graag wandelen en fietsen en dat doen we heel graag in De 

Kiel en omstreken.  

Het is hier prachtig! 

. 

Wij geven nu de pen door aan Rogier en Marlien Vedelaar 
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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


17 

 

Creannetta   
Bloemsierkunst 

Workshops 
Bloemen, planten en decoratie 

 
Aelderstraat 44 in Aalden (naast de Coop) 
Bestelling Telefoonnummer 0591 222595 

 
Maandag gesloten  

Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 17.30 uur 
Zaterdag van 9.00 -  17.00 uur 

www.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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Pub food classics keuzemenu €28    

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 

 

 

 

                   

 

 

 
 

Verkoop én reparatie van fietsen, ook elektrische. 
Eigen merkfiets: Avalon 

Haal en Breng service binnen een straal van 10 km rond 
Schoonoord 

 
Slenerweg 5 – 7848 AD Schoonoord 

tel. 06 – 1978 0880 
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         VERENIGINGEN  

                 ZANGGROEP  

Beste mensen, 

 
Vanaf het vroege voorjaar klinken er op wekelijkse donderdagavond 
geen vrolijk gezongen liedjes meer in het Dorpshuis. 
Onze leuke en gezellige zanggroep laat zich er niet meer horen. 
Nee, het was niet het coronavirus en aan ons enthousiasme lag het ook 
niet. 
Door verandering van werk en wonen hebben een aantal van ons 
groepje moeten afhaken. 
Een gevolg hiervan was dat de bezetting van ons zanggroepje nu wel 
heel klein werd. 
Zo klein dat we wat later de moeilijke beslissing moesten nemen om te 
stoppen. 
In het laatste liedje dat we gezamenlijk hebben gezongen klonk nog 
net geen snik door maar jammer vonden we het wel. 
Het is spijtig dan het ons niet gelukt is voldoende belangstelling te 
wekken om ons zanggroepje met voldoende deelnemers voort te zet-
ten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ada 
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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     

ANTWOORDEN ZOMERPUZZEL 
 

Maarten v.d. Weijden 
Timmerman 
69 jaar 
Frenkie de Jong 
Erg mager – ’t moet nu gebeuren – onverwacht bij iemand aanko-

men 
Een huis te koop zetten 
Veenoord/Nw-Amsterdam 
3e dinsdag in oktober 
Peter Snijders uit Dalen 
Hilbert v/d Duim 
5000 meter 
Scooter – lekke band 
Mark van Bommel 
Nel 
René en Willy v/d/Kerkhof 
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Stand na vier rondes 

 
Anco Korte   37 + 17 = 54   pnt 
Hillie Heins   36 + 17 = 53     ,, 
Hennie Schepers  36 + 17 = 53     ,, 
Riek Ottens   37 + 15 = 52     ,, 
Annelies Loot   37 + 15 = 52     ,, 
Trudi v.d. Meer  36 + 15 = 51     ,, 
Delfin Horians   36 + 15 = 51     ,, 
Desiree de Vries  36 + 13 = 49     ,, 
Hennie Schans              37 
Gijs Egbers   34 
Rudger Borsboom  23 
 
 
De winnaar van dit seizoen is geworden; 

Anco Korte 
En heeft gekozen voor de rollade. 
Deze heeft hij inmiddels ontvangen  
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 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  

 
 

 

 

 

Voor al uw klusmaterialen en klussen. 
De Bouwmarkt Schoonoord (eerder Fixet) 
aan de Maatschappijweg 4 in Schoonoord, 
bestaat al vele jaren en is dé Bouwmarkt 

op het gebied van klussen/klusbenodigdheden 
(óók een eigen Klussendienst) en heeft 
alles in huis om u van dienst te zijn met 

          (tuin)gereedschap. Ook verhuur van machines. Tel. 381852. 
                  www.bouwmarktschoonoord.nl / info@bouwmarktschoonoord.nl 

  

  

http://www.bouwmarktschoonoord.nl
mailto:info@bouwmarktschoonoord.nl
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De oplossing voor 8 november toesturen aan Roelie:  

roelie-deboer@gmail.com 

               HERFSTPUZZEL 
 
 
Welke spreekwoorden en gezegdes zijn dit. 
Voorbeeld “klokje”en “thuis”. 
Oplossing; Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. 
 

Valt  -  ver 
Hoge  -  wind 
Hond  -  vinden 
Huis  -  tafel 
Wie  -  schoen 
Schaap  -  volgen 
Spreken             -  goud 
Kinderhand -  gauw 
Kleine  -  oren 
Koeien  -  halen 
Een  -  woord 
Gegeven             -  bek 
Komt  -  loontje 
Varkentje             -  wassen 
Geboren             -  kwartje 
Ieder  -  deksel 
Heeft  -  kruisje 
Mes  -  kanten. 
Deur  -  thuis 
Kaas  -  gegeten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Wie tè lang knecht west is. 
           Kan nooit meer een goeie baos worden 
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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 

Administratie- en Adviesbureau Gerbers 
Slenerweg 88 7848 AK Schoonoord 

voor: Administraties en rapportages 

in landbouw en MKB 

Belastingaangiftes particulieren 

el: 0591-381491 / 06-53129854  

E-mail: info@administratie-gerbers.nl  

 

mailto:ideeja@hetnet.nl
http://www.grondverzeteising.nl
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Druk op de ketel/pers 
(3) 

In een vorig nummer heb ik iets geschreven over het vrijwilligerswerk 
bij de Drukpers, onderdeel van de Historische Drukkerij en Grafische 
Werkplaats “De Drukpers” bij het Openluchtmuseum Ellert en Bram-
mert in Schoonoord. 
En geweldig, we hebben er weer een paar vrijwilligers bij. Maar er kan 
nog meer bij!! Vooral als we méér/alle dagen open willen. 
 
 

Wellicht ook iets voor jou?! 
 
Het is ontzettend leuk werk: kinderen én volwassenen wat vertellen 
over allerlei drukpersen die staan in De Handelschdrukkerij (waar ik 
géén verstand van had, maar inmiddels wel heb gekregen) en vooral 
met kinderen (en vaak ook met volwassenen) aan de gang met DRUK-
KEN!!! Interactief werken, maar wel met de beperkingen van Mw. Co-
rona. 
De bezoeker vraagt en wij draaien (aan de Etspers om maar wat te noe-
men). En wat het leukste is: als er niemand is voor een bezoek, kan je 
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zelf heel leuk aan de gang met de persen (mono print of iets met let-
ters), of zo maar wat grafisch doen (met sjablonen werken of gewoon 
lekker ‘rommelen’) of wat schilderen/drukken met drukinkt. 
 
Mááááárrrrrrrrrrrrrrr............ een bekend verschijnsel: té weinig vrijwil-
ligers om iedere dag in het seizoen (april – november) open te zijn, 
Wat nu haalbaar is: woensdag, donderdag, zaterdag en vaak ook nog 
een zondag. En je krijgt als vrijwilliger een vorstelijke behandeling: 
heel veel waardering door De Drukpers c.q. het Museum (van Afslui-
tend Buffet t/m de startkoffie mét), altijd gratis toegang en producten 
uit de Historische Groentetuin. 
 
Dus......................lijkt vrijwilligerswerk je leuk, geef een gil voor méér 
informatie en nogmaals het is heel leuk werk, je kunt zelf creatief be-
zig zijn (ook als grafisch ‘ontwerper’) en we werken met/in een ont-
zettend leuke klup, waarvan er inmiddels 5 (vijf!!) uit De Kiel komen. 
Groet van Zeno en voor meer info dan wel aanmelding:  
pepe.zet@online.nl 
 
Oh ja, als je zin hebt in tafeltennis……..iedere dinsdagavond gaan er  

3 Kielenaren naar Valthe om te tafeltennissen bij Tornado 65. Een  
hele leuke groep en we hebben nog zitplaatsen, maar eventueel ook 

staanplaatsen in de auto!! 
zeno 

 
   
 
 
 
                              Een dreuge smok 
                              En een slok waoter 
                              Is eten en drinken 
                              Maor wij wordt er niet dik van. 

mailto:pepe.zet@online.nl
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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 

                VERSLAGEN 

 
Dorpsborrel 
 
Zoals jullie via de dorpsmail op de hoogte zijn gesteld,  
zijn we weer begonnen met de maandelijkse dorpsborrel in 
het dorpshuis te organiseren. 
De eerste keer in juni is het afgelast vanwege het slechte 
weer, zo vlak na de corona 
periode wilden we het toch maar even buiten houden. 
 
4 Juli zaten we dan vanwege de kou en wind binnen, het 
was gezellig ingericht 1,5 mtr. afstand met tafels en stoelen, 
samenwonenden konden samen zitten. 
Een hapje en een drankje, en de sociale contacten doen      
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iedereen goed. 
Wat wel wat vreemd was dat er opeens veel jarigen waren 
die gingen trakteren! 
 
1 Augustus hebben we onder het afdak achter het dorpshuis 
gezeten, het was 
lekker weer, een kleine opkomst maar erg gezellig, met 
mooie sterke verhalen. 
De hapjes worden verzorgd door Roelie, die na afloop per 
consumptiekaart € 1  ontvangt, fijn dat dit zo geregeld is. 
 
Wilma 
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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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INGEZONDEN 

Hallo nieuwe buren, 
 
Wij willen ons voorstellen in de buurtkrant! Wij zijn Eric, Daniëlle, 
Anouk en Kaylee Brinkman en zijn per 13 juli de nieuwe bewoners 
van de Eeserstraat 18. 
Na 17 jaar gewoond te hebben in het recreatieschap Spaarnwoude 
(gemeente Velsen in Noord-Holland) zijn we verhuisd naar de Kiel. 
Met onze verhuizing hebben we onze drie paarden, twee katten en on-
ze hond meegenomen. De kinderen gaan naar de dorpsschool en kij-
ken er naar uit om meer kinderen uit het dorp te ontmoeten. 
We hebben al leuke ontmoetingen gehad met een aantal buren, en kij-
ken er naar uit om nog dorpsgenoten te leren kennen. 
Groeten van Eric, Daniëlle, Anouk en Kaylee 
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                                                 RECEPT 
Makkelijk recept veur heerlijke sukelaotruffels 
 
Ingrediënten(zoveulmeugelijk biologische): 

100 cc slagroom 
250 gr. Pure sukelao, min. 70% fienehakt 
25 gr.botter in dobbelstienties 
Snufje cayennepeper 
50 cc Grand Marniet of Cointreau 
Sinaasappelrasp van 1 sinasappel 
Cacaopoeier um der ummetoe te doen 

 
Klaormaken; 

De slagroom mit de cayennepeper tegen de kook aanbrengen en 
van ’t vuur ofhalen 

De botter, de sukelao en de sinasappelrasp toevoegen en goed deur-
reuren tot een gladde massa 

Schink het in een kanne en doe de likeur derbij. 
Laot het op een koele stee in een paor uur stief worden 
Bestrooi een groot bord royaalmit cacaopoeier Rol een theelepeltie 

van het sukelaomengsel mit de haand tot een ballegie en rol het 
deur de cacaopoeier 

Leg de truffels eventueel in speciale sukelaopapierties/caisses en 
leg ze op  een mooi schaaltie 

 
Niet langer as twei dagen in de koelkast bewaren 
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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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            BEDRIJVIGHEID 

“A'k hier zo fietse en 't weijt nie slim 
dan giet 't haost vanzolf....” 

 
is een deeltje uit Op Fietse van Skik en je zou kunnen 
denken dat ze een elektrische fiets aangeschaft hadden 
bij Harrie Wever, de nieuwe fietsenmaker in Schoon-
oord. Fietsenmaker? Nee, dat woord kent Harrie niet 
met wie ik een gesprekje had in het kader van Bedrijvig-
heid. 
“Ik ben gediplomeerd Rijwielhersteller”, verbeterde hij 
mij. Sorry, er valt nog veel te leren in deze wereld! 
Als kind was hij al helemaal gek van fietsen, maar voor-
al het sleutelen en ze weer aan de praat krijgen.......dat is 
mooi werk. 
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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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Harrie heeft de laatste jaren via detachering gewerkt bij 
de Fietsenzaak Profile bij Erik Brüning in Klazienaveen 
en dat was de plek om zich te professionaliseren. Daar 
heeft hij zijn diploma behaald en veel geleerd van het 
praktijkwerk. Al eerder had hij eens een visje uitgegooid 
om te starten in Schoonoord met een fietsenwinkel (ná 
Grasdijk en vóór Feijen), maar dat lukte toen niet. Nu 
dus wel. 
 
De werkplaats/winkel van Glazenier Max stond leeg en 
hij kon het pand vervolgens kopen. Dan het zo verbou-
wen dat er gestart kon worden en inmiddels loopt het 
prima. Harrie voert een eigen merk: Avalon; de fietsen 
worden gemaakt in Amsterdam en Alkmaar. Maar ook 
fietsen van andere merken worden door hem gerepa-
reerd, hij heeft contacten met collega's waar doorgeme-
ten wordt. Te vergelijken met een auto die APK onder-
zocht wordt bij garage A en gerepareerd wordt bij garage 
B. Als alle plannen gerealiseerd zijn (showroom/winkel 
en een grotere werkplaats), dan kan binnen zijn bedrijf 
zowel de diagnose (digitaal) als de reparatie afgehandeld 
worden. 
 
Uiteraard heeft hij haal en breng service binnen een 
straal van 10 km rond de werkplaats. 
Dus heb je een fietsreparatie? Harrie Wever, Slenerweg 
5, 7848 AD Schoonoord met tel.nr 06 - 1978 0880. 
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27 augustus:   oud papier 
29 augustus:   dagje weg, stoer bij de boer? 
05 september: ludieke seizoensopening 
24 september: oud papier 
07 november: laatste dag voor uw puzzel-oplossing 
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, nog steeds niks aan. 

 

 

 

.Kopij de volgende dorpskrant graag  

aanleveren vóór 15 november 2020 

AGENDA 

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  

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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