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VAN HET BESTUUR 

Van de voorzitter, 
 
Het is nu toch wel erg stil in het dorpshuis. Na de seizoensopening van  
5 september zijn er eigenlijk geen activiteiten meer geweest. Helaas, maar 
het is niet anders. Het vaccin dat nu is ontwikkeld brengt daar hopelijk snel 
verandering in, maar volgens de berichten zal het pas in het voorjaar  
worden voordat we kunnen worden ingeënt. Ik heb nog wel bij de  
Amerikaanse  producent Pfizer geprobeerd om alvast 400 vaccins aan ons 
te leveren, maar ondanks dat ze Dorpsbelangen De Kiel goed kennen,  
geven ze voorrang aan Appelscha. 
 
Ook het bestuur heeft de afgelopen maanden niet vergaderd. Dringende 
zaken werden per mail geregeld en dat werkt goed. Op de extra uitgave 
van de Dorpskrant kregen we wel positieve reacties, maar verder geen  
bezwaren tegen de voorgestelde gang van zaken. Het bestuur is daar erg 
blij mee. Dat betekent o.a. dat er nogmaals € 1.000 aan het dorpshuis is 
overgemaakt. 
 
De school begint de komende tijd aan een actie om meer leerlingen te  
krijgen. Het aantal leerlingen is nu minimaal en we voorzien dat als er niet 
meer bijkomen het op termijn voor de school moeilijk kan worden om 
zelfstandig te blijven. Een dorp zonder school is minder aantrekkelijk voor 
jonge gezinnen en dat zouden we toch niet moeten willen. Daarom wil 
Dorpsbelangen graag mee werken om deze goeie school meer onder de 
aandacht te brengen van potentiële ouders. Daarbij zal ook nadrukkelijk 
worden gekeken naar de directe omgeving van De Kiel. Wellicht dat er 
bijvoorbeeld in Eeserveen, Eesergroen, Odoornerveen en Orvelterveld  
kinderen wonen voor wie De Kiel dichterbij is dan hun huidige school. 
Mochten jullie daar gezinnen kennen die hiervoor in aanmerking komen 
dan is het erg prettig als je de schoolkring hierop opmerkzaam wilt maken. 
Je kunt daarvoor contact opnemen met Rogier Vedelaar 06-83 52 93 47. 
 
Ik vind trouwens dat de jonge gezinnen hier in het dorp er ook zelf wel iets 
aan kunnen doen. De SGP wil wel helpen, want die wil € 1.000 subsidie 
geven voor het vierde kind! 
 
Jaap Ruiter 
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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.  
 

Telefoon: 381852. 
www.bouwmarktschoonoord.nl 

e-mail: info@bouwmarktschoonoord.nl 

  

http://www.bouwmarktschoonoord.nl
mailto:info@bouwmarktschoonoord.nl
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Bestuursleden gevraagd voor Dorpsbelangen 

De Kiel 
 
We hebben onderstaande oproep al eens op de dorpsmail gezet, maar 
daarop zijn nog geen reacties gekomen. Dus we vragen je nog eens goed 
na te denken of je toch geen bestuurslid van Dorpsbelangen wilt worden. 
In maart 2021, dus over een half jaar, zullen Arie de Groot en Jaap Ruiter 
aftreden als bestuurslid. Ze stellen zich niet beschikbaar voor een nieuwe 
periode en dat betekent dat het bestuur op zoek is naar opvolgers. 
 
Arie de Groot is in maart 8 jaar algemeen bestuurslid geweest en voor 
hem zoeken we iemand die geen voorzitter, secretaris of penningmeester 
wil worden, maar die wel haar of zijn bijdrage wil leveren aan de  
vereniging. 
Naast zo’n 12 vergaderingen per jaar kun je, afhankelijk van je interesse, 
meedoen aan bepaalde projecten en misschien vind je het leuk om  
namens de vereniging iets te organiseren, maar dat hoeft niet persé. We 
verwachten in elk geval wel dat je actief meedenkt over alles wat in het 
bestuur aan de orde komt. 
 
Jaap Ruiter is bijna 7 jaar voorzitter geweest. Binnen het bestuur is er 
geen ambitie om voorzitter te worden, dus zoeken we een nieuw  
bestuurslid die deze functie wil vervullen. 
Je leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering en 
vaak ben je aanspreekpunt voor leden en anderen. Je vertegenwoordigt, 
soms samen met andere bestuursleden, de vereniging naar buiten toe.  
Als je daarvoor minder interesse hebt, kunnen ook andere bestuursleden 
de vereniging vertegenwoordigen. Het wordt erg op prijs gesteld als je 
met nieuwe ideeën komt. 
Mocht je deze functie overwegen dan is het mogelijk om ter voorberei-
ding alvast de bestuursvergaderingen bij te wonen. 
 
Heb je interesse voor de functie van algemeen bestuurslid of voorzitter 
dan kun je dat kenbaar maken aan onze secretaris:  
Gijs Egbers: 06-54 6521 78 of secretaris@dekiel.info. 
 
Wil je meer informatie over de functies dan kun je hierover bellen met 
Jaap Ruiter of 382070 of 06-20613672  en natuurlijk met een van de an-
dere bestuursleden.  

mailto:secretaris@dekiel.info
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Verkoop Violen 

 
Fokke de Boer kwam op het idee om in het kader van de actie “Help 
het dorpshuis er bovenop” in het voorjaar een verkoop van violen te 
houden, waarvan de opbrengst is bestemd voor het dorpshuis. We 
zijn daar enthousiast over, vooral om dat Fokke ons een hoog winst-
percentage heeft toegezegd. 
 
We hebben een tray van 18 potjes violen in de aanbieding voor €9,-. 
Ze zijn er in 2 varianten namelijk groot bloemig en klein bloemig. 
Deze violen worden eind februari tot half maart uitgeleverd.  
Daarvóór nemen we contact op om de bestellingen op te nemen. De 
violen zijn winterhard en kunnen dus direct buiten in de volle grond 
worden gepoot, maar natuurlijk komen ze nog mooier uit in een grote 
pot of schaal. 
 
We zoeken nog enkele vrijwilligers om de bestellingen op te nemen 
en de violen af te leveren. We gaan er vanuit dat we behoorlijk wat 
hulp krijgen, zodat je vlot klaar bent.  
Je kunt je als vrijwilliger opgeven bij Jaap Ruiter,  
ruiterdekiel@gmail.com telefoon 06-20 61 36 72 of 382070. 
 
Uiteraard is het nu al mogelijk om je bestelling te plaatsen. Stuur 
daarvoor even een mailtje naar voorzitter@dekiel.info Geef duidelijk 
aan hoeveel trays je wilt en of je grote of kleine bloemen wilt. 

mailto:ruiterdekiel@gmail.com
mailto:voorzitter@dekiel.info
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Contributie 

 

We zitten al weer in de maand december, de laatste maand van het fi-
nanciële verenigingsjaar. 

Wanneer de contributie nu betaald wordt dan hoeft niemand er het ko-
mende jaar meer aan te denken en kunnen we er met zijn allen weer 
een spetterend jaar van maken. Contributie wordt gewoonlijk vooraf 
betaald dus eigenlijk in december. 

 

Graag € 5.00 onder vermelding van naam en ADRES overmaken naar 
rekening: NL17 RABO 0359 2296 46 t.n.v. Vereniging voor Dorpsbe-
langen de Kiel e.o. 

 

(U doet de penningmeester een groot plezier om ook uw adres bij de 
betaling te vermelden, er zijn nogal wat huishoudens waarin dezelfde 
achternamen voorkomen. Hierdoor kunnen verwarringen ontstaan 
over wie nu betaald heeft. Soms moet er aardig gepuzzeld worden om 
het juiste bedrag aan het juiste gezin te koppelen.) 

 

Problemen met overmaken? Bel dan even met de penningmeester voor 
een afspraak of doe het geld in een envelop met naam en adres erop in 
de brievenbus van Rolderstraat 61 of bij een van de andere bestuursle-
den. 

 

Bij voorbaat dank. 

 

Uw Penningmeester. 
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Kleding     
  Huishoudelijke artikelen    

IDEEJA 
Schoenen     
Speelgoed 

  

warenhuis/drogist 
Tramstraat 15 / 7848 BG 

Schoonoord, tel.: 0591-381908 

ideeja@hetnet.nl  

 

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
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Eeserstraat 
 
Beste Kielenaren en buren, 
De Eserstraat is een 30 km zone. Echter er wordt daar vaak veel  
sneller gereden. Dorpsvereniging De Kiel heeft de hand weten te leg-
gen op 150 stickers met 30 km erop om op de vuilcontainers te  
plakken. Deze zijn inmiddels bij alle bewoners van de Eeserstraat 
overhandigd. De stickers zijn gratis ter beschikking gesteld door  
Veilig Verkeer Nederland dat  de Vereniging Dorpsbelangen De Kiel 
een besparing van  €450 oplevert. 
Ook hebben zij een spuitset geleverd om op de straat een 30 km sym-
bool te spuiten en 2 “slow down” poppen. Dit alles voor ons dorp  
gratis.  
Hopelijk helpt dit een beetje om de snelheid op de Eeserstraat wat 
naar beneden te krijgen. 
Met grote dank aan Veilig Verkeer Nederland! 
 
Gijs Egbers 
secretaris Dorpsvereniging De kiel 
secretaris@dekiel.info  

mailto:secretaris@dekiel.info
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VAN HET DORPSHUIS 

 

Stichting Dorpshuis De Kiel 

Al lang maken we met veel plezier gebruik van ons unieke dorpshuis 

’t nuver plekkie. Wellicht wat minder bekend is dat het Dorpshuis 

wordt beheerd, onderhouden en beschikbaar gesteld voor de bewoners 

van De Kiel en omgeving door de ‘Stichting Dorpshuis De Kiel’. Het 

bestuur en een groot aantal vrijwilligers zorgen ervoor dat het altijd  

tip-top in orde is voor activiteiten, bijeenkomsten en verhuur. Het 

moet gezegd het verkeerd in fantastische staat, zeker na het project 
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vorige jaar waarbij de goten zijn vervangen en het platte dak is aan-

gepakt. Restauratie van het naambordje staat nog wel op het  

verlanglijstje. Met de zonnepanelen die het jaar daarvoor zijn  

geplaatst wordt bovendien ook voldoende energie opgewekt om het 

energiegebruik te compenseren. 

De statuten van de Stichting waren nog opgemaakt in de tijd van  

typemachines en bleken bij nader onderzoek niet meer goed te passen 

bij de huidige situatie en tijd. Er is daarom besloten deze te herzien. 

Hierbij is ook de samenwerking met de grootste gebruiker de 

‘Vereniging van Dorpsbelangen De Kiel’ nog eens bekeken. Dit 

heeft ertoe geleid dat er een heldere afspraak is vastgelegd over hoe 

de Stichting inzage geeft in haar activiteiten en financiën en ervoor is 

gekozen altijd een bestuurslid van de Vereniging in het bestuur van 

de Stichting te hebben en omgekeerd. De aangepaste statuten zijn 

begin dit jaar bij de notaris bekrachtigd. 

Het tekenen van de statuten door Wilma en Ad met een volmacht van 

Bea gebeurde tijdens de eerste Corona golf  bij de notaris in Ooster-

hesselen (tegen een zeer kleine administratieve vergoeding  )  

waarbij alle maatregelen uiteraard strikt in acht werden genomen. Op 

dat moment werd nog gehoopt dat deze maatregelen van korte duur 
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zouden zijn, echter weten we inmiddels wel beter. Er was de hoop dat 

na de zomer activiteiten - zij het onder voorwaarden - weer opgepakt 

zouden kunnen worden. De-

ze hoop bleek echter van 

korte duur. Recent is daarom 

wederom besloten om het 

dorpshuis helemaal te slui-

ten voor activiteiten.  

Het stilleggen van de activi-

teiten en de sluiting hebben 

natuurlijk verregaande ge-

volgen voor de financiën 

van de Stichting. Onder normale omstandigheden kan de Stichting met 

de inkomsten van verhuur en de bar de vaste lasten dekken en is er 

daarnaast een heel kleine buffer om bijvoorbeeld onderhoud te plegen. 

Echter onder de huidige omstandigheden zijn de vaste lasten wel lager 

maar toch op een dusdanig niveau dat bij gebrek aan inkomsten een 

kritisch punt is bereikt. Zoals eerder in de extra editie van de Dorps-

krant is gemeld heeft de Vereniging besloten de Stichting financieel te 

versterken om deze lastige periode door te komen.  

Als Stichting Dorpshuis danken we de leden van Dorpsbelangen  

hartelijk voor deze geweldige steun. 

We hopen natuurlijk dat de situatie snel zal veranderen en iedereen 

weer gebruik kan maken van ‘t nuver plekkie. In geval van vragen over 

het gebruik of wil je meehelpen bij het beheer, schroom dan niet om 

met een van ons contact op te nemen! 

 

Wilma Hummel (Voorzitter) 

Bea Rozeman (Secretaris) 

Ad van Ginneken (Penningmeester) 
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VAN DE REDACTIE 

Dorpsgenoten, 

 

We beginnen met iets wat vorige keer was mis gegaan, namelijk dat 

het in memoriam van de vrouwenclub niet was geplaatst. Als er  

iemand overlijdt in het dorp wil je er graag aandacht aan geven en in 

het verleden hebben we het daar ook over gehad met het bestuur. 

Toen is afgesproken dat we daar niet aan moesten beginnen, omdat je 

niet weet wie er overleden en bij wie dan wel en bij wie niet. Een 

zorgvuldige discussie was het, maar dan loopt het opeens spaak bij 

iemand als Jantje Bos die veel voor de huisvrouwen nu Kielse  

Wichter heeft betekend.  

We hadden er bij de discussie onvoldoende rekening mee gehouden 

dat de dorpskrant van het hele dorp is en niet alleen van het bestuur. 

Als je als vereniging iemand verliest die je dierbaar is dan moet je 

daarover kunnen schrijven in de dorpskrant. En dan wordt het ook 

geplaatst. 

Eigenlijk mag iedereen alles in de dorpskrant zetten. Wel houden we 

ons het recht voor om beledigende of onwelvoeglijke teksten en  

foto’s te weigeren in overleg met het bestuur en de inzender, maar 

eigenlijk is dat nog nooit gebeurd.  

Ook fake-nieuws mag niet, voor zover we zelf feiten en verzinsels uit 

elkaar kunnen houden….(ook nog nooit gebeurd trouwens). 

Dus schrijf, stuur foto’s, verhalen, vertel over ‘waar je weg komt’ en 

wat je hier hoopt te vinden. Jullie hebben ons deze keer geweldig blij 

gemaakt met de prachtige foto’s en verhalen! Een superdik nummer 

dus! 
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Masters Diervoeders 
 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Masters paardenvoer, muesli 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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Vanwege Corona starten we met een serie extra puzzels: deze keer 

“van wie is de hond?”!  

Voor de volgende uitgave zijn er ook al verschillende katten- en  

andere huisdierfoto’s opgestuurd. De katten lijkt ons een hele lastige 

opgave te worden, want we zien, buiten onze eigen katten, alleen de 

katten op de sociale app als ze vermist zijn…. 

 

Vooral op de puzzel: ‘van wie is dit kind’ verheugen we ons zeer! 

Er was een kerstverhaal opgestuurd, maar daar bleken auteursrechten 

op te zitten, maar we vonden het idee van een verhaal in deze donkere 
tijd erg leuk. Gelukkig had Frans Westerbrink het verhaal van Ellert 
en Brammert in dichtvorm met tekeningetjes, helaas waren die teke-

ningetjes niet goed gekopieerd, maar we hebben ze er toch maar bij-
gezet. Een gedicht dat je jezelf hardop voor moet lezen, een heerlijke 
cadans. 

En dan die prachtige foto’s van Ad en Victor! Ze zullen wel een beet-
je wegvallen door het formaat en zwart-wit, gelukkig staan ze op de 

website!  

We merken dat iedereen zijn best doet om de kopij alvast mooi op te 
maken, zelfs het formaat aan te passen en de foto’s er zelf op de goe-
de plek in te krijgen. Dat hoeft niet, werkt zelfs tegen…  

Het geeft ons veel extra werk omdat de dorpskrant in publisher wordt 
gemaakt en we ons tamelijk strikt houden aan lettertype ‘times new 
roman 12’ om het beeld een beetje rustig te houden. 

Dus lever tekst aan en in de tekst: “foto 1 hier…”. En de foto’s apart. 

We doen ons best! 

Met vriendelijke groet 

De redactie (Trudi van der Meer en Saskia Minderman)   
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Dorpsborrel via zoom, Ad niet gezien en gehoord (falend internet) en Hennie was 

weer even uit beeld 

DOORLOPER 

 

Mogen we ons even voorstellen? Wij zijn Rogier en Marlien Ve-

delaar, getrouwd in 2008 en samen met Marit, Féline en onze kat 

Roos, wonen we sinds 2011 aan de Eserstraat in De Kiel. Daarvoor 

woonden we in Schoonoord, waar ik geboren en getogen ben.  

Marlien, geboren in Eeserveen, wilde graag terug en toen ons huidi-

ge huis te koop kwam, was de beslissing snel genomen.  

In het dagelijkse leven houd ik me in de rol van kwaliteits- en  

veiligheidsmanager binnen een productiebedrijf bezig met het  

professionaliseren van de organisatie op het gebied van kwaliteit, 

veiligheid en milieu. Daarnaast voer ik ISO-9001 audits uit bij  

zusterorganisaties in binnen- en buitenland. Sinds 2016 studeer ik 

HBO Technische Bedrijfskunde en in december begin ik met afstu-

deren. Ik hoop de studie volgend jaar zomer af te kunnen ronden.   

Marlien werkt in de thuiszorg in Assen als wijkverpleegkundige. 

Door ons werk hebben we beide een coördinerende rol op het ge-

bied van de Covid-19 pandemie.  
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Marit is 11 jaar en een echte 

paardengek. Elk moment dat ze 

de mogelijkheid heeft om te 

rijden, grijpt ze aan en in alles 

wat ze doet betrekt ze haar lief-

de voor paarden. Of het nu in 

de werkelijkheid is of virtueel 

achter de computer. Ze rijdt 3 á 

4 keer per week in de manege 

in Noord-Sleen en op zaterdag 

mag ze op haar grote vriend, 

het Friesche (paard) Vincent rijden.  

 

Féline is 9 jaar en houdt van spelen met haar vriendinnen. Het maakt 

niet uit wat ze aan het doen is, maar als haar vriendinnen bellen of ap-

pen om te spelen, gaat alles aan de kant en is ze weg. Ze zit op  

volleybal in Exloo waar ze wekelijks traint. Op dit moment zijn er door 

de Covid maatregelen geen wed-

strijden en dat vindt ze erg  

jammer, want ze stonden hoog 

in het klassement. Verder speelt 

ze piano en houdt ze van  

bakken. De geur van heerlijke 

cupcakes en allerlei andere  

soorten cakes vullen ons huis 

met grote regelmaat. En dat we 

proefpersonen zijn, is absoluut 

geen straf  . 

De vele activiteiten van de meiden leveren regelmatig  

planningstechnische en logistieke problemen op. Gelukkig hebben we 

geweldige ouders die ons hier in ondersteunen. Dat mag best even  

gezegd worden. Bedankt! 
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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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De meiden gaan beiden naar de basisschool bij ons in het dorp.  

Een fantastische school waar de kinderen zichzelf kunnen zijn. Ze kun-

nen zich er in een vriendelijke en ontspannen sfeer zich op alle gebie-

den ontwikkelen. Marlien en ik zijn beiden lid van de schoolkring/MR 

en op dit moment werken we er aan om meer leerlingen naar de school 

te krijgen. We zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren.  

Het lijkt er op dat er in de omgeving het beeld is dat CBS De Kiel een 

kleine school is die mogelijk niet meer zo lang bestaat. Maar niets is 

minder waar! Doordat het een kleine school is, is er veel aandacht en 

maatwerk mogelijk voor elk kind en kunnen ze gebruik maken van de 

vele mogelijkheden en moderne middelen van een grote school. Dit 

komt onder andere doordat we nauw samenwerken met en onderdeel 

zijn van CBS De Slagkrooie in Schoonoord.  

Toen tijdens de eerste Corona-golf de kinderen niet meer naar school 

konden, was het binnen een week geregeld dat ze thuis met behulp van 

de Chromebooks van school, de lessen op afstand konden vervolgen. 

Hierdoor hebben ze nauwelijks achterstand opgelopen.  Dit heeft de 

school ontzettend goed aangepakt! 

We vinden het fijn wonen in De Kiel. Er heerst een prettige sfeer en de 

bewoners zijn vriendelijk en behulpzaam. Er is een actieve  

dorpsvereniging en in en om het dorpshuis is het altijd erg gezellig  

tijdens de activiteiten. De Kiel is een dorp met een mooi karakter. Ik 

heb begrepen dat er enkele bestuursleden aftreden volgend jaar. Ik heb 

er alle vertrouwen in dat er nieuwe actieve bestuursleden zullen komen 

om dit werk onverminderd door te kunnen zetten. 

We hopen dat er steeds meer jongere gezinnen in De Kiel komen wo-

nen, zodat er ook meer activiteiten kunnen worden ontplooid door de 

kinderclub waarvan Marlien ook bestuurslid is. 

 

Vriendelijke groet van Rogier, Marlien, Marit en Féline. 
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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 

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag 17.00-20.00 uur 

Vrijdag 13.00-20.00 uur 
Zaterdag 9.00-17.00 uur 
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VERENIGINGEN 

KIWI’s 
 
We willen als Kielse Wichter (vroeger de huisvrouwen) even terug 
komen op het overlijden van Jantje Bos. We bestaan al 27 jaar en  
vanaf de oprichting was Jantje lid van onze club en door de jaren heen 
waren we zeer verknocht geraakt.  
Jantje was in Valthermond geboren en bij haar huwelijk met Joost 
naar De Kiel gekomen en heeft daar altijd in hetzelfde huis aan de 
Noorderweg gewoond, maar in 3 verschillende gemeentes, zoals ze 
wel eens trots vertelde…. 
Bij onze club was Jantje er altijd! Bij elke clubavond en bij elke  
activiteit. In die jaren heeft ze het 1 x vergeten, maar toen we haar 
belde, kwam ze in rap tempo. Alleen ziekte of een ziekenhuisopname 
kon haar weerhouden. 
Ze had een prettige, droge humor en ze stond niet zo zeer op de voor-
grond met dingen organiseren, maar ze wás er!  Als iemand wat had 
of ziek was  kwam ze  met een bloemetje of iets lekkers langs en vaak 
meerdere keren. 
Ook bij activiteiten van de dorpsvereniging, vroeger bij de school in 
de kleutercommissie, bij het kniepertjes bakken voor de  
rommelmarkt: je kon op haar  
rekenen! 
Een mens om van te houden! 
We missen haar erg. 
 
Mooi en tekenend voor haar was het 
gedicht op haar rouwkaart: 
 
Ik heb geen zorgen voor de dag van 
morgen 
Want op mijn levenspad gaat God 
vooraan 
Van uur tot uur zal Jezus zorgen 
En ik gaf het vertrouwen aan…. 
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Standplaats Schoonoord  
Woensdag 10.30-17.30 uur  
Zaterdag 10.30-17.30 uur  
 
Tel: 06 -21899447 
e-mail: 
grasdijk.vis@gmail.com  

Boodschappen 

Handen gesprietst? 
Winkelwagen schoon? 
Mondkapje voor. 
’t Lijkt allemaal zo gewoon. 
 
Anderhalve meter. 
Liever geen contact. 
Snel door de winkel, 
boodschappen gepakt. 
 
Pinnen bij voorkeur. 
Boodschappen voltooid. 
Maar ik zal u zeggen: 
Voor mij went het nooit! 
 
Roelie de Boer 

mailto:grasdijk.vis@gmail.com
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Kielse wichter in Corona tijd 
 
Maart was onze laatste bijeenkomst van De Kielse Wichter, en alles 
ging dicht vanwege het coronavirus. 
Wat gaan we doen om ons programma af te werken NIETS want het 
dorpshuis ging dicht. We hadden een Lockdown. Maar na een  
aantal weken ging er een gedeelte weer open. 
Maar met het ledental wat we hebben mogen we niet in het dorps-
huis. Dus….weg seizoen. 
Geen Paas decoratie en ons gezellige dagje uit ging helaas ook niet 
door. 
Op naar het nieuwe seizoen maar daar kwam ook alweer een eind 
aan. Dus weer creatief wezen en een oplossing zoeken om toch als 
leden een middagje weg te kunnen, en allemaal op afstand. Toen 
kwamen we op het idee om naar het openlucht museum Ellert en 
Brammert te gaan en daar hadden we ruimte.  
We konden bij Lucas en Marion plaatsen reserveren op het terras en 
hebben daar gezellig met elkaar koffie met een traktatie  gehad en 
verder genoten van het museum en natuurlijk van het mooie weer.
(het weer was ons goed gezind). 
Toen maar weer een datum geprikt om als bestuur weer naar een 
oplossing zoeken, MIS… we mochten niet in het dorpshuis. 
Nu maar afwachten wanneer we als bestuur weer bij elkaar kunnen 
zijn om toch maar weer wat te kunnen organiseren. 

Wij wensen iedereen in deze coronatijd:…  
 

PAS GOED OP JEZELF….EN BLIJF GEZOND. 
 
 
Namens bestuur 
De Kielse Wichter 
 
 

De wereld is een theater waorin  
De minste luu vaak de beste plaotsen hebt. 
As de appels van de boom of bint, zeg iederiene: 
“Wat een klein krom boompie”. 
Aj de naom hebt van vrog opstaon 
Kuj lang liggen. 
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WERKGROEPEN 

Werkgroep ‘leuk!’ 

Culturele jaar Coevorden 

In 2021-2022 is Coevorden de culturele gemeente van Drenthe. Er zijn 
al verschillende ideeën en als werkgroep Leuk! hebben we ons er al-
vast over gebogen.  
Er zijn 2 projecten die nogal wat voorbereiding vragen. 
 
Jaap Ruiter wordt de coördinator culturele gemeente en onderhoudt de 
contacten met de gemeente  
 
Hieronder de belangrijkste punten er even uit en de oorspronkelijke 
stukken komen op de website. 
 
  

Cultuur- en verhalenpad Coevorden  
Verbinding tussen de dorpen in de gemeente 
 
Door middel van dit cultuur- en verhalenpad verbinden we alle dorpen en hun 

inwoners met elkaar. Men leert de hele gemeente kennen als men het hele pad 

bewandeld. Maar ook gasten verbinden we op deze wijze met de omgeving 

en al het moois dat onze gemeente te bieden heeft.  

Mogelijk dat een soort van stempelkaart wordt ontwikkeld met daarbij een 

aandenken wanneer iemand alle routes heeft volbracht.  

Indien er tijd voor is en als blijkt dat daar behoefte aan is, willen we het cul-

tuur- en verhalenpad uitbreiden met fietsroutes.  

De gemeente Coevorden telt tal van wandelpaden die langs de mooiste plek-

jes voeren vol historische, archeologische en culturele elementen.  

Het idee van het cultuur- en verhalenpad is als volgt:  

Het worden routes van 10-20 km in 11 gebieden  

De routes blijven ook na 2021-2022 beschikbaar;  

Elke route wordt in een specifiek weekend geopend in de periode tussen sep-
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tember ’21 en juli’22 met allerlei culturele feestelijkheden er om heen 

Van elke route wordt een handzaam boekje samengesteld waarin het vol-

gende wordt vermeld:  

De route en bezienswaardigheden op de route, eventuele sages/mythen/

volksverhalen op de route en  van eet- en drinkgelegenheden op de route. 

 

De opening van het culturele jaar 

Verbinding van alle dorpen en diverse cultuuruitingen 

Vanuit het noordelijkste puntje in de gemeente Coevorden, De 
Kiel, trekt een stoet door de hele gemeente op naar de stad Coevor-
den.  
De datum zal rond of op zaterdag 28 augustus 2021 zijn. In de stad 
Coevorden worden dan de garnizoensdagen georganiseerd met di-
verse festiviteiten en re-enactments.  
Het idee van de stoet is als volgt:  
De stoet start in alle vroegte op de heide bij De Kiel als de witte 
wieven nog zichtbaar zijn. In elk dorp dat gepasseerd wordt, haken 
meer mensen aan.  
In elk dorp zingen twee mensen een couplet van een lied. In dat 
couplet bezingen ze typische kenmerken van dat dorp. We begin-
nen in De Kiel met twee mensen. In Schoonoord haken de volgen-
de twee  mensen aan, zodat er al een koor van vier mensen ontstaat 
en het lied twee coupletten heeft. Uiteindelijk ontstaat er een lied 
waarin de hele gemeente wordt bezongen door een groot koor be-
staande uit inwoners van alle dorpen 
Herauten en boerhoorns worden gevraagd mee te trekken en door 
middel van het blazen op de boerhoorns de mensen in de dorpen te 
laten weten dat de culturele stoet in aantocht is.  
Elk dorp wordt gevraagd een kunstwerk te leveren 
 
 

Voor de werkgroep ‘Opening cultureel jaar” kan je je 
opgeven bij: Zeno: pepe.zet@online.nl 
 
Voor de werkgroep wandelen kan je je opgeven bij  
Angelina: 06 12335868 of bij  Saskia: 06 50451114  
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Ook van Leuk! Nestkastjes 

Door Corona is het project nestkastjes in het slop ge-
raakt, ze lagen wat te verpieteren terwijl het aantal 
nestkastjes in het dorp al erg gegroeid is en het onover-
zichtelijk is geworden waar nog wat moet. 
We hebben het volgende bedacht: 
Ze gaan naar de school en de kinderen gaan ze beschil-
deren en dan mag ieder die dat wil er op een bepaalde middag (wordt 
nader bekend gemaakt via de dorpsmail) eentje ophalen, misschien 
juist leuk voor nieuwe bewoners die zich in De Kiel nog thuis moeten 
gaan voelen…. 

Werkgroep Dorpsvisie: 
Coördinator: Arie de Groot 

Werkgroep informatie: 
Coördinator: Saskia Minderman 

Geen nieuws te melden, maar opmerkingen, vragen over dorpsmail, 

krant website graan naar werkgroepinformatie@dekiel.info 

Werkgroep Bibliotheek  
= Selma 

Werkgroep Zorg: te druk 
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DOOR EN VOOR DE SCHOOL 

Bijdrage van CBS De Kiel voor de dorpskrant. 

Door Elleke Ludolphij 

                                                                                                               
Leren doe je niet alleen achter je tafel in de klas. Dat kan ook heel 
goed buiten. Zo ook onze taalles, rekenles, gymles… eigenlijk alle  
lessen kunnen buiten! 
 
Op CBS de Kiel zitten we niet de hele dag achter onze tafels, we zijn 
veel buiten, leren door te bewegen en leren op een manier die van  
nature goed bij kinderen past.  
 
Bewegen en leren, de perfecte combinatie. Kinderen profiteren 
van bewegend leren omdat het een positieve invloed heeft op 
voor leren belangrijke hersenactiviteiten en daardoor op de leerpresta-
ties. Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een 
positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Concentratie en taak-
gerichtheid wordt groter, maar ook het zelfvertrouwen groeit. 
 
Bewegend leren buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarin  
duidelijke leerdoelen zitten, zoals spelletjes die gekoppeld zijn aan  
cijfers, rekensommen, letter of woorden. 
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Op CBS ‘de Kiel’ zijn we bezig met nieuwe manier van leren en  
verdiepen ons in nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het  
onderwijs.  
Zo weten we dat kinderen van nature graag met elkaar samenwerken, 
ongeacht hun leeftijd of groep. Zo leest een kind van groep 8 met een 
kind uit groep 4 en kunnen 2 jongens van 7 en 10 jaar samen een  
technische opdracht uitvoeren.  

Ook stimuleren we kinderen om hun eigen leerdoelen te kiezen, zo 
wordt de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van hun eigen leer-
proces gestimuleerd. 
 
Onze taalles doen we buiten, we leren wat een bijvoeglijk naamwoord is, 
rennen het plein over om te zoeken naar zinnen, lezen deze en schrijven 
het bijvoeglijk naamwoord op. 
 

Elk jaar organiseert Jantje Beton een Buitenlesdag. Natuurlijk deden we 
daar aan mee. Alle kinderen deden mee aan deze dag en werkten en  
leerden samen. 
De natuur biedt ons ook veel mogelijkheden tot onderwijs. Zo hebben 

we eerst samen in het bos natuurlijke materialen gezocht, bekeken en 

daar over geleerd en vervolgens hebben we er een prachtig herfstbakje 

van gemaakt.                                                                                                  
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CBS De Kiel in de toekomst 

Twee weken geleden hebben we vanuit 

de schoolkring een oproep gedaan om 

te helpen met nieuwe kinderen te  

werven voor de school. Inmiddels  

hebben we plannen gemaakt en ik wil 

jullie daar graag in meenemen.  

Wat we merken is dat veel mensen  

onze school niet goed kennen of niet 

het juiste beeld ervan hebben. Men weet vaak niet dat we kwalitatief 

erg goed onderwijs geven met moderne middelen, zoals digiborden en 

Chromebooks. Het is veelal onbekend dat CBS De Kiel en CBS De 

Slagkrooie intensief samenwerken. Veel projecten worden samen ge-

daan, gym wordt gezamelijk gegeven en onderwijsmethoden sluiten 

nauw bij elkaar aan. Deze samenwerking zal de komende jaren verder 

uitgebouwd worden.  

De vertekende beeldvorming is iets waar we mee aan de slag gaan. De 

informatie op de website www.cbsdekiel.nl is nu up to date en de ster-

ke punten van de school gaan we beter in beeld brengen. Er worden 

promotieposters en flyers gemaakt die we in de regio op specifieke 

plekken gaan plaatsen. Ook willen we zorgen dat we in dorps- en  

gemeentekranten informatie over de school gaan plaatsen. 

De uitstraling van de locatie is belangrijk. In de eerste plaats willen 

we ervoor gaan zorgen dat alles er netjes en opgeruimd uitziet. Hier 

http://www.cbsdekiel.nl
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kunnen we als dorp ook een goede bijdrage aan leveren. Verder  

zoeken we naar mogelijkheden om de voorkant van de school meer 

een “school uitstraling” te geven.  

Het is duidelijk  geworden dat er in De Kiel niet genoeg kinderen wo-

nen om jaarlijks voldoende instroom te krijgen. Daarom moeten we in 

een grotere omgeving gaan werven. Het is belangrijk om uit te vinden 

waar de kinderen in de omgeving wonen. En hier hebben we jullie 

hulp nodig. Als je informatie hebt over waar kinderen wonen in de 

omgeving laat ons dit dan weten. We willen dan graag onze school bij 

deze ouders onder de aandacht brengen, zodat zij CBS De Kiel in hun 

schoolkeuze kunnen meenemen. Lang niet altijd is de belangrijkste 

overweging dat de school die het dichts bij is, ook de eerste keuze 

wordt. Door onze sterke punten doen we niet onder voor andere  

scholen. 

CBS De Kiel bezit de sterke punten van een kleine school heeft de 

mogelijkheden van een grote school. Dit moeten uitdragen in de re-

gio om De Kiel. 

Ik vertrouw erop dat we dit met z’n allen voor elkaar kunnen krijgen. 

Mocht je geïnteresseerd zijn om es een keer binnen te komen kijken 

op school, ook als je geen schoolgaande kinderen hebt, neem dan  

gerust contact op via info@cbsdekiel.nl. Je bent van harte welkom. 

Namens de schoolkring en Medezeggenschapsraad van CBS De Kiel. 

Rogier Vedelaar 
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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 herfstpuzzel 
 
1. De appel valt niet ver van de boom. 
2. Hoge bomen vangen veel wind. 
3. De hond in de pot vinden 
4. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. 
5. Wie de schoen past, trekt hem aan. 
6. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. 
7. Spreken is zilver en zwijgen is goud. 
8. Een kinderhand is gauw gevuld. 
9. Kleine potje hebben grote oren. 
10. Men moet geen oude koeien uit de sloot halen. 
11. Een man een man,een woord een woord. 
12. Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. 
13. Boontje komt om zijn loontje. 
14. Dat varkentje ga ik even wassen. 
15. Als je voor een dubbeltje geboren bent wordt je nooit een 

kwartje. 
16. Op ieder potje past een dekseltje. 
17. Ieder huisje heeft zijn kruisje. 
18. Het mes snijd aan twee kanten. 
19. Met de deur in huis vallen of  niet achter elke deur treft men 

een thuis 
20. Daar heeft hij geen kaas van gegeten. 
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De oplossing voor 8 februari toesturen aan Roelie:  

roelie.deboer@gmail.com 

BLOEMENKWIS  
Welke bloem wordt hier bedoeld? 
Voorbeeld: Als je verliefd bent, geef je deze aan je geliefde. 
Oplossing: Roos. 
 
1. Een klein snaarinstrument. 
2. Deze bloem slaat. 
3. Plant die niets kan horen. 
4. Lid van het koninklijk huis. 
5. Drie koningen zagen hem. 
6. Een bloem van een zuivelproduct. 
7. Deze bloem heeft de kleur van een edelmetaal. 
8. Een ander woord voor nobel + kleur in het Duits. 
9. Deze bloem wordt afgeschoten op oudejaarsavond. 
10. Inwoner van een bepaald werelddeel. 
11. In de kledingkast zorgt het voor een lekker geurtje. 
12. Dit hou je aan mislukte liefdes over. 
13. Een edelman had ze vroeger aan zijn laarzen. 
14. Als ze je aan de kant laten zitten, ben je er één. 
15. Figuur uit de bijbel, maar dan wel heel erg stekelig. 

Stand eerste puzzelronde 
 
1. Hillie Heins   20  pnt 
2. Hennie Schans  20    ,, 
3. Delfin Horians  20    ,, 
4. Gijs Egbers   19    ,, 
5. Anco Korte   19    ,, 
6. Nathalie Boer  19    ,, 
7. Riek Otten   19    ,, 
8. Annelies Loot  19    ,, 
9. Bea Rozeman  19    ,, 
10. Saskia Minderman  19    ,, 
11. Trudi v.d.Meer  19   ,, 
12. Hennie Schepers  17    ,, 
13. Desiree de Vries  16    ,, 
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OPROEPEN 

Oproep!!! 

 

Elk jaar wordt een kerstboom ge-
plaatst op het veldje bij de kruising 
Eserstraat-Rolderstraat. 

Dit jaar willen we, in deze bijzondere 
tijd, er ook graag eentje neerzetten! 
En wel op: 

 

zaterdag 5 december om 10 
uur  

 

Dan kunnen we op 6 december de lichtjes aan doen. 

Daar hebben we wel helpers bij nodig! Wie gaat ons helpen bij 
het opzetten? 

 

Geef je op bij:  

Wim Sekeris tel: 381158 

Of  

Bé Schans tel: 382310 

 

Bij voorbaat dank 
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Ik ben op zoek naar mensen, die personen op 

foto’s hieronder herkennen uit de periode maart
-december 1945.  

Zij verbleven zij in deze periode tijdelijk als evacuees/vluchtelingen in de Provin-
cie Drenthe. Hoogst waarschijnlijk zijn grootmoeder en de kinderen ondergebracht 
op een boerderij. Eén van de kinderen op de foto is mijn inmiddels overleden va-
der Kees. Ik heb in 2003 een boek over zijn jeugd geschreven, maar kon maar 
geen informatie vinden over die 9 maanden uit zijn leven.  
Ik heb het adres ( de boerderij ) in de provincie Drenthe waar grootmoeder en de 
kinderen waren ondergebracht niet kunnen vinden. Ik kon het niet loslaten en ben 
dit jaar ( 2020 ) opnieuw gaan zoeken en graven naar het antwoord.  

Dina Peijnenburg- Veraa ( uit Waalwijk Noord-Brabant)  

Het is een allerlaatste poging om dit stukje alsnog duidelijk te krijgen.  
Kunt u mij helpen, dan mag dat rechtstreeks naar mij :  
hennypeijnenburg@home.nl  of 0611321663.  
 
Wilt u liever anoniem iets kwijt dan kan dat per post:  
Concordialaan 21- 5223 ZL – te s’- Hertogenbosch  
Ik ben u dankbaar voor elke (kleine) informatie!  
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1. Chewy 

2. Bert 

3.Yp 

4. Fien 5. Pebbels 
6. Joop 

7. Bikkel 

8. Wodan 

9. Tess 

10. Sari en Doedel 
11. Dusty en Daisy 

Puzzel: “van wie is de hond”: 

Oplossingen naar redactie@dekiel.info 
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14.Siem 

19.Banjer 

16.Guus 

12.Wessel 
13.Lissy 

15.Te veel om op te noemen 

18.Mexx 

20. Rosco 

21.Rex 

17. 
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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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VERSLAGEN 

Kinderclub 

Drouwenerzand 

Wat zijn we door het coro-
na virus in een bizarre tijd 
terecht gekomen. 
Wat kan nog wel en wat 
kan niet meer? Steeds de 
vraag, kunnen we een acti-
viteit door laten gaan of is 
het toch niet verstandig? Iedere keer zitten we weer te kijken naar de 
persconferenties, wat gaat er nu weer gebeuren? Ook voor de kinderen, 
hoe flexibel ze ook zijn, is het aanpassen.  
 
Zo was er voor de kinderclub ook een activiteit gepland op 29  
augustus, en wel een dagje weg!  
Oke wat gaan we doen? Al snel kwamen we op het idee om een  
activiteit te plannen in de buitenlucht.  
Maar hoe zullen de ouders van de kinderen erin staan? Voorzichtig  
deden wij een voorstel om naar Drouwenerzand te gaan, en massaal 
stroomden de aanmeldingen binnen! WOW!  

Veel kinderen waren zo 
enthousiast, en zeiden 
“Hebben we toch nog een 
schoolreisje dit jaar!!!”  
 
Nou toen was de keuze 
snel gemaakt! We gaan 
naar Drouwenerzand!  
We mochten van school 
het schoolbusje lenen, 
wat ontzettend fijn was.  
We kunnen zeggen dat de 
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gehele school van De 
Kiel mee is geweest 
met nog een paar dorps-
kinderen.  
Op 29 augustus  
verzamelden we met 
z’n allen bij school.  
Het was ook net een 
schoolreisje! Alle  
ouders stonden op  
afstand alle kinderen uit 
te zwaaien onder luidt 
toeteren.  
 

Eenmaal aangekomen bij Drouwenerzand waren de kinderen zo  
enthousiast en toen we zeiden: “Ga jullie gang!” Waren we ze ook echt 
kwijt! 
 
Maar gelukkig zagen we een draaimolen, botsauto’s, de eersten liepen 
al met een ijsje (ja want wat is er leuker in Drouwenerzand dan  
onbeperkt eten!) Dus dit ging goed! We namen een bak koffie en  
liepen een beetje rond, of gingen met 1 van de kinderen in een attractie. 
Ging best goed toch? 
Totdat ik..... wat verder Drouwenerzand in liep en ineens mijn dochter 
in een attractie zag zitten die echt loeihard ging! OOOOOOHW help.... 
en ik de grote jongens ook naar attracties zag lopen die over de kop 
gingen! Oke, ja..... ze mochten erin.... ze waren lang genoeg..... En ja, 
ze kwamen er ook zonder over te geven er weer uit..... Met regelmaat 
werden wij, Marlien, Bianca en Martin gevraagd om mee te gaan in zo 
’n attractie, nou na lang nadenken gingen Bianca en Martin mee... De 
kinderen vonden het fantastisch.  
 
Wat hebben de kinderen genoten!!! En ook echt als groep met elkaar!  
Dit was toch in zo’n corona tijd weer een hele leuke activiteit!  
 
Allemaal nog bedankt voor de gezelligheid! En wie weet wat we een 
volgende keer gaan doen... 
 
Groetjes Kinderclub de Kiel.  
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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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Motorclub De Kiel. 

 
Het is ongeveer een jaar geleden 
dat Andre de Boer en Jan Thiele 
op het idee kwamen om een mo-
torclub in De Kiel op te richten 
voor motorliefhebbers om motor-
toertochten te organiseren. 
Zo werd op 31 januari 2020 in het 
dorpshuis van De Kiel de eerst 
vergadering gehouden om te  
kijken of hier animo voor was.  
Op die avond van 31 januari kwa-
men in het dorpshuis 5 mensen 
bijeen en iedereen was meteen 
enthousiast en zo werd de eerste 
stap gezet voor een motorclub.  
In de ochtend van 3 mei verzamelden 6 motorliefhebbers op de  
parkeerplaats van het dorpshuis voor de allereerste motortoertocht. 
Inmiddels heeft de club 14 leden en er zijn dit jaar 7 toertochten gere-
den.  
Start en finish is altijd op de parkeerplaats van het dorpshuis in De 
Kiel, en tot nu toe is er alleen op zondagen gereden.  
Per toertocht wordt er ongeveer 200 kilometer afgelegd met 
 2 à 3 pauzes.  
Er is geen contributie en iedereen is vrijblijvend om mee te gaan. 
De club heeft een groeps-app waarin iedereen op de hoogte wordt  
gehouden van, vertrektijden, gereden route, relevante informatie en 
natuurlijk mooie foto’s van de bezochte plekken tijdens de tocht.  
Het plan is om ergens in januari 2021 een vergadering te houden 
(afhankelijk van de corona situatie), om het komend jaar te bespreken 
en een aantal huisregels vaststellen.  
Ook bespreken we of er interesse is voor een gezellig BBQ-avond met 
partner en er zijn ideeën om een weekeind weg te gaan voor een  
toertocht met een overnachting. 
 
Toertochten MDK 2020 (Motorclub De Kiel) 
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3 Mei eerste motortoertocht MDK (Gramsbergen-Kloosterhaar-
Langeveen-Vasse-Watermolen Denekamp-Oud Ootmarsum-
Tubbergen-Geesteren Lemeleberg-Ommen- Nieuweroord, Nieuw-
Balinge, Witteveen) 

  

 

14 Juni (Hemelriek-Garmerwolde-Bedum-Garnwerd-Hoogkerk, bij 

Roderwolde is de toertocht afgebroken i.v.m. zware regenbuien)

  

 

12 Juli (Dwingeloo-Giethoorn-Ens-Urk-Pontje Genemuiden-Kampen-

Meppel-Havelte-Dwingeloo) 
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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 

 
 

mailto:info@minicampinglandzicht.nl
http://www.minicampinglandzicht.nl
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23 Augustus(Donkerbroek-Beetsterzwaag-Akkrum-Terhorne-Joure-Lemmer-

Weerribben-Darp-Dwingeloo-Lheebroek-Westerbork) 

 

20 September (Rolde-Loon-Donderen-Peize-Aduard-Lauwersoog-

Buitenpost-Marum-Oosterwolde-Beilen)

 

18 Oktober (Beerze-Holteberg-Deventer-pontje Olst-Heino-Dalfsen-

Dedemsvaart-Elim-Zweeloo) 
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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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8 November (Elsloo-Gorredijk-Oldeboorn-Grou-Drachten-

Fochtelooerveen-TT circuit-Amen-Schoonloo) 

 

 

André & Jan                
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Seizoensopening: De Kiel / 7-Markendorp 
Door Zeno Roos 
 

Op zaterdagmiddag 5 september jl. was het dan zover: 
het bewegwijzerde Ommetje werd officieel geopend,  
het 7-Markendorp bord werd onthuld,  
de Dorpsborrel  
én seizoensopening 2020/2021. 
 
En dat allemaal in het Coronatijdperk, dus alle-
maal met de RIVM maatregelen. Vooraf was er 
ook nog overleg geweest met Qbuzz en Politie. 
 
Om 14.00 uur was het verzamelen bij Het 
Dorpshuis. Na de onthulling van het 1e paaltje 
“Kiels Ommetje” werd er begonnen met de 
route van het ommetje.  

 
In de Eeserstraat was er een eerste stop: Bea en  
Astrid zaten onder moeders parasol met een mandje 
versnaperingen, zowel zoetigheid als hartigheid. Het 
ging er allemaal in als koek. 
 
Vervolgens werd er doorgelopen naar de Bram-
mershoopstraat en bij het Keizerrijk was er een 
tweede stop: heerlijke hartigheden, 
gebakken door Joke en Paul. Die slo-
ten zich aan bij de wandelaars en via 
het veldweggetje ging het naar de 
Borgerderweg om te eindigen bij 
Arie en Wea in de tuin, de 3e en  
laatste stop. En ook daar was gedacht 
aan de inwendige mens.  
 
Tot grote schrik van Wea stond er 
opeens politie voor de deur, maar 
Hans Bomhof (onze wijkagent) zou het verkeer re-

gelen i.v.m. de onthulling van het 7-Markendorpbord, onder het  
bebouwde kombord (50 km)van De Kiel. 
Toen Qbuzz Lijn 21 stopte bij de halte Noorderweg kon iedereen,  
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gratis, instappen. Even voor het bord 
De Kiel werd er gestopt, Hans regelde 
het verkeer aan de andere kant en de 
wethouder Jeroen Huizing kon kijken 
wie het lint (dat over de weg gespannen 
was) kapot maakte. Lijn 21 of Jeroen Huizing met zijn grasschaar? 
De wethouder won. 
Inmiddels waren de wandelaars de bus weer uit en liep iedereen naar 
het Dorpshuis voor de Dorpsborrel. Na een praatje door Trudi v.d. 
Meer (Ommetje), Jaap Ruiter (voorzitter Dorpsbelangen) en Jeroen 
Huizing (wethouder) kon ook het Winterseizoen van start. 
 
Beelden van dit geslaagde gebeuren vindt je op: de website van 
De Kiel.info óf https://
coevordernieuws.nl/nieuws/de-kiel-
onthult-bord-7-markendorp-met-
filmpje/ 
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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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De Kiel – van boven 

door Ad van Ginneken 

Dat we in een mooi dorp in een mooie omgeving wonen wisten we al. 

Toch is het soms leuk om het perspectief eens te veranderen en op een 

andere manier naar je omgeving te kijken. Op een mooie zonnige 

herfstzondag besloot ik eens een poging te wagen en met de drone wat 

foto’s te maken. Wellicht leuk om te kijken of je je eigen woning kan 

terugvinden. Aangezien de Dorpskrant in zwart-wit wordt afgedrukt zal 

dit nog een extra dimensie geven. De kleurenversies zijn te vinden in 

de kleuren editie van de Dorpskrant op de website (www.dekiel.info). 

 

INGEZONDEN 

http://www.dekiel.info
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Nuver Fit  in Coronatijd  

Corona, Corona, Corona. Je hoort niet anders. Ja Ja  wat een gedoe 

allemaal. Maar wel  in beweging blijven. Want stilzitten is echt niet 

goed voor je lijf.  

 

Al sinds het begin van de crisis, en dat is dus sinds maart maken we 

geen gebruik meer van de binnenruimte van het dorpshuis. En toen we 

eindelijk weer mochten sporten zijn we het bos onveilig gaan maken. 

Met Anita, onze docent gaan we al springend en zwaaiend van links 

naar rechts. En dan op de kruisingen van paden buigingen maken als 

dank dat we er mogen lopen. We proberen wat bomen omver te  

duwen. Wat natuurlijk niet lukt. We kijken of de bankjes nog goed 

zitten met het spelletje “voetjes van de vloer”.  

En hoe zwaar is zo’n stammetje eigenlijk? Het bos biedt vele  

mogelijkheden. In weer en wind zijn we buiten. Ook wat kou en regen 

deert ons niet. Dan maar een jasje aan. En voor de foto even wat dich-

ter op elkaar moet ook lukken toch.!  
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Anders staan we niet op het plaatje en kunnen jullie nu niet zien wat 

we zoal doen. En hoe langer de crisis duurt hoe verder we uit elkaar 

zijn gaan staan.  

Het is echter wel wat onlogisch dat je binnen in een sportschool met 

al dat erotische gehijg/gekreun en een heerlijke zweetlucht Chanel 

no. 5,  met 30 man bezig mag zijn en buiten in ons heerlijke bos 

slechts met groepjes van 4.   
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Dus nog verder uit elkaar en Anita maar schreeuwen om verstaanbaar 

te blijven.  De keelpastilles zijn niet aan te slepen. Maar geloof het of 

niet. Het is gelukt al die tijd. Maar wat kregen we afgelopen dinsdag 

met de persconferentie te horen?  

 

Je mag maar met 2 buiten zijn en de sportscholen blijven open. Nu is 

het zelfs voor ons te gek geworden. Dus we hebben maar besloten om 

het sporten even op te schorten tot betere tijden wanneer je weer met 

meer dan 2 buiten mag spelen.  
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In de tussentijd gaan we maar zelf aan de slag met buigen en strekken 

tijdens het stofzuigen en ramen lappen.  En krachtoefeningen als we 

de pannen met gestrekte armen op het gas zetten. En zo kun je er nog 

wel meer bedenken.  

 

Dus mensen. Blijf in beweging en als het weer kan kom dan eens 

kijken en vooral meedoen op maandagmorgen om half 9. Een héél 

goed begin van de week. We verzamelen bij het dorpshuis. De eer-

ste keer mag je gratis meedoen.   

Dat is toch leuk. Weet je meteen of je lijf het wat vindt. En mannen 

zijn ook welkom als ze dat aan durven tussen al dat sportieve vrouw-

volk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus  weg met al die luiheid. Kom mee spelen in het bos op maandag-

morgen. 

 

Met de sportieve groeten van de Nuver Fit dames en blijf gezond! 
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Recept oliebollencake van Roelie 

 
Ongeveer 6 oliebollen 
3 eieren 
250 ml melk 
100 gr suiker 
150 ml slagroom 
1 theelepel kaneel 
 
Verwarm de oven voor op 180 gr. 
Snijd de oliebollen in plakken van een kleine centimeter dik. 
Doe de eieren in een kom en voeg – behalve de oliebollenplakken – 
alle overige ingrediënten toe en klop deze even met een garde. 
Vet een bakblik in. 
Bedek de bodem van het cakeblik met wat plakjes oliebol en schenk 
hier wat van het mengsel over. 
Leg vervolgens weer een laag plakjes oliebol in het cakeblik en 
schenk er weer wat van het mengsel over. 
Herhaal dit tot de ingrediënten op zijn. 
Zet het bakblik in de oven en bak het een uur. 
Haal het blik uit de oven, laat het volledig afkoelen in de koelkast. 
Dan wordt de cake lekker stevig. 
Serveer de cake met wat poedersuiker. 
Als je een hoge cake wilt, kun je de ingrediënten keer 2 of 3 doen 
 
Geniet er van. 

Wat is dit  
vraagt Diana 

Een paddenstoel van liefst 
30 cm. in het gras. Zie het 
pluutje dat ernaast ligt. 

 

Antwoord of aan Diana of 
naar de redactie 
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Druk op de pers/ketel 
(4) 

Het is bijna een traditie geworden: een stukje over het vrijwilligers-
werk bij De Drukpers, onderdeel van de Historische Drukkerij en  
Grafische Werkplaats op het Openluchtmuseum Ellert & Brammert in 
Schoonoord (waarbij vrijwel iedereen uit De Kiel donateur is > gratis 
toegang!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stukjes in onze Dorpskrant hebben tot nu toe een prima resultaat 
laten zien: er komen nu al 7 vrijwilligers uit De Kiel bij De Drukpers! 
Er zijn er ook die in de groentetuin van het Museum werken of helpen 
bij het onderhoud. 
Corry, Saskia, Mirjam, Judith, Harry, Jeane en Zeno zorgen er mede 
voor dat De Drukpers open is op woensdagen, donderdagen, zaterda-
gen en zondagen in het seizoen (april – november). Zelfs een vrijdag 
gaat tot de mogelijkheden behoren áls er nog 2 tot 3 vrijwilligers  
bijkomen. En mocht je geen hele dagen kunnen (± 10 – 4), een och-
tend of middag kan ook! 
 
Het is ontzettend leuk werk: kinderen én volwassenen wat vertellen 
over allerlei drukpersen die staan in De Handelschdrukkerij en de 
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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  

 

 technieken (waar ik géén verstand van had, maar inmiddels wel heb 
gekregen) en vooral met kinderen (en vaak ook met volwassenen) aan 
de gang met DRUKKEN!!! Interactief werken. De bezoeker vraagt en 
wij draaien (aan de Etspers om maar wat te noemen). En wat het  
leukste is: als er niemand is voor een bezoek, kan je zelf heel leuk aan 
de gang met de persen (mono print of iets met letters), of zo maar wat 
grafisch doen (met sjablonen werken of gewoon lekker ‘rommelen’) of 
wat schilderen/drukken met drukinkt. 
 
Uiteraard wordt je ingewerkt, je kunt zelfs een intern kursusje doen 
voor typograaf/zetter (mét certificaat!!) en het Openlucht Museum  
Ellert & Brammert zorgt prima voor de vrijwilligers. 
 
Meer informatie? Schiet een vrijwilliger aan of neem kontakt op met 
De Drukpers: e-mail gw.de.drukpers@gmail.com, tel. 06 – 2933 0382 
(Rob), facebook: De Drukpers of met Zeno: e-mail:  
pepe.zet@online.nl. 
Wellicht Tot Ziens. 
Zeno 

http://www.creannetta.nl
mailto:gw.de.drukpers@gmail.com
mailto:pepe.zet@online.nl
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Blijft Glasvezel Zuidenveld zelfstandig? 

 
Afgelopen week werd bekend dat het glasvezelinitiatief Sterk Midden 
Drenthe is overgenomen door KPN. In het Dagblad v/h Noorden 
stond daarover een artikel en een uitgebreide opinie van een van hun 
ambassadeurs. We kregen van verontruste vrijwilligers en abonnees 
vragen hoe dat met Glasvezel Zuidenveld gaat. “Gaan jullie ons ook 
verkopen als de laatste woning is aangesloten?” was de meest gestelde 
vraag. Daarover kunnen we duidelijk zijn: dit gaan we niet doen. 
 
Met meer dan 100 vrijwilligers hebben we ons de afgelopen jaren  
ingezet om glasvezel in het buitengebied van Coevorden te krijgen. 
Het is prachtig dat dit is gelukt. We hebben nu al zo’n 53% abonnees 
en de laatste woning wordt in juli/augustus volgend jaar aangesloten. 
Als vrijwilligers en bestuur zijn we er trots op dat al die uren hebben 
geleid tot een goed werkend glasvezelnetwerk dat van en voor de  
bewoners is. Want dat is steeds ons doel geweest: het netwerk is van 
ons als bewoners en dat willen we wel zo houden. Formeel is dat niet 
zo, want als bewoners hebben we maar 20% van de aandelen van 
Glasvezel Zuidenveld BV. De gemeente Coevorden bezit 40% en  
netwerkbeheerder Rendo (RE-NET) heeft ook 40%.  
Die 20% aandelen die we als bewoners hebben lijken misschien  
weinig, maar geven wel veel invloed. Mochten bijvoorbeeld de  
gemeente en/of Rendo de BV willen verkopen, dan kunnen ze ons niet 
verplichten onze aandelen te verkopen. Omdat we dat ook niet van 
plan zijn, is overname dan niet zo interessant voor de KPN’s van deze 
wereld. Overigens zijn we ervan overtuigd dat ook de gemeente niet 
van plan is om te verkopen. 
 
We gaan er dan ook vanuit dat we nog heel lang zelfstandig blijven. 
Dat is belangrijk want daardoor blijven we als bewoners invloed  
houden op het beleid. Zo willen we het bijvoorbeeld mogelijk maken 
dat er lokale uitzendingen komen. Dan kun je bijvoorbeeld  
sportwedstrijden van je eigen club live zien of een toneelavond, een 
kerkdienst of wat dan ook.  
Omdat er zoveel abonnees zijn gekomen zal er ook winst worden  
gemaakt. Weliswaar zal deze winst de eerste jaren in de BV blijven, 
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maar na verloop van tijd wordt deze winst uitgekeerd en daarvan  
krijgen we als bewoners dus 20%. En dat kan om behoorlijke bedra-
gen gaan. 
 
Wie beslist er nu eigenlijk over het zelfstandig blijven, over het beleid 
en over de besteding van de winst? Wie zijn eigenlijk “de bewoners”?  
Vanuit alle vrijwilligers is in 2017 de Stichting Glasvezel Zuidenveld 
opgericht en deze stichting heeft samen met de gemeente en RE-NET 
de BV opgericht en is dus eigenaar van 20% van de aandelen. 
Als bestuur van de stichting willen we na de aanleg feitelijk onze 
macht overdragen aan de bewoners. Wat ons betreft zal daartoe een 
vereniging van dorpen in de gemeente Coevorden worden opgericht, 
waarvan alle verenigingen van Plaatselijk- en Dorpsbelangen lid  
kunnen worden. De bedoeling is dan dat deze vereniging bepaalt wie 
in het bestuur van de stichting komen. De vereniging geeft ook  
bindende adviezen aan de stichting met betrekking tot het beleid en 
de besteding van de winst. In de praktijk betekent dat dus dat de  
dorpen bepalen wat de stichting mag en kan en daar hoort ook bij het 
al of niet verkopen van de aandelen van het glasvezelnetwerk.  
 
Jaap Ruiter, voorzitter Stichting Glasvezel Zuidenveld 
 
 
 
De Kiel zal het laatst op glasvezel worden aangesloten 
 
Het lag steeds in de bedoeling dat Schoonoord en De Kiel een  
aansluiting zouden krijgen vóórdat Aalden en omgeving aan de beurt 
zouden zijn. Dat wordt nu hoogstwaarschijnlijk anders. Doordat er in 
Sleen wat problemen zijn waardoor de aanleg daar langer duurt, 
wordt vanuit Sleen eerst naar Aalden gegraven in plaats van naar 
Schoonoord. Dat bespaart kosten. Hierdoor wordt De Kiel als laatste 
dorp in heel Coevorden aangesloten. Dat betekent dat we in juli en 
augustus volgend jaar pas glasvezel hebben. Eén troost voor jullie: 
ons huis ligt helemaal aan het eind van de kabels. Dus zal ik als  
voorzitter waarschijnlijk als laatste worden aangesloten. 
 
Jaap Ruiter 
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Ellert en Brammert  
 
In de oude school in het openluchtmuseum wordt door een groep 
vrijwilligers al bijna 20 jaar het verhaal van Ellert en Brammert 
voorgelezen. Behalve afgelopen zomer: de school heeft maar één 
ingang en je kunt geen 1,5 meter afstand houden , jammer.  
 
Toen het voorlezen begon, bleek dat er verschillende verhalen wa-
ren. Het ene verhaal was nog gruwelijker dan het andere. Of het was 
heel romantisch met een gouden sleuteltje, of er werden ouderwetse, 
voor kinderen onbegrijpelijke, woorden gebruikt . 
 
Onze dorpsgenoot Frans Westenbrink heeft toen het verhaal her-
schreven. Frans heeft niets nieuws bedacht hij heeft geleend uit de 
verhalen die hij kende. In de loop der jaren kwamen nog meer verha-
len over de reuzen boven water. In een grote map heeft Westenbrink 
inmiddels ruim 25 gruwelverhalen over de rovers. In deze dorpskrant 
drukken wij het een verhaal op rijm af . Met plaatjes.  
 

Ellert en Brammert 
 
Met de veiligheid der wegen 
was het vroeger slecht gesteld:  
vele reizend handelaren  
werden in het open veld  
buiten de ommuurde steden  
door bandieten opgewacht,   
uitgeschud en leeggeplunderd 
soms ook gruw’lijk omgebracht. 
 
Ook in Drenthe was het reizen  
niet van risico ontbloot:  
op de grote stille heide  
dwaalden herders én de Dood...  
Wie moest reizen langs de postweg  
Onder Schoonloo, liep gevaar  
Want daar huisde op de heide  
Jarenlang een roverspaar  
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Ellert was de één geheten, 
Brammert was zijn kameraad  
Beiden waren grote reuzen,  
enkel slechts geneigd tot kwaad  
Niemand kon hun hol voorbij gaan  
of de rovers merkten ‘t wel:  
‘n draad, over de weg gespannen  
en verbonden met een bel  
deed de schurken tijdig weten  
dat er volk passeren ging  
belgerinkel was het teken,  
dan begon de plundering. 
Tot de tanden toe bewapend  
kwam het tweetal voor de dag  
voor men wist wat er gebeurde  
sloegen zij hun rijke slag  
en verdwenen in de struiken  
zwaar beladen met hun buit. 
Ondanks geroofde rijkdom  
zagen z’er armoedig uit. 
 
Ellert was een ruwe kerel,  
voor de Duivel nog niet bang.  
Op een keer kwam hij die tegen  
ergens rond zonsondergang. 
Satan had gemene plannen, 
Ellert ziet het aan zijn kop. 
‘k Zal hem vóór zijn denkt de rover, 
En hij tilt de Duivel op  
En hij zet hem in een doornstruik.  
Ai, dat zit bepaald niet zacht  
zelfs voor duivels deksels pijnlijk!  
Ellert (“ik zal je helpen; wacht!’) 
pakt nu Satan bij diens middel, 
draait hem om en hupsakee,  
plant hem nóg eens in de dorens , 
met de horens naar benee. 
Bijna schreiend, vol met schrammen,  
Vlucht de duivel als een haas  
Ja, die Ellert was me d’r eentje  
Satan zelfs was hij de baas!  
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Maar ook Ellert zou eens sterven  
gans onkwetsbaar was hij niet. 
‘t Was een vrouw zelfs die hem doodde! 
Luister hoe het is geschied. 
Jaren had het roversduo   
In zijn hol een boerenmeid, 
die het eten voor ze kookte  
en de was deed op zijn tijd.  
Op een dag, naar wat gezegd wordt 
was het toen ze Ellert schoor, 
sneed ze hem pardoes de keel af  
met een haal van oor tot oor  
Hierop snelde ‘t meisje henen  
Brammert, minder snel ter been  
Greep nét mis. Het meisje vluchtte  
naar haar dorp, Orvelterveen  
Daar bereikte zij haar woning  
vlak voordat de scherpe bijl  
die door al het was geworpen  
haar kon treffen. Maar de stijl  
van de poort der boerenwoning  
Werd door het wapen schier gekloofd!  
Brammert, tot zijn grote woede  
nu van meid en maat beroofd  
zon op wraak: de meid moest boeten 
voor de smaad hem aangedaan.  
Door háár schuld zou heel het dorpje 
Jammerlijk ten onder gaan!  
 
Brammert knielde achter een heuvel  
die bestond uit fijn wit zand :  
Diep gebukt , de lippen tuitend,  
Blies hij ‘t zand over het land. 
Maar niet even, nee, wel uren,  
Dagen, máánden achtereen, 
Zat die Brammert daar te blazen.  
Zó verdween Orvelterveen  
onder het zand. Wat pruimenbomen  
lieten net een kruin nog zien  
boven de ontstane heuvel:  
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Brammershoop heet die sindsdien.  
 
In z’n eentje roofde Brammert  
nog wat door, maar niet voor lang:  
spoedig wist men hem te pakken  
en hij kwam in het gevang. 
Later werd hij opgehangen 
Ja, zo wordt een schurk beloond! 
 
Op het Ellertsveld bij Schoonloo  
waar het tweetal heeft gewoond ,  
wil sindsdien geen plant meer groeien: 
kaal, onvruchtbaar is het land. 
Waar het leven werd genomen  
Rest het doodse, stille zand. 
‘s Avonds ziet men schimmen zweven,  
Wordt een ijle kreet gehoord  
‘t zijn de geesten van de kooplui  
Door het rovers paar vermoord  
Rusteloos dolen z’om de Moordkuil 
Naar hun handelswaar op zoek  
Nimmer zullen zij haar vinden  
Eeuwig rust er hier een vloek…. 
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 KINDERCLUB 

Helaas hebben wij als kinderclub besloten dat de 

lampionnenkeuring dit jaar niet door zal gaan. We 

hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien! Met 

een creatieve lampion en een nieuw liedje.  

 

Groetjes de Kinderclub.  
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26 november: Oud papier 
26 november  Bestuursvergadering* 
17 december: Oud papier 
17 december: Bestuursvergadering* 

*Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren punten aan dragen 
bij secretaris@dekiel.info.  
De notulen en de agenda staan op de website. 
 I.v.m. corona zullen de bestuursvergaderingen mogelijk niet doorgaan. 
 
 

Oud Papier 2021: 
28 januari,  
18 februari,  
25 maart,  
22 april,  
27 mei,  
24 juni,  
22 juli 
 

Agenda in Coronatijd, nog steeds niks aan, gelukkig is er oud papier!. 

 

.Kopij de volgende dorpskrant graag  

aanleveren vóór 15 februari 2021 

 

 

 

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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