
 Jaarverslag 2020 Dorpsbelangen De Kiel 
 

Inleiding 
Het jaar 2020 is wel een heel bijzonder jaar geworden voor onze bewoners wegens 

het uitbreken van het  Corona virus. Vele geplande activiteiten konden geen 

doorgang vinden wegens van de door regeringswege opgelegde maatregelen. In 

maart ging alles op slot tot en met juni. Daarna volgde een 2e periode van locdown 

vanaf half oktober tot heden 

Ook het bestuur heeft maar mondjesmaat overleg gevoerd met inachtneming van de 

1.5 meter regel. Veel overleg is via de mail en telefoon georganiseerd. 

In totaal is het bestuur fysiek 7 keer bij elkaar geweest.  Tevens is er nog een extra 

ledenvergadering georganiseerd op 9 maart om een selectie te maken van projecten 

voor het stimuleringsfonds 2020 en voor het dorpsbudget 2020, waarvoor we van de 

gemeente weer geld zullen ontvangen. De jaar vergadering is geschrapt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

De notulen van de jaarvergadering 2019 zijn door het bestuur goedgekeurd en 

verspreid onder de dorpsbewoners. 

 

Onze dorpskrant blijkt in deze contactloze tijd een veel dikkere uitgave te zijn . 

 

Mededelingen. 

De agenda’s en de goedgekeurde notulen van de bestuursvergaderingen zullen op 

de website http://www.dekiel.info/ geplaatst worden door de secretaris. Tevens wordt 

via de dorpsmail gemeld wanneer deze op de website door Ad van Ginneken  zijn 

geplaatst. Ook het jaarverslag wordt ter inzage op onze site gezet. 

 

De telefoon bibliotheek is in deze tijd van Corona een gewild uitje.  Zelfs vanuit de 

regio weet men onze bieb te vinden. 

 

Op 28 november en zaterdagen daarna heeft de werkgroep onderhoud en vele 

vrijwilligers het schoolplein, dorpsplein en bosschages onder handen genomen. Er is 

flink gesnoeid. Het ziet er weer picobello uit. 

CBS De Kiel is in Corona tijd een aantal weken gesloten geweest. Er is veel 

thuisonderwijs via de computer gegeven. 

 

Het Bestuur 

Het bestuur heeft dit jaar 7 keer vergaderd. 

De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2020 als volgt: 

Voorzitter:   Jaap Ruiter 

Secretaris:   Gijs Egbers 

Penningmeester  Désirée de Vries 

Lid:   Bea Rozeman 

http://www.dekiel.info/


Lid:   Arie de Groot 

Lid:   Carla Grasdijk 

Lid:   Rob Thiele 

 

Jaap Ruiter heeft als voorzitter besloten om per maart 2021 af te treden en zich niet 

herkiesbaar te stellen. 

Arie de Groot heeft per maart 2021 besloten af te treden en zich niet herkiesbaar te 

stellen. 

Er moet dus uitgekeken worden naar een nieuwe voorzitter en bestuurslid. In 2020 

heeft zich niemand aangemeld als kandidaat voor een van deze functies bij de 

secretaris 

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van 30 maart is wegens Corona afgelast. 

 

Glasvezel Zuidenveld 
De aanleg van glasvezel is in onze gemeente Coevorden reeds vergevorderd. In De 

Kiel zal in het jaar 2021 begonnen worden met de aanleg van glasvezel 

 

Rommelmarkt 

Ook de jaarlijkse rommelmarkt is dit kalenderjaar niet doorgegaan. 

 

Dorpsbudget en Stimuleringsfonds 

Het dorpsbudget  € 7500 kan naar eigen behoefte worden besteed.  

Op 9 maart hebben de dorpsgenoten een aantal projecten gekozen voor besteding 

van dit geld.  

 

Plaats Omschrijving Aantal Stemmen 

1 Werkgroep Leuk: nestkastjes 16 

2 Kiwi’s : Workshop €600 14 

3 Werkgroep Activiteiten: jaarlijks eigen budget €500 13 

4 Kiwi’s : 2 workshops €200 12 

5 Dorpsvlag + paal 11 

6 Kinderclub: speeltoestellen €6500 10 

7 Schilder club: workshop 9 

7 Werkgroep Leuk: knijpers voor afval op te ruimen 9 

9 Bord aanduiding dorpshuis 8 

10 Verbreding weg De Tip 2 

10 Volleybalnet 2 

10 Keukeninventaris voor lokaal in school 2 

10 Zomerevenement 2 

11 Muziekinstrumenten - 

 

 

De bewegwijzering van Het Ommetje De kiel is inmiddels gerealiseerd. 



De stickers 30 km voor de Eserstraat zijn via Veilig Verkeer Nederland gratis 

beschikbaar gesteld voor de vuilcontainers. Gijs heeft de stickers uitgedeeld. (3 per 

huishouden) 

 

Actie Rabobank 
De jaarlijkse actie van leden van de Rabobank van ons dorp heeft €  254,05 

opgebracht. 

 

Verenigingsleven en werkgroepen 

De verschillende verenigingen hebben hun eigen vaste activiteiten. 
 

Werkgroep Leuk: contactpersoon Zeno Roos.  

spelavonden, informatieborden geplaatst. Koffiestop fiets4daagse, reparatiecafé 

6 februari 2020: spelletjesavond 

5 september 2020:  Seizoen opening: ludieke opening Kiels Ommetje 

   Onderborden 7 Markendorp officieel  in gebruik genomen 

 

Werkgroep Zorg: contactpersoon Brenda Pot 

 

Werkgroep activiteiten: Contactpersoon Hennie Schans.  

6 maart 2020: Quiz Ik hou van Drenthe  

 

Werkgroep informatie: contactpersoon Saskia Minderman 

De Dorpsmail:  (dorpsmail@dekiel.info) 

De Dorpskrant:  (redactie@dekiel.info) 

De Website: (www.dekiel.info) 

Er is een buurtapp voor de De Kiel voor informatie en buurtpreventie 

Er is een sociale app waarop allerlei informatie gedeeld kan worden. Denk wel aan 

de reglementen voor gebruik van deze app. (Saskia Middenman). Nieuwe bewoners 

kunnen zich voor beide apps aanmelden bij redactie@dekiel.info 

 

Kielse Kiwi’s, contactpersoon Roelie de Boer,  1x per maand 

Workshop in oude dierentuin Emmen 

 

Vereniging Handwerken: Contactpersoon Hennie Schans. Op maandag 1X in de 2 

weken 

 

Werkgroep onderhoud: contactpersoon: Wim Sekeris en Bé Schans  

Plaatsing picknickbank, bloembakken, onderhoud dorpsplein , kerstboom 

 

Vereniging Sporten op Muziek: Contactpersoon Wilma Hummel. Elke donderdag 

van 8.30 – 9.30 uur 

12 februari 2020 actieve avond in het dorpshuis 
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Schilderclub: Contactpersoon Wilma Hummel. Elke dinsdagmiddag van 13.30 – 

16.00 uur 

 

Creatieve avonden: Contactpersoon Roelie de Boer. Organiseert leuke en 

ontspannende creatieve activiteiten 

 

Zingen in De Kiel: Deze club is in 2020 opgeheven i.v.m. te weinig deelnemers 

 

Schietclub: Contactpersoon Henk Hummel. Elke dinsdagavond van 20.00 – 22.00 

uur 

 

Kinderclub: Contactpersoon Marlien Vedelaar.  

29 februari 2020: teken en doe workshop 

 

Motorclub: Contactpersonen: Jan Thiele en André de Boer 

Er is een motorclub opgericht op 31 januari . Regelmatig worden er toertochten 

georganiseerd. 

Op 3 mei 2020 heeft de motorclub een toertocht gemaakt (zie ook verslag Dorpskrant 

zomereditie) 

 

Verdere activiteiten: 

• Regelmatig vindt er in het dorpshuis een reparatiecafé plaats. Wordt via de 

dorpsmail aangekondigd 

• Elke 1e zaterdag van de maand wordt er een dorpsborrel gehouden in het 

dorpshuis. Tijd: van 16.30 – 18.30 uur 

• Zaterdag 4 januari is de traditionele nieuwjaarsreceptie georganiseerd 

 

Winteravonden 
Er zijn weer winteravonden georganiseerd: 

• Op woensdag 15 januari heeft Lammert de Boer een presentatie gehouden in 

het dorpshuis over dassen en andere dieren in de leefomgeving van De Kiel 

• Op maandag 24 februari heeft Ruben Kluit, boswachter ecologie 

Staatsbosbeheer een presentatie  gehouden  over het Sleenerzand en ons 

natuurgebied De Kijl 

 

Namens het bestuur 

Gijs Egbers  

Secretaris Dorpsbelangen De Kiel 

secretaris@dekiel.info 
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