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VAN HET BESTUUR
Van de voorzitter,
Zoals het zich nu laat aanzien komt er deze zomer eindelijk een einde
aan de strenge Corona beperkingen. Dat zou kunnen betekenen dat we
in het najaar ons normale ritme weer kunnen oppakken.
De verschillende activiteiten kunnen dan weer worden gestart en als
bestuur denken we dat het goed mogelijk zal zijn dat we in september
weer een Algemene Ledenvergadering kunnen houden. Misschien nog
met beperkingen, bijvoorbeeld alleen maar toegang voor diegenen die
2 keer zijn ingeënt dan wel een negatieve test hebben gehad. Als we
dan nog wel 1,5 meter afstand in acht moeten nemen zullen we misschien toch moeten uitwijken naar een grotere locatie, bijvoorbeeld het
dorpshuis in Schoonoord.
.
Het bestuur heeft inmiddels 2 keer per zoom vergaderd en dat werkt op
zich goed. We hebben de lopende zaken doorgenomen en de verslagen
verschijnen wel weer op de website.
We zijn erg blij dat Angelina van Ginniken bestuurslid wil worden.
We zoeken nog naar een voorzitter en als het even kan ook nog een
algemeen bestuurslid. Denk er eens over na of dit toch niet iets voor
jou is. Je zou daarmee een mooie bijdrage aan het dorp leveren.

Van verschillende kanten kregen we de vraag wanneer de dorpsborrel
weer begint. Zoals bekend wordt die altijd op de eerste zaterdag van
de maand gehouden, maar dat ligt dus al weer erg lang stil. Formeel
mag dit nog steeds niet, tenzij dit op het terras kan. Het overdekt terras
achter het dorpshuis is daarvoor echter te klein, dus dan zou het op het
dorpsplein moeten gebeuren. De besturen van Dorpsbelangen en
Dorpshuis zullen hierover rond 1 juni een beslissing nemen, want dan
is ook bekend hoe het weer wordt. Hou daarom de dorpsmail in de
gaten of de dorpsborrel op zaterdag 5 juni vanaf 16:30 uur weer
wordt gehouden.
Jaap Ruiter
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Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe en
De Kiel draagt daaraan bij.

Vanaf augustus is onze gemeente de culturele gemeente van Drenthe en
in dat kader worden er veel activiteiten georganiseerd.
Er zal onder ander een wandel-cultuurpad door onze gemeente worden
uitgezet. Alle dorpen worden met een pad met elkaar verbonden.
Vanuit De Kiel zijn daar met name Saskia Minderman en Angelina van
Ginniken mee bezig. Elders in deze dorpskrant staat hierover meer informatie.
Opening
Op 28 augustus zal de opening van het Culturele jaar plaats vinden.
Daarbij zal er vanuit De Kiel en 2 andere dorpen een stoet trekken door
de hele gemeente naar Coevorden. In de stad Coevorden worden dan de
garnizoensdagen georganiseerd met diverse festiviteiten en
re-enactments (is het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen,

meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers
in historisch kostuum). Dit gebeuren kan plaatsvinden met de

inachtneming van de 1,5 meter regelgeving, mocht dat dan nog van
kracht zijn. De drie stoeten starten ’s morgens vroeg, elk vanaf een andere plek. In elk dorp dat gepasseerd wordt, haken meer mensen aan.
Hoe dat gaat moet nog worden bepaald; te denken valt aan deels wandelen, oude voertuigen, fietsen of wat dan ook.

Met alle dorpen maken we een lied. In elk dorp maken en zingen twee
mensen een couplet van dat lied. Dat kunnen vanzelfsprekend verschillende mensen zijn. In dat couplet worden typische kenmerken van dat
dorp bezongen. We beginnen ’s morgens vroeg in De Kiel met twee
mensen. In Schoonoord haken de volgende 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 bestaande uit inwoners van alle dorpen.
Voor De Kiel moet er dus ook een couplet over ons dorp worden
geschreven en het zou mooi zijn als zich hiervoor iemand meldt (of
meer mensen dan kunnen we kiezen). Er is al een basislied gemaakt
door Harm Dijkstra en het couplet moet daar dus bij aansluiten.
5

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
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
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Als je hier iets voor voelt dan kun je bij mij meer informatie zoals over
het basislied krijgen.
En natuurlijk zoeken we nog 2 zangers. Wie meldt zich aan?!
Kunstwerk
Naast het lied wordt van elk dorp ook een kunstwerk verwacht. Elk
dorp wordt uitgenodigd een kunstwerk op een paneel van 60x60cm te
maken. Dit kan door meerdere kunstenaars of door één iemand uit het
betreffende dorp. In het kunstwerk dient het dorp zich te presenteren.
De voorkeur gaat uit naar een amateur kunstenaar. Op het kunstwerk
staat de naam van het dorp vermeld maar niet de naam van de
kunstenaar(s). Alle kunstwerken worden verzameld in Coevorden op
de Weeshuisweide en daar op één grote schildersezel gezet. Dit paneel
kan tentoongesteld worden tijdens het culturele jaar bij verschillende
activiteiten. Het kunstwerk toont de verbinding tussen de dorpen. In
De Kiel hebben we Paul Roberti gevraagd om hiervoor iets te maken.
Jaap Ruiter

Glasvezel in De Kiel
Glasvezel is komt weer een stapje dichterbij nu de schouw gestart
gaat worden. Bij de schouw wordt gekeken op welke wijze de
glasvezel het beste kan worden aangelegd bij en in uw huis. Dit wordt
gedaan door de firma CTNED uit Emmen. Op dit moment worden
brieven verspreid ‘Aan de bewoners van’ en dan uw adres in een
enveloppe zonder verdere aanduiding. Dit is dus geen reclame die zo
bij het oud papier kan, maar een brief met een uitnodiging om een
afspraak te maken voor de schouw! Op de website kan ook worden
aangegeven hoe ze contact met u op kunnen nemen in geval van vragen of verhindering. Wij kijken uit naar de aanleg!

Groet,
Glasvezel Zuidenveld, Team De Kiel
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VAN STICHTING HET DORPSHUIS

Dorpsborrel
Beste Dorpsgenoten,
Even een bericht van de Stichting.
Vanuit het dorp kwam de vraag of er al weer activiteiten mogelijk zijn.
Dat kan wel maar dan buiten, en volgens de richtlijnen van het RIVM.
Met de gezellige dorpsborrel kunnen we dus weer starten 5 juni staat in
de planning, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Dit zal via de dorpsmail bekend gemaakt worden, maar ook als er deze
zomer versoepelingen plaats vinden die meer activiteiten mogelijk
maakt.
Het Stichtingsbestuur
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Oproep vanuit het Dorpshuis
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
We maken het dorpshuis al jaren wekelijks schoon met een aantal vrijwilligers zowel mannen als vrouwen,
Graag zouden we dat op dezelfde manier willen blijven voortzetten.
Vanwege gezondheidsredenen en verhuizing zijn er een aantal
vrijwilligers die dit niet meer kunnen doen.
Deze vrijwilligers wil ik langs deze weg ook hartelijk bedanken voor
hun jarenlange inzet.

We zouden het fijn vinden als er een aantal nieuwe vrijwilligers bereid
zouden zijn om te helpen.


Tijdsduur een half uur tot 45 minuten.



In de week dat je aan de beurt bent, kun je de dag en tijd samen
afspreken (altijd met 2 personen).



Kun je een keer niet geen probleem, ruilen onderling is altijd mogelijk.

Graag zouden we het aantal mensen op het huidige niveau willen
houden dan blijft het voor iedereen 1 x in de 8 weken.

Aanmelden en info
Wilma Hummel 0591-382308
wh.hummel@hetnet.nl
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Nestkastjes
De nest kastjes hebben een mooie bestemming gekregen. Geschilderd
door de kinderen van de school en in de buurt opgehangen!
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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
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Viooltjesmarkt ten behoeve van het dorpshuis.

De verkoop van violen is een groot succes geweest en vanochtend
zijn alle bestellingen afgehaald.

De netto opbrengst voor het dorpshuis bedraagt ruim
€ 650!
Dit kwam mede door onze eigen Kielse kweker Fokke de Boer,
die aan ons lagere prijzen berekende dan aan zijn vaste afnemers.

Namens het bestuur
Jaap Ruiter
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Van de redactie
Het leuke van het maken van de dorpskrant is dat je weer eens mensen ziet, spreekt en merkt dat er nog een dorp achter de heg ligt. Wel
is het heel jammer dat de activiteiten, verenigingen en werkgroepen
nog niet van start kunnen gaan en waarschijnlijk pas in september,
daarmee kan je zo’n krant anders lekker mee vullen. Met weemoed
maar ook met hoop denken we terug aan de agenda die vroeger een
hele bladzij vulde!
Maar goed, er is hele leuke kopij binnen gekomen en als je er even
over nadenkt is er ook veel te vermelden, bijv. 2 projecten van het
culturele jaar Coevorden (rubriek ingezonden), de afspraken over de
dorpsapps, waarvan we het verzoek kregen ze weer eens te publiceren
(rubriek werkgroep info). Mogelijk komt er een nieuwe rubriek:
“Gebarentaal” door Marga Hummel, die nu al heel praktisch heeft
ingezet op de dorpsborrel! Staat nu nog bij ingezonden….
Verder de opmerking dat we eens moesten kijken naar de opmaak en
of er niet iets was wat meer leesbaar is, waarbij ik inderdaad al 25 jaar
vasthoudt aan de informatie dat Times New Roman het beste leest….
Op de volgende bladzij een klein onderzoekje daar naar: graag naar
kijken!
De doorloper was aan Jannie Stegen gegeven, helaas bleek ze te weinig tijd te hebben. Gelukkig wilden Thorgeir en Els te willen inspringen met de langste doorloper tot nu toe
Ondertussen doet Saskia al een jaar of 7 de dorpskrant, tijd om weer
eens andere mensen in te werken en er t.z.t. mee te stoppen. Het is
leuk werk, dus wie wil?
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1.

Verder de opmerking dat we eens moesten kijken naar de opmaak en
of niet niets was wat meer leesbaar is, waarbij ik inderdaad al 25 jaar
vasthoudt aan de informatie dat times new roman het beste leest….

2. Verder de opmerking dat we eens moesten kijken naar de opmaak en of er niet iets was wat meer leesbaar is, waarbij ik
inderdaad al 25 jaar vasthoudt aan de informatie dat times
new roman het beste leest….

3. Verder de opmerking dat we eens moesten kijken naar de opmaak
en of er niet iets was wat meer leesbaar is, waarbij ik inderdaad al
25 jaar vasthoudt aan de informatie dat times new roman het beste
leest….
Kies maar en mail het ons maar! Nummer 1 2 of 3
of als je nog een betere weet… Nee Zeno geen dansende lettertjes!
Ook andere suggesties zijn natuurlijk welkom

Vrolijke groet
Trudi en Saskia
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DOORLOPER
“Meisje, ik weet wat je bedoelt,
maar wees geduldig, ik heb het
beste met jullie voor”


hoe Els en Thorgeir bijna dertig jaar geleden in De Kiel terecht
kwamen

Piepend komt de bus tot stilstand voor het kleine dorpscafé in NoordSleen. De enige wachtende op deze vroege voorjaarsochtend heeft zojuist zijn robuuste opa-fiets gestald, op slot doen was overbodig, het
toezicht van de plaatselijke uitbater was meer dan genoeg. Een
ellenlange rit stond voor de boeg, eerst naar Assen en dan Groningen.
We praten over lang vervlogen tijden, toen de gestroomlijnde
efficiëntie van het openbaar vervoer zijn intrede nog moest doen en de
streekbussen elk dorp op hun route uitgebreid aandeden. Deze
dagelijkse ritten waren vooral dodelijk saai, het monotone gebrom van
het verouderde voertuig, gepaard met een vleugje dieseldamp en de
beslagen ramen kwamen de bewustheid ook niet ten goede. Maar op
deze ochtend gebeurde er iets opmerkelijks, iets opwindends, al leek
het niemand iets te doen behalve de instapper uit Noord-Sleen. Er
stond een handbeschilderd bord voor een huis in De Kiel. Te koop - in
rustieke koeienletters. Doorgaans geen bijzonderheid, te koop borden
kom je wel vaker tegen, maar nu ging het toevallig om het ene huis dat
ze al een tijdje op het oog hadden. Klein maar fijn en gelegen aan de
rand van de uitgebreide bossen. Op het station in Assen, tijdens het
wisselen van een bus, zoekt hij gehaast naar muntjes en belt vanuit een
telefooncel naar huis. Wachtend op het opnemen slaat de twijfel toe.
Het dilettanterige bord zit hem dwars. Misschien stond daar geheel
iets anders te koop – een oude grasmaaier, een zakje aardappelen of
16

wellicht de plastic tuinstoelen, die voor het raam in de woonkamer
stonden? “Ons huis staat te koop!” roept hij in de hoorn, bijna voordat ze heeft opgenomen. “Denk ik” voegt hij aarzelend daar aan toe.
Een huis te koop
Het was in maart 1992 dat
Els het telefoontje van
Thorgeir kreeg over het
huis aan de Rolderstraat
41 in De Kiel. Toen woonden ze al een paar jaar op
het erf van de boerderij
van haar vader, net buiten
Noord-Sleen. Het huis in
De Kiel was hem al een jaar eerder opgevallen. Het stond iets verder
van de weg dan andere huizen in de buurt, het land erom heen en de
uitrijmogelijkheden in de aanliggende bossen maakten het een
uitstekende plek voor hun hobby; het fokken en rijden van IJslandse
paarden. En er was zelfs een bushalte pal voor de deur. Dezelfde dag
reed Els vanuit haar werk in Emmen naar Assen om Thorgeir van het
station op te halen en, uiteraard, het bord in De Kiel nader te gaan
doorgronden. Te koop bleek wel degelijk over het huis te gaan; er
stond een naam van een makelaar bij en ook nog eens een telefoonnummer – zonder kengetal, dat wel.
Zussen op een rij
Het handbeschilderde bord bleek toe te horen aan de bejaarde makelaar de heer Knol te Borger, die zo nu en dan zijn verouderde bord
tevoorschijn haalde om de verkoop van een woning te regelen.
Geheel op zijn eigen wijze. Telefonisch werd een afspraak gemaakt
voor een bezichtiging. Ze waren de eersten. De heer Knol leidde Els
en Thorgeir rond en vond het duidelijk vermakelijk om het huis te
laten zien aan een jong stel zonder eigen woning, zonder aankoop
makelaar en, laten we eerlijk zijn, zonder enig benul van het
17

Pedicurepraktijk Iris van Brugge
Ambulante pedicure
Eserstraat 23, De Kiel

Tel nr: 06-42070267

Standplaats Schoonoord
Woensdag 10.30-17.30 uur
Zaterdag 10.30-17.30 uur
Tel: 06 -21899447
e-mail:
grasdijk.vis@gmail.com
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aanschaffen van een woning. Een dag of twee later brachten ze een
bod op het huis uit. “Jullie komen op de lijst” was wat hij mededeelde.
En toen volgde stilte – een paar dagen, een week, tien dagen. Toch
maar weer gebeld met het verhaal dat er op deze manier geen bod kon
worden uitgebracht op een ander huis – een huis dat er overigens niet
was - waarop de heer Knol de vaderlijke woorden sprak: “Meisje, ik
weet wat je bedoelt, maar wees geduldig, ik heb het beste met jullie
voor.” Er volgde nog een week zonder enig woord maar toen kwam
een raadselachtig telefoontje uit Borger. “Dinsdagavond zeven uur bij
het huis.” Hoorn op de haak. Er moest namelijk eerst kennis worden
gemaakt met de eigenaressen van het huis, drie zussen, enigszins op
leeftijd. Het was ooit hun ouderlijk huis geweest en ze wilden de
kopers in spe eerst persoonlijk ontmoeten. Een huis aan iemand
verkopen doe je niet zomaar. Op een rij, zittend op de plastic
tuinstoelen, in hun mooiste bloemetjesjurken en met een tasje op
schoot keurden ze de kopers goed. Binnen een week was de zaak rond
en waarschijnlijk is geen huis ooit zo schoon en proper opgeleverd als
die van de zussen De Jonge uit De Kiel. Dit alles gebeurde vanzelfsprekend onder toeziend oog van de heer Knol, die uit zijn zeer rijke
ervaring en praktisch inzicht ook regelde dat al het tuingereedschap
achterbleef – en de plastic tuinstoelen.
Een lijst met klusjesmannen

Op de eerste dag dat Els en Thorgeir er woonden stond een zekere Johan op de stoep. Hij stelde zich voor als een buurman uit de
Noorderweg. Johan was er om de nieuwkomers welkom in het dorp te
heten en een lange lijst met in de omgeving wonende klusjesmannen
door te geven. Zo deed men dat in De Kiel. Een keuken met een
tweepits gasstel op een tafel in de hoek en zonder koelkast voldeed
uiteraard niet helemaal aan de wensen van de tijd, toen ook niet en
dankzij de lijst van Johan uit de Noorderweg kon een kleine verbouwing volgen.
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Paardenstal als bonus
De IJslandse paarden hadden hun onderkomen in een lage oude schuur
naast het huis. Een nostalgisch gebouwtje waar duidelijk steeds weer
een stukje aan was toegevoegd. Na een paar maanden woonplezier
merkte een bezoeker tijdens het koffiedrinken op dat er een raam in de
schuur zat terwijl je dat raam niet kon zien als je binnen in de schuur
stond. Een van de vele raadselen van deze plek. Zo was er ook een
opslag in de grond en een betonnen pad dat eigenlijk naar het niets
leidde. Na inspectie bleek het eerste raadsel een loze wand te zijn die
voor een verborgen ruimte zorgde. De wand werd afgebroken en toen
kwam een prachtige oude paardenstal tevoorschijn, zelfs met een
gemetselde voerbak. Extra stalruimte, altijd goed.
Een tbs-huisje
Het tweede raadsel bleek een aardappelkelder te zijn geweest maar de
derde kwestie, het paadje naar het niets, liet zich voorlopig niet raden.
Het was pas vele jaren later dat deze ook opgelost werd. Een ouder
echtpaar fietst heen en weer voor het huis voordat ze aarzelend de
oprit opkwamen. “Daar heb ik gelegen” zei de man. En hij wees naar
het bosje aan het einde van het paadje naar niets. Hoezo gelegen? En
toen vertelde de man zijn herinneringen aan de tijd dat er een
draaibaar tbc-huisje op deze plek stond. Daar had hij maandenlang
gelegen om aan te sterken na zijn aanraking met de verschrikkelijke
ziekte. Blijkbaar kwamen dergelijke huisjes vaker voor in deze streek
en vormden ze een aardige bron van inkomsten voor de Kielenaren.
Na zijn verhelderende verhaal leidde het paadje naar niets toch naar
iets.
Fanatieke voetbalkijkers
Er werd snel kennis gemaakt met de naaste buren. Op nummer 35
waren dat Koos en Ed Meijer, echte Amsterdammers die naar Drenthe
waren komen te renteneren, lang voordat dit in de mode kwam. Ed
was ooit meubelrestaurateur van het koninklijk huis geweest en hun
bescheiden onderkomen stond dan ook vol met prachtige antieke
20

meubelstukken die in welk paleis dan ook niet hadden misstaan.
Beiden keken ze fanatiek naar voetbal op tv en vooral Ed kon zich
over het spel verschrikkelijk opwinden. Een overtreding, voor iedereen
duidelijk te zien behalve die stumper van een scheidsrechter, werd
hem dan ook enkele jaren later noodlottig.
De wereldburger Broekhuijsen
De overbuurman, op nummer 32,
was Wil Broekhuijsen. Met hem
kregen ze een goede klik, ondanks het grote verschil in leeftijd
en in de loop van de tijd ontstond
er een hechte
vriendschap. Als weduwnaar
leefde Wil een wat teruggetrokken leven in De Kiel nadat hij in
zijn werkzame jaren de hele wereld had rondgezworven op zoek
naar olie voor de Shell. Met Wil
Broekhuijsen was het nooit saai en er werden vele grappen en grollen
uitgehaald. Hij maakte een belangrijk deel uit in het leven van de nieuwe buren en met Thorgeir ging hij later lange reizen maken, zoals naar
IJsland en Amerika. Wil kon prachtige verhalen vertellen uit de vele
hoeken van de wereld waar hij gewerkt en gewoond had; NieuwGuinea, Nigeria, Argentinië. Eén plek was hem toch duidelijk dierbaarder dan andere, zijn geboorte eiland Java. Dat waren wel bitterzoete herinneringen want na een onbekommerde jeugd had hij daar
ook vier jaar lang in een jappenkamp gezeten en vele gruwelijkheden
meegemaakt. “Waarom ga je er niet terug?” vroegen de buren hem
toen hij weer een leuk verhaal had verteld over het Java van zijn jeugd.
Nee, daar was hij te oud voor geworden. Maar een zaadje was kennelijk geplant, enkele weken later lag zijn kleine keukentafeltje vol met
kleurrijke reisbrochures. Er zouden drie uitgebreide rondreizen door
Indonesië volgen.
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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
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Verbouwingen
Inmiddels wonen Els en Thorgeir bijna dertig jaar in De Kiel. De oude
buren zijn er al lang niet meer en er zijn nieuwe in hun plaats gekomen
– zoals dat nou eenmaal gaat. Aan het huis is ook het een en ander gebeurd. Grote en kleine verbouwingen hebben plaatsgevonden, zowel
binnen als buiten. Na trouwe dienst werd de oude schuur met de stallen afgebroken en een nieuwe aan de andere kant van het huis gebouwd. De oprit werd ook verplaatst om de monumentale rode beuk
uit te kunnen laten dijen. En omdat er toch werd gebouwd dan ook
maar nieuwe dakpannen op het huis om alles te laten matchen. Met
hulp van vrienden, familie en de buren werd die klus snel geklaard.
Ook buurman Broekhuijsen was van de partij al was hij toen al verzwakt door een slopende ziekte. De gemeente, die inmiddels Coevorden heette, zat ondertussen ook niet stil en oude bouwtekeningen werden digitaal beschikbaar. Zo kwam er een bouwtekening van het huis
boven tafel met de oorspronkelijke raamindeling voor het grote raam.
Dat moest dus anders en zo geschiedde. Met een huis van bijna zestig
jaar valt namelijk altijd wat te doen.
Terug naar 1992. Het is oktober en Els en Thorgeir wonen al een half
jaar in De Kiel. De telefoon gaat. Opvallend bits, of was dat maar een
verbeelding? Aan de lijn is de heer Wielens, de uitbater van het dorpscafé in Noord-Sleen. Of hij nog langer op de fiets moest passen? Die

stond er nog altijd, sinds die ene vroege voorjaarsochtend – door
alle commotie hadden ze er nooit meer aan gedacht….
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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
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Verenigingen
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
elkaar 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.

De andere verenigingen
Nog steeds geen zicht op activiteiten, maar in september… Hou
het zomernummer scherp in de gaten!
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DE SCHOOL
C.B.S. De Kiel werkt thematisch aan thema ‘geld’!
Na een introductie van het thema geld en het lezen van het boek
‘Schaap zoekt poen’ zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het maken van een eigen winkel. In de winkel worden zaadjes van verschillende planten verkocht. De kinderen hebben eigen ‘zakgeld’ en kunnen bij de ‘eigen’ winkel zaadjes kopen. De zaadjes planten de leerlingen in één van de opkweekkasjes. Onze leerlingen leren door te ervaren en te doen binnen het thema geld.

Dorpsborrel via zoom, Ad niet gezien en gehoord (falend internet) en Hennie was
weer even uit beeld
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C.B.S. de Kiel draagt zorg voor de Moestuin en
voor elkaar!

Op C.B.S. de Kiel is 30 april de Moestuin geopend. De leerlingen,
leerkrachten, ouders en dorpsbewoners gaan samen zorgdragen voor de
moestuin.
Het is mooi om te zien dat het voor de leerlingen niet uitmaakt wie je
bent, hoe je eruitziet of je bij elkaar in de groep zit en ga zo maar door.
Wij dragen zorg voor elkaar en dat zorgt voor veilig pedagogisch
klimaat op school. Als de leerlingen net zo zorgen voor de moestuin als
voor elkaar, dan komt het wel goed met de oogst!
De moestuin draagt bij aan het maatschappelijke doel. We benutten elkaars kwaliteiten en kunnen op deze manier veel bereiken voor de kinderen, de school en binnen ons dorp. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat we elkaar helpen en van elkaar leren, denk aan een maaltijd bereiden voor elkaar, een keer groente uitdelen, de kinderen leren wat belangrijk is om groente/fruit te laten groeien. Wilt u de Moestuin bewonderen, komt u gerust even langs!

"Het geheel is meer dan de som der delen"
Met vriendelijke groet, Petricia Hepping
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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
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Eerste ervaringen van Petricia Hepping (nieuwe
directeur van C.B.S. de Kiel)
Wat mooi om te zien hoe C.B.S. de Kiel het onderwijs weet te realiseren in kleine setting. Jullie hebben nu al mijn hart gestolen. De betrokkenheid is groot en staan open om samen te
werken waar kan. De verbinding met het dorp is
sterk en dat zie ik. Ik kijk uit naar onze samenwerking. Ik leer graag de ouders, leerlingen en
dorpsbewoners kennen. Wilt u zich voorstellen?
U kunt altijd een mailtje sturen naar petricia.hepping@fiers.nu of even bellen.
Ik ontvang u graag in de school als de coronamaatregelen wat versoepeld zijn.
Petricia Hepping
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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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WERKGROEPEN
Informatie
Er was wat verwarring over de whatsapp groepen, hieronder nog eens
de afspraken
Buurtpreventieapp (DeKielAlert-app)
Het allerbelangrijkste is dat het gaat om
signalering, waardoor de buurt wat veiliger
wordt. Enkele voorbeelden van situaties die
zich voor kunnen doen:
1. Als er spullen uit een schuurtje worden
gestolen, is het handig om dat te signaleren, dan kunnen we wat scherper letten op ongewenste activiteiten rondom
onze schuurtjes.
2. Verdachte personen die rondscharrelen? Ga er hoogstens op af om te
vragen of ze iets zoeken en als je het signaleert is het goed op DeKielAlert aan te geven dat je dat gaat doen, dan kunnen mensen even naar
buiten lopen, het licht aansteken of even voor het raam gaan staan.
3. Ben je van de trap gevallen en moet je even naar de huisarts en wil je
hulp dan mag je DeKielAlert hiervoor gebruiken. Als het dringend is
altijd eerst 112 bellen!
DeKielAlert is nadrukkelijk niet bedoeld voor sociale mededelingen. Bovendien is het niet de bedoeling te reageren op een bericht tenzij het voor iedereen zinnig is (bijv. bij het trapincident dat je aangeeft dat jij er even langs
gaat….).
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Om DeKielAlert goed te laten werken hebben we een aantal regels opgesteld:
a. DeKielAlert is een burgerinitiatief. De politie wordt niet toegevoegd en
komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan.
b. Gebruik DeKielAlert alleen voor het melden van situaties die Attentie
behoeven. Bij direct gevaar eerst 112 bellen en daarna voor zover relevant en mogelijk, via DeKielAlert melding van de situatie doen.
c. Reageer op de situatie door bijvoorbeeld het licht aan te doen of naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon (maak bijvoorbeeld een
praatje met de persoon). De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder
risico's.
d. Laat door middel van een bericht op DeKielAlert aan elkaar weten dat
112 is gebeld om te voorkomen dat er onnodig meerdere meldingen bij
112 plaatsvinden.
e. Let op taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
f. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook niet
mobiel telefoneren tijdens het besturen van een voertuig.
g. Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het
verstrekken van een signalement wanneer dit echt nodig is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed
beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en
het kenteken.
h. Gebruik de DeKielAlert alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact of privé berichten.
Bij verlies of diefstal van uw telefoon of wijziging van telefoonnummer dit
doorgeven aan de beheerder.
Saskia Minderman
werkgroep.informatie@dekiel.info of even bellen: 382070
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De Sociale app (DeKielSociaal)
Daar is de afspraak over gemaakt dat alleen relevante informatie gedeeld mag worden, dus geen commentaar of duimpjes op andere
berichten!
Iedereen houdt zich daar meestal heel goed aan! Er zijn al veel spullen
van hand tot hand gegaan en ooit is er een maaltijd gedeeld met veel
gezelligheid er om heen!
Binnenkort, in de postcoronatijd, kunnen er weer oproepen gedaan
worden om samen te gaan wandelen of jeu-de-boulen!
Je kan je nog altijd aanmelden voor deze app door een berichtje te sturen naar de coördinator van de werkgroep, met je mobiele nummer en
naam en waar je woont.
werkgroep.informatie@dekiel.info of even bellen: 382070

De Babbelbox:
Die is aangemaakt voor iedereen in De Kiel om naar hartelust,
duimpjes, commentaar en en goedemorgen te wensen.
Ook daar kan je je volgens de zelfde procedure aanmelden!
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PUZZELRONDE
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 tussentekst, waarmee lege plekjes gevuld worden, onze dank
daarvoor is groot! (red)

Antwoorden Lente puzzel
1 .Wim Zonneveld
2. Rita Corita
3. Ted de Braak
4. Conny van den Bosch
5. Corry Konings
6. Dorus – Ton Manders
7. Cornelis Vreeswijk
8. Vader Abraham – Pierre Kartner
9. Martine Bijl
10. Rob de Nijs
11. George Baker – Selection
12. Johnny en Rijk
13. Benny Neyman
14. Normaal
15. Boudewijn de Groot
16.Herman van Veen
17. Peter Koelewijn
18. Willy Alberti
De oplossing voor 8 augustus
toesturen aan Roelie:
roelie.deboer@gmail.com
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Spiegelbeeld puzzel
Beroepen in spiegelbeeld. Zet de letters in de juiste volgorde.
Voorbeeld: rueffuahcixat Oplossing: taxichauffeur.
1. taacovda
2. rekkabteknab
3. stranereid
4. anirellab
5. riauqitna
6. tnegaeitilop
7. reinezeomlaa
8. redraawrued
9. ruetcerid
10.reigrebreh
11.ruehcrehcer
12.gooloruen
13.rekrewkod
14.raalehcoog
15.tcetihcrasiuhnennib
16.rekehtopa
17.reprewtnoedom
18.reduohkeob
19.rueinegni
20.repeekrab
Stand na 3e puzzelronde
Riek Ottens
Hillie Heins
Annelies Loot
Hennie Schans
Hennie Schepers
Delfin Horians
Trudi van der Meer
Anco Korte
Desiree de Vries
Gijs Egberts
Bea Rozeman
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34 + 18 = 52 pnt
33 + 18 = 51 ,,
33 + 18 = 51 ,,
32 + 17 = 49
31 + 18 = 49 ,,
30 + 18 = 48 ,,
30 + 18 = 48 ,,
30 + 17 = 47 ,,
25 + 18 = 43 ,,
19 + 18 = 37 ,,
19 + 17 = 36 ,,

INGEZONDEN
Middeleeuwse karrensporen in De Kiel
- door Thorgeir Gudlaugsson
Al kent De Kiel als nederzetting een tamelijk korte geschiedenis,
datzelfde kan niet gezegd worden van het gebied waar het dorp
later ontstond. Zo profileert De Kiel zich nadrukkelijk als het
zeven marken dorp omdat bij de al lang verloren steen bij het
Quekenbosch ooit zeven boermarken op één punt bij elkaar kwamen. Minder bekend is echter dat het hedendaagse De Kiel zich
ook op de ligging van een middeleeuwse handelsroute bevindt en dat de sporen van deze eeuwenoude wegen nog steeds goed
zichtbaar zijn in het Kieler landschap.
Zandruggen
Lange, smalle en wat hoger gelegen zandruggen zijn opvallende verschijnselen in het landschap van Drenthe. De ruggen lopen dwars
door de provincie heen, van noordwest naar zuidoost, en waren vroeger omringd door uitgestrekte en ondoorwaadbare veenmoerassen.
Sinds mensenheugenis zijn deze Drentse zandruggen gebruikt als
langgerekte doorgangen tussen de omliggende moerassen en andere
woeste gronden. In de loop der tijden ontstonden in de lengte van
deze ruggen vaste routes. Op de twee langste ruggen, de Hondsrug
en de iets minder bekende Rolderrug, ontplooiden deze routes zich in
de middeleeuwen tot een internationale handelsverbinding, die van
Groningen via Coevorden tot aan Münster liep. De Kiel ligt midden
op een van deze ruggen, de Rolderrug. Deze rug ligt parallel aan zijn
grotere broer, de Hondsrug, en loopt vanuit Zandpol in het zuidoosten tot aan het Groningse Noorderburen in het noordwesten - in totaal z’n slordige 60 kilometer. De Rolderrug is iets lager dan de
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Hondsrug, op de hoogste punten, zoals bij de Konijnenbergen, bereikt
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hij ruim 22 meter boven NAP. De rug is niet erg opvallend in het landschap want meestal ligt hij slechts enkele meters boven de omringende
velden. Rijdend op de N376 is er ook weinig van te merken aangezien
de weg nagenoeg de contouren van de rug in de lengterichting volgt.
Op enkele plekken rondom De Kiel is de Rolderrug echter goed te
zien, zoals vanaf de Borgerzijtak. Daar staande is het hoogteverschil
tussen de akkers aan de ene kant en het dorpshuis aan de andere kant
maar liefst vijf meter. De ligging van de rug in het landschap kan ook
worden waargenomen bij het doorkruisen in de breedte. Een goede
plek om dat te doen is via de zandweg tussen de Kwekebosweg en
Rolderstraat ter hoogte van het kruispunt Noorderweg.
De Rolderrug route
De middeleeuwse handelsroutes over de Drentse zandruggen liepen
gezamenlijk vanuit Groningen tot aan Noordlaren. Daar splitsten de
wegen zich in de route over de Hondsrug en de iets westelijker gelegen
route over de Rolderrug. Na de splitsing bij Noordlaren ging de Rolderrug route, zoals op de eerste kaart wordt aangegeven, verder naar
Schipborg, Gasteren, dwars over het Balloërveld en naar Rolde. Daar
kwam de route op de eigenlijke Rolderrug en volgde deze naar het zuiden langs de dorpen Grolloo en Schoonloo. Ter hoogte van waar nu De
Kiel ligt splitste de route zich op. De oostelijke tak liep verder rechtdoor over de Rolderrug via Sleen naar Dalen terwijl de westelijke tak
afboog en langs Wezup, Zweeloo en Benneveld naar Dalen liep. Eenmaal in Dalen aangekomen liepen al die routes weer gezamenlijk naar
Coevorden. De route over de Rolderrug was belangrijk voor de middeleeuwse handelaren die met paard en wagen - en daarvoor ossen ploeterend over de Drentse zandwegen hun handelswaar van en naar
Groningen brachten. Er waren ook andere gebruikers van deze internationale verbinding, zoals afgezanten van kerkelijke instellingen die zaken in Groningen en Friesland te doen hadden. Zo staat een deel van
de route over de Rolderrug onder de historici bekend als de Werdense
weg. Die naam heeft te maken met de benedictijner abdij in Werden
aan de Ruhr die al vanaf de negende eeuw grote bezittingen in het
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noorden en oosten van Nederland had. Opvallend is dat de
abdij vele boerderijen bezat die
aan de Rolderrug route lagen zelfs zo veel dat om de tien kilometer zich een goed van de
abdij heeft bevonden. Deze waren, volgens veronderstelling,
bedoeld om eten, onderdak en
andere ondersteuning te verschaffen aan de abten of de
rentmeesters die deze route
vanuit Werden naar Groningen
volgden om daar de pacht van
de bezittingen in de Friese landen te innen. Het wordt ook
verondersteld dat de Groningse
abt Emo, van het kloostertje
Nijeklooster te Romerswerf, de
Rolderrug volgde toen hij in
november 1211 te voet naar
Rome vertrok. Kort daarvoor
hadden de kerkpatroons van het
dorp Wierum besloten hun kerk
met alle bijhorende goederen aan Emo’s kloostertje te schenken. Emo
was van plan om een nieuw klooster in Wierum te stichten maar dat
werd tot halt geroepen toen de bisschop van Münster de schenking
ongedaan maakte. Emo vermoedde dat het handelen van de bisschop
geen zuivere koffie was en besloot naar Rome te gaan om de zaak aan
paus Innocentius voor te leggen en uiteraard zijn bezittingen terug te
krijgen. Daar kreeg de persevererende Groninger uiteindelijk zijn gelijk.
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Reconstructie
In 2018 heeft de landschapshistoricus en fysisch geograaf Rik van
Heumen getracht om de historische routes over de Hondsrug en de
Rolderrug te reconstrueren. Hierbij maakte hij, naast conventionele
bronnen, dankbaar gebruik van moderne visualisatie technieken. De
belangrijkste van deze waren hoogtemodellen die gemaakt worden
met behulp van beelden van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN). Op deze modellen komen nagenoeg alle oneffenheden op de
grond tevoorschijn, ook hoogteverschillen die onder bossen en heidevelden liggen en vaak niet opgemerkt worden met het blote oog. De
hoogtemodellen bleken een uitstekend middel om oude karrensporen
te traceren, belangrijke aanwijzingen om de ligging van de historische
routes te kunnen bepalen. Karrensporen, die op de hoogtemodellen als
langgerekte reliëfverschillen in het terrein worden weergegeven, zijn
overblijfselen van intensief gebruik van een
bepaald traject. Ze lopen vaak in brede bundels want als de paden
op een gegeven moment te diep uitgesleten raakten werd naast
het originele pad een
nieuw pad genomen.
Als die te uitgesleten
raakte werd weer een
nieuwe pad genomen.
Zodoende werd geprobeerd te voorkomen
dat de karren op hun
assen vastliepen. Op
sommige plaatsen, zoals op het Balloërveld,
41

kon het dan ook gebeuren dat de bundels karrensporen zelfs enkele
honderden meters breed werden. Desondanks zijn karrensporen tegenwoordig slechts in kleine segmenten te vinden, op de meeste plekken
zijn ze door bebouwing of landbouw voor altijd verdwenen. Door analyse van hoogtemodellen van het Hondsrugcomplex wist van Heumen
138 segmenten met karrensporen te identificeren. Deze heeft hij in
kaart gebracht en vervolgens aan enkele fysisch en sociaal geografische factoren gekoppeld. Zodoende heeft hij de segmenten aan elkaar
verbonden en het verloop van de routes gereconstrueerd. Mede door
de vermenging van conventionele en moderne onderzoeksmethodes
resulteerde dit in een reconstructie met meer nauwkeurigheid dan
voorheen voorhanden was.
Kieler karrensporen
Op de Rolderrug route werden meer dan 30 segmenten van karrensporen als zodanig geïdentificeerd. Twee van deze segmenten bevinden
zich in De Kiel en haar naaste omgeving. Langs de Albert Oostingweg
richting Wezuperbrug, nummer 1 op het tweede kaart, is een segment
met een lengte van bijna twee kilometer te zien. Deze nog zeer duidelijke karrensporen waren een deel van de westelijke tak van de Rolderrug route die afboog richting Wezup en Zweeloo. De sporen lopen
langs latere wegen die al lang op oude landkaarten worden aangegeven. Daaruit mag geconcludeerd worden dat deze karrensporen tot in
de nieuwe tijd werden gebruikt en dat de meest recente sporen uiteindelijk de voorloper van de Albert Oostingweg werden. De karrensporen in gebied 1 zijn het makkelijkst bereikbaar via de picknicktafel ter
hoogte van het stenen kunstwerk “Drents Onderonsje”. De karrensporen in het andere segment, gebied 2 en 3 op de kaart, zijn iets minder
duidelijk te zien in het landschap. Dat en het feit dat ze niet langs latere wegen lopen kan betekenen dat ze eerder buiten gebruik raakten
dan de sporen langs de Albert Oostingweg. De verschillende looprichtingen van de karrensporen in gebied 2 en gebied 3 geven aan dat in
dit segment de splitsing van de route in twee takken mogelijkerwijs
heeft gelegen. In gebieden 2 en 3 loopt een wandelpad dwars door de
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bundels karrensporen heen. In gebied 3 uit dat zich in vele golven op
het wandelpad. Hier is het aan te raden om van het pad af te gaan en
op een van de golvende ruggen te klimmen. Dan ontluikt zich een duidelijk patroon van meer dan zes parallel liggende sporen. Hiermee
krijgen de voorheen onbeduidende heveltjes opeens een geheel andere
betekenis. Wat vroeger slechts oneffenheden op het pad waren is nu
het decor geworden van een rijke middeleeuwse geschiedenis. Staande
op een van de golvende ruggen is een uitgelezen moment om terug te
denken aan alle reizigers die deze oude wegen hebben bereisd; handelaren uit het verre buitenland met hun karren vol kostbaarheden, monniken en rentmeesters met pachtgeld in buidels, verhuizende boerenfamilies met al hun have, hebben en houden – en een stugge Groningse
abt die te voet naar Rome ging om een grote onbillijkheid ongedaan te
doen.
Enkele geraadpleegde bronnen:
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
De Boer, D.E.H. (2011). Emo’s reis. Gorredijk.
Bureau de Hondsrug UNESCO Global Geopark. (2017). Masterplan
2017-2027.
Van Heumen, R. (2018). In de sporen van het verleden. Groningen.
Karel, E.H. (2000). Grenzen in Drenthe. Assen
Noomen, P.N. (1993). Middeleeuwse ontwikkelingen in Rolder dingspel. In Geschiedenis van Rolde. Meppel.
Slicher van Bath, B. (1960). De agrarische geschiedenis van WestEuropa (500-1850). Utrecht.
Tuin, B.P. (2017). Programma van Eisen archeologisch onderzoek
vervanging brug Zeegserloopje. Tynaarlo.
Zomer, J. (2016). Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze. Groningen
De auteur is geograaf en al 30 jaar inwoner van De Kiel.
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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 bestellen en laten bezorgen
Tramstraat 84a – 7848 BL Schoonoord
Tel: 0591-532235

www.muco-machines.nl
info@muco-machines.nl

Direct voordeel haal je bij

Coop-Boezen-Schoonoord

Uw supermarkt
Tramstraat 17
7848 BG Schoonoord
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Van de wandelvereniging Schoonoord !

Wandelen is zeer populair op dit moment. Door Corona hebben steeds
meer mensen het wandelen ontdekt. Dat vinden wij natuurlijk een positieve ontwikkeling in een toch voor iedereen zeer rare en lastige tijd.
Wist je dat je al voor € 28,50 per jaar lid kunt worden van onze
vereniging?
Wanneer je lid wordt van onze vereniging, dan ben je automatisch lid
van KWBN. Je krijgt dan het alles-in-1-pakket. (Dit kost bij de bond
zelf €30,-) Met dit alles-in-1-pakket kun je gebruik maken van:
• Aantrekkelijke kortingen met de Wandelvoordeelpas, zoals korting op KWBN-tochten en €5 korting op de inschrijving van de Vierdaagse Nijmegen.)
•

Vier keer per jaar het magazine Wandel.nl

•

Jaarlijks de Wandel.nl evenementen jaargids

Ook ontvang je van ons dan af en toe een leuke wandelroute om te
gaan wandelen in de buurt van Schoonoord via de mail.
Wil je geen lid worden van de wandelvereniging, maar zou je ons wel
willen steunen? Dat kan door donateur/ steunend lid te worden. Hiervoor betaal je € 5,- per jaar. Wij kunnen mede hierdoor mooie evenementen gaan organiseren zodra dat weer mag.
Voor meer informatie of om je aan te melden als lid stuur een berichtje naar wandelverenigingseo@gmail.com
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1.Jan T

Avond-4-daagse

8. Gijs dJ.

Geef je op via Wandelvereniging SEO
Vanaf 29 maart tot en met 30 juni 2021 loop jij jouw eigen
Avond4daagse. Met eigen routes, vanaf een eigen locatie, op een eigen
9. Wilma H.
moment, met een eigen afstand. Zo voorkomen we met elkaar dat het
te druk wordt. Na vier wandelingen en een hoop beweegplezier ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille thuisbezorgd!
Hoe werkt het?
Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag routes waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt
zelf wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar ook overdag. En
doordeweeks of in het weekend. Als je je eigen Avond4daagse maar
afrondt binnen 2 weken na de eerste wandeldag. Want het moet na46

tuurlijk wel een prestatie blijven. Houd rekening met de maatregelen
van de Rijksoverheid en loop niet in te grote groepen. Maar maak er
vooral je eigen feestje van met spelletjes onderweg, iets lekkers in de
rugzak en een mooi finish moment bij de voordeur! Onderweg verrassen we je in de app met leuke berichten. Zo helpen we je ermee deze
Avond4daagse onvergetelijk te maken.
14.Sandra
Aanmelden
Aanmelden kan hier: https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/
schoonoord
Deelname aan Avond4daagse – Home Edition kost €6,50 per deelnemer. Daarvoor krijg je toegang tot de app, de mogelijkheid om vier
routes (van 2,5 - 5 - 10 kilometer) automatisch te laten aanmaken en
je krijgt de officiële Avond4daagse medaille thuisbezorgd.
Deel je avonturen!

We genieten graag met jullie mee en hopen dat we 18.Henk H.
toch een gevoel van saamhorigheid kunnen creëren
door elkaar te enthousiasmeren tijdens de Avond4daagse - Home Edition. Deel vooral je avonturen via social media met de hashtag
#Avond4daagsehome! Voor meer info kijk op onze website: https://
wandelverenigingseo.jouwweb.nl/wandel4daagse

20. Esther B.

19.Gijs E.
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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
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Gebarentaal
Misschien vinden jullie het leuk om een beetje gebarentaal te leren.
Hier wat voorbeelden om thuis te oefenen.
Marga Hummel

49

Puzzeltocht De Kiel
Door Esther Boer

De route die hoort bij de puzzelvragen is de
blauwe paaltjesroute die start bij de
7 markensteen.

De route wordt aangegeven door deze paaltjes
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1. Dit bos valt onder het Sleenerzand.
Heel lang geleden (zo’n 3500 jaar geleden) is er iemand begraven op
de Galgenberg. Wie was dat?
________________________________________________________
2. Vanaf dit punt kun je vier verschillende kanten op fietsen d.m.v.
fietsknooppuntenroute. Naar welke vier nummers kun je fietsen?

________________________________________________________
3. Hoeveel kilometers bij elkaar opgeteld staan er op paddenstoel
“23160/001”?
________________________________________________________
4. Wat betekent dit nummer? En voor wie of wat is het belangrijke
informatie?

________________________________________________________
5. Hoeveel keer staat de letter e op dit bord?

________________________________________________________
6. Uit welke streek zou dit bedrijf logischerwijs komen, gelet op de
naam?
________________________________________________________
7 Van wie is het bankje?
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8. Vanaf dit punt kunt u een klein uitstapje maken naar de Kielse Kei.
Hoe zwaar is deze een na grootste kei van Drenthe?
_________________________________________________________
9. Je loopt hetzelfde slingerpaadje weer terug en dan ben je weer op de
route. Wiens pootafdrukken staan op dit bankje?
_________________________________________________________
10. Hoe heet dit kunstwerk?

_________________________________________________________
11.Hoe oud zijn Hendrik en Aaltje geworden?
_________________________________________________________

Algemene vragen:
A. Wat zijn “witte wiev’n?
B. Welke slogan hoort bij de jeneverbes?
________________________________________________________
Antwoorden of foto’s van antwoorden graag sturen naar
Esther Boer: dboer7849@home.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
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Wandelroute door de hele gemeente Coevorden

Door Saskia Minderman

Zoals elders in dit blad ook al wordt aangegeven wordt Coevorden vanaf augustus culturele gemeente. Dat houdt van alles in, maar één van de plannen
was een route door de hele gemeente die alle dorpen verbindt. Er waren een
aantal mensen enthousiast en langzamerhand komt het van de grond!
Het wordt een langeafstand pad, waarvan je natuurlijk ook bepaalde trajecten
apart kan lopen.
Het zijn nu alleen nog maar beschreven trajecten, maar er komt een boekje
van en een website over. Rond ieder dorp maken eigen inwoners een deel van
de route langs de mooiste, historisch of landschappelijk bijzondere plekken.
Verder wordt aangegeven waar je overnachtingplekken, restaurants, ijstentjes
enz. kunt vinden. Op de kaart gaat aangegeven worden waar bankjes staan,
bushaltes en misschien nog veel meer nuttigs…

Het traject Wezuperbrug-De Kiel komt er zo uit te zien: (de lijn waar de nummertjes bij staan) (6 km).
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De Kiel-Schoonoord wordt nog verbeterd, maar dit geeft een indruk: 5 km

Angelina en ik hebben ons met deze routes beziggehouden. Dat was
leuk, ook door de contacten met het volgende dorp en alle dorpen
samen. Het is letterlijk: Coevorden verbindt!
Leuk om te wandelen, leuk om zo naar je eigen omgeving te kijken,
van elkaar dingen te horen die je nog niet wist.
Angelina houdt zich ook nog bezig met de wandelknooppunten die nu
ook in onze regio worden uitgezet.
Het zou fijn zijn als iedereen naar deze routes kijkt en aangeeft waar
bijzondere plekken zijn, waar wat over vertelt moet worden.
De karrensporen van Thorgeir worden natuurlijk meegenomen evenals
de op een na grootste steen, het Drents onderonsje, het keienpad en de
7-markensteen, maar er is natuurlijk veel meer te vermelden, dus mail,
schrijf of bel ons!
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De voorlopige route boven de A37 wordt zoiets(130 km), daar komt dus onder
de A37 nog bij!

We zoeken nog controleurs voor elk traject van de route, want elk
deel van de route moet 2 of meer keren worden gecontroleerd. Als je
een deel wilt controleren, mail, bel of app dan krijg je de route beschrijving en een meer gedetailleerde kaart en de naam van degene
die de route gemaakt heeft!
Als je dingen, verhalen, historie hebt over deze trajecten: Vertel!
Als je onderdak wil bieden, dus een B&B, vrienden op de fiets hebt
of het gewoon gezellig vindt om een of twee wandelaars een logeerbed te bieden. Laat het weten!
We zijn benieuwd!
Mede namens Angelina
Saskia
saskiaminderman@gmail.com of bel of app: 0650451114
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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
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Koningsdag en Hemelvaartsdag
Ik ben Feline Vedelaar en ik hou heel erg veel
van bakken.
Met koningsdag wist ik niet goed wat ik moest
gaan doen.
Mama had het idee om koekjes te gaan bakken
en deze te gaan
verkopen maar door covid is er nergens een
markt.
Toen bedacht papa dat we dit aan de straat konden gaan doen want er zullen veel fietsers zijn
op koningsdag. Het geld dat we zouden verdienen wilde ik graag aan
stichting Dieren lot gaan geven.
Ik heb een paar vriendinnen gevraagd om te helpen dat waren
Lisanne. Esmee en Rosalie.
Paar dagen van te voren hebben we de cake gebakken. Op koningsdag hebben we alles in stukjes gesneden en klaargemaakt. Maar waar
moesten we staan?
Papa bedacht op de kruising want daar stond een kraampje. Mama
heeft vlaggetjes gehaald en hebben we alles versierd. We hadden ranja, water, cakejes en hondenkoekjes. We hadden deze dag goed verkocht.
Ik vond het zo leuk
dat ik het nog een
keertje wilde gaan
doen en dat mocht
van papa en mama
op Hemelvaartsdag
ik heb toen bedacht
om cup cakes te
gaan bakken en
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Rosalie heeft wafels gebakken. Deze keer heeft Mathilde mee geholpen en weer heb ik alles verkocht.
Ik breng meer dan 80 euro naar stichting Dieren lot!
Ik wil ook iedereen in de kiel bedanken die iets bij mij heeft gekocht!

Groetje Feline (Rosalie, Esmee, Mathilde en Lisanne )
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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
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Democratie
Vorige keer had ik wat geschreven over de dorpsdemocratie (via
loting). Daar werd positief op gereageerd door 7 mensen. Na ampele
overwegingen leek me toch dat de andere 390 inwoners het een minder goed idee vonden, jammer, maar het is niet anders.
Het had me zo mooi geleken: iedereen een nummertje en -net als in
het voetbal- een feestelijke trekking op het dorpsplein of via zoom….
Voor anderen die zich erop verheugden, wie weet wordt de tijd nog
wel eens rijp!
Saskia Minderman

65

AGENDA
5 juni Dorpsborrel
24 juni Bestuursvergadering *

24 juni Oud Papier
3 juli Dorpsborrel
22 juli Bestuursvergadering *
22 juli Oud Papier
28 augustus Opening van Cultureel Jaar Coevorden
*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:
27-8
23-9
21-10
25-11
16-12

Kopij voor de volgende dorpskrant graag
aanleveren vóór 15 augustus 2021
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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 inwoners 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
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