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VAN HET BESTUUR 

Van de voorzitter, 
 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft de afgelopen tijd niet vergaderd. 
Dringende zaken werden per mail geregeld en dat werkt goed. Via de 
dorpsmail en de dorpsapp houden we allemaal wel een beetje contact 
met elkaar, maar wat zou het fijn zijn als het allemaal weer normaal 
wordt. Hopelijk komt dat snel. 
 
In deze dorpskrant een pleidooi van Saskia Minderman om met elkaar 
eens na te denken over hoe we na corona weer verder gaan met het dorp 
en hoe de toekomst van Dorpsbelangen er uit moet zien. We zouden 
wellicht anders kunnen omgaan met de verkiezing van bestuursleden en 
voorzitter. Daarbij sluit ze aan op het feit dat ik aftreed als voorzitter en 
hiervoor nog geen opvolger is gevonden.  
 
Er zijn veel positieve reacties gekomen op het idee van de violenver-
koop ten behoeve van het dorpshuis. Zoals bekend heeft het dorpshuis 
in deze coronatijd geen inkomsten uit verhuur en bar, terwijl de kosten 
gewoon doorgaan. Elders in deze krant staat hierover een artikel met 
een bestelformulier. 
 
In het kader van de corona krijgen onze adverteerders dit jaar gratis ad-
vertentieruimte. Lees daarover meer elders in deze dorpskrant. 
 
Ik wens jullie een goed voorjaar met veel vaccins. 
 
 
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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. Glasvezel in De Kiel ( van Jaap Ruiter) 

Het gaat nu wel erg snel met de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Met 

de laatste 2 van de 7 gebieden waarin we onze gemeente hebben verdeeld, is 

de aannemer inmiddels begonnen. Nou ja, feitelijk met de eerste van die laat-

ste twee en dat is Aalden en omgeving. Schoonoord en De Kiel zijn hierna pas 

aan de beurt en in De Kiel wordt pas na Schoonoord als allerlaatste dorp met 

de aanleg begonnen. Er is voor jullie een schamele troost: als voorzitter van 

Glasvezel Zuidenveld wordt ik als laatste aangesloten, domweg omdat we he-

lemaal aan het eind van de lijn zitten. Maar goed, ondanks vertragingen door 

corona en een week vorst hebben we toch uiterlijk in augustus razendsnel in-

ternet en TV. Totaal gaat het dan om zo’n 9.000 woningen die dan op de glas-

vezelkabel zijn aangesloten, waarvan zo’n 53% een abonnement heeft afgeslo-

ten. 

Ook als je geen abonnement wilt raad ik je aan om wel je woning te laten aan-

sluiten, want dat is tijdens de aanleg geheel gratis. Je krijgt dan de glasvezel 

tot in je meterkast aangelegd (of naar wens op een andere plaats in je huis). 

Maar mocht je pas later besluiten een aansluiting te nemen dan lopen de kos-

ten op tot zo’n € 600. 

Ook een abonnement is niet duur. In mijn eigen geval ga ik zelfs van € 76 per 

maand (KPN) terug naar nog geen € 50 per maand. En dat voor de veel sneller 

glasvezelkabel, waarbij ik dan helemaal op de toekomst ben voorbereid. Ziggo 

kon zich in de krant van 17 februari wel mooi op de borst slaan dat ze in tests 

5 tot 10 gigabyte per seconde hebben behaald, maar dat haalt het niet bij tests 

in Australië, waar op een bestaand glasvezelnetwerk 44.000 gigabyte werd 

gehaald. 

Nog geen abonnement afgesloten? Kijk eens op glasvezelzuidenveld.nl voor 

een passend abonnement. Je begint pas met betalen als je een goed werkende 

aansluiting hebt. 

 

AED Cursus (door Désirée de Vries) 

Helaas zal ook dit voorjaar de AED cursus Burgerhulpverlener 

geen doorgang vinden ivm de huidige corona omstandigheden.  

De geregistreerde deelnemers hebben bericht ontvangen dat de da-

tum voor de geldigheid met één jaar is verlengd.  
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Verkoop Violen 

 
Violenactie 

  

Het is nog steeds mogelijk om violen te bestellen in het kader van de actie  Help 
het dorpshuis er bovenop”.  

  

De verkoop gaat via bijgevoegd bestelformulier. Het formulier kunt u invullen en 
vervolgens mailen of in de bus doen zoals op het formulier staat. 

De bestellingen kunnen worden opgehaald op zaterdag 13 maart  
tussen 10 en 12 uur op het dorpsplein.  

Voor de veiligheid kan er niet contant worden afgerekend. Daarom graag direct bij 
het bestellen het totaalbedrag overmaken op NL54 RABO 0359 2189 89 t.n.v. 
Stichting Dorpshuis De Kiel.  Omdat het anders wel erg ingewikkeld wordt, ont-
vangt u de bestellingen in principe alleen maar als er al is betaald. 

  

Het zou mooi zijn als er een hoge opbrengst komt voor het dorpshuis, dus wij advi-
seren: BESTEL NU! 

  

Namens Dorpshuis en Dorpsbelangen, 

  

  

Jaap Ruiter 
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Bestellijst violen t.b.v. Dorpshuis De Kiel 
 
  

 
 
 
De violen zijn winterhard en kunnen dus direct naar buiten 
 
Deze bestellijst mailen naar voorzitter@dekiel.info 
of bezorgen bij Fokke de Boer, Rolderstraat 21 
 
Het totaal bedrag graag direct overmaken op banknummer:  
NL54 RABO 0359 2189 89 t.n.v. Stichting Dorpshuis De Kiel. 
 
En vergeet niet in uw agenda te zetten dat de bestelling zaterdag 13 maart tus-

Aan
tal 

Artikel Prijs Totaal per 
artikel 

    
Violen kleinbloemig tray 18 stuks  
  

  
€  9,00 

  
€ 

    
Violen grootbloemig tray 18 stuks 
  

  
€  9,00 

  
€ 

    
Kunststof schaal 23 cm met ongeveer 6 vio-
len 
  

  
€  5,50 

  
€ 

    
Kunststof schaal 30 cm met ongeveer 8 vio-
len 
  

  
€  7,50 

  
€ 

    
Hangpot 25 cm met 5 à 6 kleinbloemige vio-
len 
  

  
€  9,00 

  
€ 
  

  
  
  

      

  
  

  
Totaal te betalen 
  
  

    
€ 

mailto:voorzitter@dekiel.info
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Kleding     
  Huishoudelijke artikelen    

IDEEJA 
Schoenen     
Speelgoed 

  

warenhuis/drogist 
Tramstraat 15 / 7848 BG 

Schoonoord, tel.: 0591-381908 

ideeja@hetnet.nl  

 

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  

 

  

MEIJER RECYCLING 
 

Heeft u oud ijzer en metalen? 

U kunt het kwijt in de bak  aan de 

Eserstraat 25 in De Kiel of u kunt mij 

bellen op 06-30136767.   

Jonnick Meijer 

mailto:ideeja@hetnet.nl
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 Advertentie-inkomsten 
 

De afgelopen jaren ontvangen we behoorlijk veel geld uit de adverten-
ties die in de dorpskrant en op onze website staan. Daar zijn we de 
adverteerders erg dankbaar voor. We kregen echter signalen dat veel 
van onze ondernemers in deze coronatijd het financieel erg moeilijk 
hebben. Als bestuur vonden dat we daarom wel eens iets mochten te-
rug doen voor onze trouwe adverteerders vandaar dat we onlangs on-
derstaande brief aan hen hebben geschreven.  
 
Geachte adverteerder van de dorpskrant/website van De Kiel, 

 

Als Dorpsbelangen De Kiel zijn we erg blij dat u bij ons adverteert. 
We verkrijgen hieruit substantiële inkomsten, die we kunnen besteden 
aan de dorpskrant en de leefbaarheid van ons dorp.  

Andersom hopen we dat de advertenties bijdragen aan uw naamsbe-
kendheid en aan uw omzet. 

Door de corona was voor velen van u het afgelopen jaar een bijzon-
der zwaar jaar. Een deel van onze adverteerders had nauwelijks in-
komsten, terwijl de kosten voor het grootste deel wel door liepen.  

Bijvoorbeeld de kosten voor uw advertentie, waarvoor u inmiddels 
voor 2021 al een nota van ons hebt gehad. Als bestuur hebben we hier 
naderhand over gesproken en we hebben het besluit genomen dat we 
over 2021 toch geen kosten rekenen, terwijl uw advertenties wel wor-
den geplaatst. 

Dat houdt in dat u onze nota kunt vernietigen. Mocht u al hebben be-
taald dan wordt het betaalde bedrag weer op uw rekening terug ge-
stort. We realiseren ons dat dit wellicht een druppel op de gloeiende 
plaat is, maar het is in elk geval een druppel. 

Mocht u nauwelijks last hebben gehad van de corona  of wilt u geen 
kwijtschelding, dan is het natuurlijk fijn als u wel betaalt! In dat geval 
is het prettig als u even een berichtje stuurt aan onze penningmeester 
Désirée de Vries (penningmeester@dekiel.info) dat u geen geld terug 
hoeft.  

mailto:penningmeester@dekiel.info
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We hopen dat 2021 voor u in alle opzichten een voorspoedig jaar mag 
worden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Dorpsbelangen voor De Kiel e.o. 

 

Jaap Ruiter, voorzitter  
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          DOORLOPER 

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Jurgen en Frieda Mulder 
en hebben 2 kinderen Robien 11 jaar en Brent 8 jaar. Wij zijn in 
2007 getrouwd en wonen sinds 2009 aan de Tip. 
 
Ik ben geboren in het Orvelterveld, en in 1985 ben ik met mijn ou-
ders Ben en Gé en zussen Carla en Lenny verhuisd naar Putten. 
Daar hadden wij camping de Konijnenburg. 
 
Ik heb daar de landbouwschool en daarna de bosbouwschool ge-
daan.In mijn vrije tijd en na het afronden van school werkte ik op 
de camping, daar deed ik grondwerk met mijn eigen kraan. 
 
In 2000 hebben mijn ouders voormalig camping de Tip gekocht, 
wat nu Chaletpark De Eeke is. Ik deed daar ook de aanleg en on-
derhoud van het park. In 2001 leerde ik Frieda kennen. Ze is werk-
zaam op het tankstation in Schoonoord, daarnaast rijdt ze haar 
paard Fee met veel plezier in het mooie bos rond De Kiel. 
 
In 2007 ben ik voor mezelf begonnen in het grondverzet, door de 
drukte en kinderen ben ik het gaan ombuigen naar Muco Machines 
bv, specifiek in de verhuur, verkoop van grondverzet en wegen-
bouw machines. 
Doordat ik graag mijn bedrijf innovatief houd ben ik mij gaan ver-
diepen in elektrische sloop en grondverzet machines. Zo kwam 
MVO Rental bv erbij. Wij zijn de belangrijkste partner voor sloop 
en betonboorder in de Benelux.  
Ik houd mij voornamelijk bezig met de slooprobots. De verhuur 
telt momenteel 8 stuks met name de capaciteit van het elektrisch 
slopen wat gebeurt op afstand denk aan slopen op hoogte en in ge-
bouwen waar geluidsarm gewerkt moet worden bv ziekenhuizen, 
maakt dit uniek. Ons bedrijf heeft 3 personen in dienst.  
Ook de vrijwillige Brandweer van Schoonoord doe ik al een aantal 
jaren met veel plezier, en vind het fijn dat ik wat kan betekenen 
voor de inwoners van de dorpen. 
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Robien en Brent gaan naar de Slagkrooie in Schoonoord. Ze hebben 
het er erg naar hun zin. Daarnaast rijdt Robien op haar Shetlandpony 
Ymke en Frieda haar Haflinger Fee, Brent heeft zijn pony Marijne en 
gaat met plezier naar de Vios Gym en Robien doet daar streetdance. 
Wij wonen met veel plezier in De Kiel, en De Tip is een fijne gezellige 
en behulpzame buurt waar iedereen in is voor een praatje.  
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 We geven de pen door aan Jannie Stegen 
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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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De Kielse Wichter 
 
Nog steeds geen bijeenkomst van onze groep huisvrouwen.  
Nog geen programma kunnen maken. 
Nog steeds weinig van elkaar horen.  
Hoe lang gaat dit duren.  
Niemand kan het zeggen.  
We moeten er mee leven.  
Maar in de maand december ( wat een gezellige en feestelijke maand 
moet wezen), hebben de dames van het bestuur gezamenlijk besloten 
om voor ieder lid een kerstbakje te maken en bezorgen. 
 Het resultaat was, goh wat een leuk idee en al kunnen we niet bij el-
kaar zijn toch wordt er aandacht aan besteed.  
Het is nu eenmaal zo, in de corona tijd moeten we het er mee doen. 
Maar….in deze tijd zijn er nog veel dingen die we kunnen doen n.l. de 
klusjes die we nog hadden liggen kunnen we mooi afmaken. En zo 
gaat de tijd wat sneller voorbij.   
Maar de komende tijd zal er weinig veranderen. 
Dames als er iets te melden is, doe dat bij het bestuur en zo kunnen we 
elkaar op de hoogte houden. 
 
                                                               Roelie de Boer 
 
 
Dus…. Hou vol…. En blijf gezond. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
 
Men kan hum verkopen waore bij stiet….. 
Maor gien mens wil een stuver veur hum geven. 

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

weer even uit beeld 

 Op 28 november hebben een groep mensen het schoolplein en het 
dorpsplein netjes gemaakt. 
Er is in de singel om het grasveld achter de school flink gesnoeid en er 
is heel veel blad opgeruimd. 
De sfeer was gezellig en er is veel werk verzet. 
Het is nog niet helemaal klaar dus een groepje gaat later op zaterdag 
nog verder. 
We hebben nog een aantal foto's gemaakt die ik hierbij toevoeg. 
 
Groetjes, Tabitha Eisses 

               SNOEIEN 
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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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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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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 WINTER PUZZEL 
 

Viooltje 
Klaproos 
Dovenetel 
Margriet 
Ster van Bethlehem 
Boterbloem 
Goudsbloem 
Edelweiss 

 

 

STAND NA 2e PUZZELRONDE 

Riek Ottens   19 + 15 = 34 pnt 
Hillie Heins   20 + 13 = 33   ,, 
Annelies Lood   19 + 14 = 33   ,, 
Hennie Schans              20 + 12 = 32   ,, 
Hennie Schepers  17 + 14 = 31   ,, 
Anco Korte   19 + 11 = 30   ,, 
Trudi v.d. Meer  19 + 11 = 30   ,, 
Delfin Horians   20 + 10 = 30   ,,  
Desiree de Vries  16 +  9  = 25   ,,  

Vuurpijl 
Afrikaan 
Lavendel 
Gebroken hartjes 
Riddersporen 
Muurbloem 
Christusdoorn 
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De oplossing voor 8 mei toesturen aan Roelie:  

roelie.deboer@gmail.com 

LENTE PUZZEL 
 
Liedjes Nederlandse zangers 
Zoek de juiste zanger(s) of zangeres bij het juiste liedje. 
 

1. De kat van Ome Willem 
2. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie 
3. Een glaasje madeira, my dear 
4. Roosje mijn roosje 
5. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen 
6. Figaro 
7. De nozem en de non 
8. Het kleine café aan de haven 
9. Makelaar uit Schagen 
10.Ritme van de regen 
11.Una paloma blanca 
12.De bostellea 
13.Een vrijgezel 
14.Oerend hart 
15.Land van Maas en Waal  
16.Hilversum 3 
17.Je wordt ouder papa 
18.Glimlach van een kind 

 
 

 
 
 
 
Men mot gien aole schoenen votdoen,  
Veurdat men geld genog hef om een paor neijen te kunnen betalen. 
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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  

Pedicurepraktijk Iris van Brugge 

 

Ambulante pedicure 

Eserstraat 23, De Kiel 

Tel nr: 06-42070267 

 

 

mailto:grasdijk.vis@gmail.com
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CBS-DeKiel: Onderwijs thuis en gelukkig nu weer op school 

Vanaf woensdag 16 december hebben de kinderen van basisschool 

CBS de Kiel het onderwijs op een andere manier tot zich genomen. 

De opdrachten kregen zij van school en via de computer hadden zij 

iedere dag contact met hun leerkracht. Gelukkig hadden we al erva-

ring opgedaan met deze manier van afstandsonderwijs.  

Om het allemaal tussendoor aantrekkelijk te houden voor zowel de 

kinderen als ook hun ouders, heeft het schoolteam opdrachten be-

dacht, die samen uitgevoerd moesten worden. Zo kregen de leerlingen 

pak cakemeel mee en was de opdracht om er thuis iets heerlijks van te 

bakken. Een andere opdracht was om aan de hand van een blad met 

foto’s allerlei plekjes in de Kiel en Schoonoord op te zoeken, daar een 

foto te maken en ook zelf een bijzondere plaats in de eigen omgeving 

op de foto te zetten. Op deze manier werd leren buiten de klas de laat-

ste weken in de praktijk gebracht. 

En nu zitten we inmiddels alweer in de eerste week op school na een 
tijdje thuis onderwijs te hebben gevolgd. De kinderen zijn blij dat ze 

weer op school zijn en wij zijn blij dat de kinderen er weer zijn. Deze 
week hebben de kinderen uitgebreid kunnen genieten van speelpret in 
de sneeuw op het grasveld achter de school.  
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Ook zijn de kleuters creatief geweest 
en hebben ze voor de bevoorrading 

gezorgd van de lokale vogels. Zie hier-
onder de leuke pinda-rijgsels.  

Ook hebben we een winters proefje 
gedaan. We hebben twee bekers met 

water gevuld. In de ene beker hebben 
we zout gedaan. Daarna hebben we de 
bekers buiten gezet. Weet u wat er met 

het water in de beide bekers gaat gebeuren? 



29 
 

 

Democratie 
 

Ik heb de volgende brief aan het bestuur gestuurd en ik ben erg 
benieuwd naar hun reactie en die van jullie! Als je wilt reageren 
graag: saskiaminderman@gmail.com of via de app (eigen niet de 
sociale) 

Beste bestuursleden, 

Al jaren denk ik na over democratie en over de vraag waarom mensen 
zich niet gehoord voelen en wat je er aan zou kunnen doen. Referen-
da’s, zoals die geweest zijn vond ik geen optie, eerder een ramp, om-
dat het meestal vanuit belangengroepen werd aangekaart en argumen-
ten voor of tegen niet goed te beoordelen waren en mijn eigen argu-
menten eerder vanuit de onderbuik dan gedragen door diep inzicht. 

De G1000 bijeenkomsten (helaas niet uitgenodigd) leken me wel wat 
maar lijken een stille dood gestorven.  

Langzamerhand heb ik er wat meer over gelezen en wordt me meer 
duidelijk hoe dat beter zou kunnen, juist ook omdat er veel geschreven 
wordt over hoe democratie te elitair en beperkt lijkt te zijn geworden. 

Elitair doordat je alleen op een partij kan stemmen en niet op je buur-
man die leuke ideeën heeft en omdat de macht dus binnen partijen ge-
regeld wordt, meestal door er lang lid van te zijn of bevriend te zijn of 
in dezelfde organisatie te zitten.  

In het oude Athene was er democratie, maar die functioneerde anders. 
Er woonden 30000 vrije mannen in Athene (vrouwen en slaven telde 
niet mee en mochten niet meedoen, sic) Er waren burgervergaderin-
gen waar 5000 mensen op afkwamen en die spraken (delibereerden) 
over voorstellen die het dagelijks bestuur aan hen voorlegde. Het da-
gelijks bestuur bestond uit 500 gelootte mannen, die hooguit 2 jaar 
zitting mochten hebben.  

INGEZONDEN 

mailto:saskiaminderman@gmail.com
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Je kunt er van alles van vinden, maar de basis, namelijk loting en een 
korte periode, sprak mij steeds meer aan. Te meer omdat ik de over-
tuiging heb dat iedereen in zijn hart mee wil doen om de omgeving zo 
aangenaam mogelijk te maken, maar dat drukte en zorg, werk en de 
last van langdurig eraan vast te zitten meeste mensen tegenhouden om 
mee te doen. 

Zou zoiets in een dorp mogelijk zijn?  

In ons dorp? 

Stel dat... waar loop je dan tegen aan? 

 Dat mensen tegen zijn en niet willen, oké dan houdt het op 

 De continuïteit. Is dat er nu wel, hoe ziet dat er dan nu uit? (... ik 
weet wie er in het bestuur zitten en de telefoonnummers staan in 
de telefoon) 

 de visie, die bracht voor een paar jaar richtlijnen, maar langza-
merhand zijn alle onderwerpen behandeld en is er niets nieuws 
voor in de plaats gekomen en ik wacht al 2 jaar op een uitnodi-
ging voor de werkgroep herziening van de visie. 

Is continuïteit noodzakelijk als je een lange termijn visie hebt? 

Bij het ontstaan van de dorpsvisie raakte ik enthousiast over werk-
groepen en hoe die in een redelijk korte tijd met onderwerpen aan de 
slag konden. Wel vond ik het altijd een nadeel dat het neigt te verzan-
den. Dan gaan mensen afzeggen en de ‘fleur’ is er af: het enthousias-
me verdwijnt en ook vaak de ideeën. 
 
Bijvoorbeeld de werkgroep informatie. 
Ontzettend fijn gewerkt aan het informatiebord, de website en de 
dorpsmail en na een jaar was het af. Daarna vooral via de mail ge-
communiceerd en zo de whatsapp groepen in leven geroepen. De 
werkgroep bestaat nog en Ad en Désirée beheren de website, maar 
bestaansrecht voor de werkgroep.... er zouden weer eens andere men-
sen naar moeten kijken. .... wat zouden die dan anders doen......zelfs 
zo’n gedachte is al prikkelend voor de fantasie, bijv. een podcast over 
De Kiel en de inwoners of over wat continuïteit nu eigenlijk is. 

Met Jaap (voorzitter en mijn man) heb ik veel gesproken over hoe je 
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het iedereen betrekt bij het dorp....Momenteel met de als prangende 
vraag: Hoe kom je aan een nieuwe voorzitter.... 

Vanuit mezelf snap ik heel goed waarom het niet lukt en wat ik zag bij 
Jaap was dat na een paar jaar werken aan de visie er veel projecten 
waren uitgevoerd, maar er was geen vervolg was. 

• het was vaak trekken en bellen om mensen te vinden voor een be-
paald project 

• Iedereen is te druk (de ziekte van onze tijd) 

• 4 jaar ergens aan vast zitten is te lang 

 

Het laatste klopt wel, denk ik, maar klopt het verder echt....? 

 

Een mooi voorbeeld dat het wel eens anders zou kunnen zijn vond ik 
het opzetten van de kerstboom dit jaar. 

“Zijn er al aanmeldingen? (Na de oproep per mail en per dorpskrant), 
amper…” 

En hoeveel mensen waren er uiteindelijk? Wel een stuk of 10 en er ble-
ken ook nog wel 10 mensen bij de school aan het werk te zijn.  
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Een ander voorbeeld: de fiets4daagse: stempelpost werd niet haalbaar 
geacht maar uiteindelijk hebben er wel 50 mensen aan mee gedaan! 

Wat zou er gebeuren als er een willekeurige loting in het dorp was, 
waarbij mensen werden aangewezen om te besturen in het dorp voor 
de periode van 1 of 2 jaar. 

 

Persoonlijk zou ik direct enthousiast worden: een jaar is te doen! Twee 
jaar niet voor mij denk ik, tenzij er een paar leuke projecten zijn die 
mijn aandacht vast houden en mijn enthousiasme blijven oproepen. 
Daarnaast graag een werkgroep met een gericht doel en eind of opris-
pingen zoals bij de werkgroep LEUK! 

 

Maar hoe organiseer je dat? 

1. Een dorpsbestuur samenstellen via loting, 3 x per jaar een verga-
dering voor wie dat wil? 

2. Hoe doe je dat met de continuïteit 

3. Kan je contacten met de gemeente en de pers in een werkgroepje 
onderbrengen met telkens nieuw bloed erin, misschien op basis van 
belangstelling of ambitie? 

Hoe zit het met de financiën en subsidieaanvragen? 

 

Ik zal Jaap en anderen van het bestuur eens daarover interviewen, 
leuk voor de dorpspodcast ook. 

 

Graag jullie reactie! 

 

Saskia Minderman  
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Patrick zien veentien’, ijspret in De Kiel 

 

De Noorse dichter Rolf Jacobsen noemt in een van zijn gedichten 

sneeuw een grote vriendelijke hond die je vrolijk tegemoet komt en 

gehoorzaam voor iedere deur gaat liggen: februari 2021 laat zich van 

zijn beste kant zien waarin ons mooie dorp met een prachtig sneeuw-

kleed werd verrast. 

En laat onder dat pak sneeuw op het vennetje bij De Kijl, ook wel 

‘Gebben zien vennetje’, nou een prachtige ijsvloer liggen, zo bleek 

toen Patrick Dijkstra in een vrolijke bui en gewapend met een sneeuw-

schuiver op zaterdagochtend een heuse ijsbaan tevoorschijn toverde. 

Social media deed vervolgens de rest: er werd het hele weekend door 

de buurt dankbaar gebruik gemaakt om op deze sprookjesachtige plek 

de ijzers onder te binden. Blije gezichten bij jong en oud, het krassen-

de geluid van schaatsen op het ijs en genietend van een meegenomen 

picknick. Heel feestelijk allemaal, voor even was dit ‘Patrick zien 

veentien’. 

Martin Doeswijk 
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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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Beste Buurtgenoten, 
 
 
1 februari bestaat mijn salon aan huis alweer 1 jaar. 
Jammer dat dit niet gevierd worden kan nu alles gesloten is. 
Wat is de tijd gevlogen en wat een gekke start gemaakt. 
 
1 febr. 2020,: 6 weken had ik mijn deuren open en toen kregen we het 
nieuws dat we door corona tijdelijk dicht moesten. 
8 weken gesloten geweest. 
 
Dat gaat je sneu af als je net super blij en enthousiast bent en druk be-
zig met de klantenkring te vergroten. 
Gelukkig mochten we 11 mei weer open en wat waren het gezellige en 
drukke weken,. 
 
Nu helaas vanaf 15 december weer ge-
sloten. 
 
In deze tijd mooi de tijd gehad om nog 
wat dingen aan te passen in mijn salon, 
Ook hebben we gekozen voor een nieu-
we tegelvloer. 
Gelukkig heb ik een handige man die 
alles kan. (Peter Spreen) 
Kunnen we straks wanneer het weer 
mag weer van start. 
 
Graag wil ik mijn klanten wel bedanken 
voor het afgelopen jaar, ondanks corona 
ben ik super blij met mijn keuze om 
voor mijzelf begonnen te zijn en met al 
mijn gezellige klanten. 
Gelukkig vermaak ik me prima en zit ik 
vaak op het paard. 
Hopelijk tot snel. 
 
Groetjes Myla de Lange 
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1.Jan T 

3.Sas en Ros 

4. Trudi vdM 5. Bea R. 

6. Diana vU. 

7. Langelaar 
8. Gijs dJ. 

9. Wilma H. 

10. Jaap R. 
11. Jannie S. 

Puzzel: “van wie is de hond”: 

Oplossingen in beeld 

2.Bianca B 
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14.Sandra 

19.Gijs E. 

16.Nathalie B. 

12.Ouders 

v. Myla 

13.Myla dL. 

15.Mirjam Eij. 

18.Henk H. 

20. Esther B. 

21.Kloosterman 

17.Joke J. 
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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 Schoon-
oord. 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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Even voorstellen…. 
 
Op 2 oktober 2020 zijn wij, Pieter en Regien Brinks, aan de Kijlweg 12 
komen wonen. Na 23 jaar ’s-Hertogenbosch weer terug naar huis ge-
gaan. Pieter is geboren opgegroeid in Paterswolde en Ik, Regien ben 
geboren en opgegroeid in Groningen. In 1998 zijn wij voor het werk 
naar ‘s-Hertogenbosch verhuist maar hadden altijd het plan om terug te 
gaan naar het Noorden.  
Wij zijn beiden natuurliefhebbers en zijn op de Kiel terecht gekomen 
door de prachtige locatie omgeven door bossen en heidevelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieter is werkzaam al Mechanical lead engineer/ projectleider voor een 
ingenieurs bureau in Malden en werkt nu voornamelijk thuis. Regien 
heeft in ‘s-Hertogenbosch 9 jaar als associate scientist gewerkt in een 
biomedisch laboratorium. Regien is nogal avontuurlijk en sportief in-
gesteld en is haar eigen tekenstudio (vader was kunstenaar) begonnen 
en heeft 4 jaar gewerkt als sportklim instructeur in de Belgische Arden-
nen. Door chronische schouder problematiek gestopt als instructeur. In 
haar tekenstudio geeft Regien cursussen portret tekenen en tekent por-
tretten in opdracht. Na de covid 19 maatregelen is het plan om de cur-
sussen weer op te starten. 

 EVEN VOORSTELLEN 
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Wij zijn beide motorliefhebbers en hebben al veel kilometers samen 
gereden in binnen- en buitenland.  Naast het rijden heeft Pieter ook 
veel plezier in het sleutelen aan motoren en heeft hij 4 projecten in de 
garage staan die opgeknapt worden naar zijn eigen stijl. Pieter is na het 
werk meestal in zijn garage te vinden. Een uitgebreide beschrijving 
hiervan is te lezen op onze website www.hobri.nl 
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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


45 

 
Wij hebben een hondje genaamd Mathew. Elke morgen gaat Regien 
met Mathew in de fietskar naar het bos om te wandelen of samen hard 
te lopen. Mathew is een Spaans mannetje en heeft een slechte start ge-
had als pub in Spanje. Het is zo een dankbaar hondje en hij hoort hele-
maal bij ons!  
 
In de zomer van 2019 is Regien met Mathew in de kar van Den Bosch 
naar Groningen gefietst in 5 dagen. Daarvan hebben we een paar foto’s 
bijgevoegd. 
 
 
 

 
 
 
Pieter en ik zijn sinds 1998 samen en hebben al veel van de wereld ge-
zien en blij dat we nu weer ‘thuis’ zijn op de Kiel! 
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        Happy Stones De Kiel! 
 
In deze coronatijd zien we veel dorpsgenoten wandelen en de bossen 
ingaan! Leuk! En ook nog eens gezond! Nu is sinds een aantal weken 
op andere plekken een ware rage om Happy Stones te maken. Wat is 
dit? Dit zijn stenen die worden beschilderd met stift of met verf om ze 
vervolgens  in het bos te verstoppen. Als je een steen vindt kun je deze 
op een andere plek opnieuw verstoppen. Er zijn zelfs mensen die bij-
voorbeeld uit Odoorn komen en daar de steen opnieuw verstoppen. 
Tuurlijk vinden kinderen bepaalde stenen erg mooi en zullen deze 
meenemen naar huis om ze een paar dagen later opnieuw te verstop-
pen of nieuwe gaan maken om deze weer te verstoppen.  
Nu dacht ik: alle activiteiten liggen nu stil in De Kiel, de huisvrouwen, 
de hobbyclub, de kinderclub, de schilderclub. Hoe leuk zou het zijn 
dat we thuis dit voort gaan zetten en allemaal een paar leuke stenen 
maken en deze bij ons! In het bos gaan verstoppen! Ik doe hierbij een 
oproep voor alle kinderen en voor alle Kielenaren die het leuk vinden 
om creatief bezig te gaan om deze week een paar stenen te maken zo-
dat deze vandaag zaterdag in het bos verstopt kunnen worden. Het zou 
leuk zijn om op de achterkant van de steen te zetten ” Happy Stones 
De Kiel’!  
Doen jullie mee?  
Groetjes Marlien Vedelaar De Kiel.  

https://www.dekiel.info/algemeen/happy-stones-de-kiel/
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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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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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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  

 

 
 

Geniet 
Geniet van kleine dingen 

Van lammegies die springen 
De mooie natuur 

Praotie met ’n buur 
Even naor boeten  

Veurbijgangers groeten 
Stelt niks veur  
’t is vaok sleur  

Maor zo belangriek  
Nim even de tied 

Gao jezölf hiertoe dwingen 
Geniet van de kleine dingen. 

http://www.creannetta.nl
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Hartige taart/cake van oud brood 
 
Door Roelie de Boer 

 
 
300 gram spek of ham (in reepjes) 
6 eieren 
300 ml melk 
zout – peper 
een stokbrood 
geraspte kaas - peterselie 
springvorm of cakevorm 
 
 
Snijdt het stokbrood in kleine stukjes. 
Zet een pannetje op het vuur en bak ¾ van het spek/ham heel lichtjes 
aan. 
De rest van het spek en ham kun je later als topping gebruiken. 
Pak een kom en mix de 6 eieren, 300 ml melk, wat zout en peper door 
elkaar heen. 
Pak daarna een ziplock-zak en doe het kleingesneden brood in de zak 
en giet de net gemaakte eiermix erbij. 
Doe daarna de net gebakken stukjes spek erbij in de zak en daarna de 
geraspte kaas. Houd nog een beetje over als topping. 
Doe de zak dicht en hussel de ingrediënten goed door elkaar. 
Leg de zak nu30 minuten in de koelkast. 
Vet de bakvorm in. Na 30 min. Giet je de inhoud van de zak in de bak-
vorm en doe er bovenop nog wat kaas en ongebakken spekjes en ham. 
Zet de bakvorm nu voor 25 minuten in een voorverwarmde oven en 
baf deze op 180 graden. 
Haal na 25 minuten de hartige taart/cake uit de oven.  
Strooi eventueel wat fijn gesneden peterselie er over.5 minuten afkoe-
len en smullen maar. 
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*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: 
 
25 maart,  
22 april,  
27 mei,  
24 juni,  
22 juli 
 

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

 

.Kopij voor de volgende dorpskrant graag  

aanleveren vóór 15 mei 2021 

 

 

 

 

 

 

Corona              Zonnedauw 

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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