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VAN HET BESTUUR 
Van de voorzitter 
 
Als deze dorpskrant bij jullie in de bus ligt is de seizoensopening al 
gehouden op 21 augustus en we hopen dat deze opening de opmaat 
is voor een bruisend verenigingsjaar.  
De volgende activiteit is de opening van de Culturele Gemeente. Op 
zaterdag 28 augustus komt er ’s morgens om 10:25 uur een bus 
met daarin onder ander de wethouder die het kunstwerk van De 
Kiel komt halen, dat is gemaakt door Paul Roberti. We willen dan 
met zoveel mogelijk dorpsbewoners het “Couplet Van De Kiel” 
zingen, waarvan de tekst door Frans Westenbrink is geschreven. 
Daarvoor kon op de seizoensopening worden geoefend, maar 
zonder oefening gaat het ook gemakkelijk. Dus het zou leuk zijn als 
er veel mensen aanwezig zijn. 
. 
Er kan gelukkig eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering 
worden gehouden en die is op 27 september. Omdat zeer 
waarschijnlijk de 1,5 meter nog wel in acht moet worden genomen, 
is het dorpshuis hiervoor te klein en daarom wijken we uit naar De 
Oude Drentse Boerenherberg achterin het openluchtmuseum 
Ellert en Brammert.  Elders in deze dorpskrant staat de agenda 
voor deze avond. Fijn is dat naast Angelina van Ginniken, ook 
Bianca Huizinga bereid is tot het bestuur toe te treden.  
 
Mooi dat de werkgroep Herziening Dorpsvisie is begonnen met de 
werkzaamheden. Verderop staat hierover een artikel en ik neem 
aan dat we hierover binnenkort wel meer horen. 
Er is een nieuwe werkgroep opgericht en dat is de Werkgroep 
Duurzaamheid. Ook daarover staat in deze krant een item en ze 
willen er graag nog enkele enthousiaste leden bij. 
 
Inmiddels liggen in het dorp overal glasvezelkabels. De komende 
tijd zullen de woningen worden aangesloten en kunnen we eindelijk 
genieten van supersnel internet. Nog geen abonnee? Je kunt je nu 
nog gratis aanmelden bij glasvezelzuidenveld.nl. 

 
Dit is mijn laatste “Van de voorzitter”. Ik heb de afgelopen 7,5 jaar 
met veel plezier het voorzitterschap vervuld, maar ik heb geleerd 
dat juist de functie van voorzitter niet te lang door één persoon 
moet worden uitgeoefend, want voor je het weet wil die alles 
bepalen. En dat wil ik jullie graag besparen. 
 
Jaap Ruiter 
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Meziek 

 
As de wind waait en 

De regen over mij hen goest 
En het hartstikke kolt is 

Of desnoods smoorhiet is 
Kan het soms zo stil wezen 

 
As ik een vogel zie 

Die in de bibberende lucht 
Op thermiek zweeft dan is dat  
Een warme wollen walsmeziek 

Die niet uut Wenen komp.                                        



5 

Uitnodiging voor  

de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
2021 

 

Let op: omdat we in het dorpshuis geen 1,5 meter afstand van 
elkaar kunnen houden, zal de jaarvergadering worden gehouden in 
De Oude Drentse Boerenherberg achterin het 
openluchtmuseum Ellert en Brammert. Mocht het toch nog in 
ons Dorpshuis mogelijk zijn, zullen we dat via de dorpsmail 
bekendmaken, maar zonder bericht is het in de herberg. 

Het lijkt ons logisch dat leden met verschijnselen die mogelijk 
duiden op Corona, niet komen. 

 

De jaarlijkse ledenvergadering is op maandag 27 september 
2021. Alle leden zijn van harte welkom! We beginnen om 20:00 
uur. 

 

De agenda: 

1. Opening.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen.  

3. Gemeente Coevorden: verkeerssituatie De Kiel 

4. Notulen ledenvergadering 25 maart 2019. Deze staan in de 
Dorpskrant van voorjaar 2020 en ook op onze website en 
worden dus niet opnieuw in de Dorpskrant geplaatst. 

5. Notulen extra ledenvergadering 9 maart 2020. Ook deze staan 
op de website. 

6. Jaarverslag 2019 en 2020 Deze worden niet voorgelezen, maar 
staan op de website  

7. Jaarverslag 2019 en 2020 van de Kinderclub De Kiel. Ook deze 
staan vermeld op de website. 

8. Financiën: verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe 
kaskommissie. 

9. Financiën: presentatie jaarrekeningen 2019 en 2020 en 
begroting 2021. 
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10. Bestuursverkiezing: aftredend in 2020 waren Carla Grasdijk-
Mulder en Gijs Egbers, beide hebben ze zich herkiesbaar 
gesteld. In 2021 zijn Arie de Groot en Désirée de Vries 
aftredend. Desirée stelt zich herkiesbaar, maar Arie niet. 
Daarnaast treedt ook Jaap Ruiter af. Angelina van Ginniken en 
Bianca Huizinga stellen zich verkiesbaar. Tegenkandidaten 
kunnen tot aanvang van de vergadering bij de secretaris 
worden ingediend. Overigens denkt ook nog iemand na over 
een bestuurslidmaatschap. 

11. Samenwerking met de stichting Dorpshuis en wijziging 
huishoudelijk reglement. Zie hiervoor het apart artikel in de 
dorpskrant van voorjaar 2020. Daarnaast heeft het bestuur 
besloten 2 giften van in totaal € 2.000 aan het dorpshuis te 
doneren. Zie hiervoor de extra editie van de dorpskrant van 
september 2020; nu wordt aan de ALV  gevraagd hierover een 
positief besluit te nemen. 
 

12. Korte terugblik van het bestuur van de Stichting Dorpshuis. 
 

13. Handboek Goed Bestuur; zie hiervoor het apart artikel in deze   
 dorpskrant  
 

14. Activiteiten voor de komende tijd 
 

15. Dorpsvisie: actualiseren van de dorpsvisie  
 

16. Verslag van de werkgroepen 
 

17. Dorpsbudget en stimuleringsfonds: zijn er nog wensen voor het 
dorpsbudget 2021? 
 

18. Punten van de aanwezige leden, tevens rondvraag. 
 

19. Sluiting 

 

Het bestuur 
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Handboek Goed Bestuur.  
Dit is een toelichting bij agendapunt 11 van de ALV 
  
Per 1 juli  is de WBTR in werking getreden, dat is de Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is bedoeld om de besturen 
van verenigingen (en stichtingen) hun taken beter te laten 
vervullen. Het persoonlijk belang van een bestuurslid mag 
bijvoorbeeld nooit een rol spelen bij de besluitvorming, want het 
moet altijd om het belang van de vereniging gaan. Daarom wordt 
er in deze wet ook zo de nadruk gelegd op tegenstrijdige 
belangen; deze moeten worden uitgesloten. 
 
Het gevolg is dat bestuursleden meer op hun verantwoordelijkheid 
kunnen worden aangesproken en aansprakelijk kunnen zijn. 
Mogelijk houdt dat ook in dat we een 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten, maar 
daarover is iedereen het nog niet over eens en we wachten dan 
ook nog maar even met het afsluiten van zo’n verzekering van een 
kleine € 200 per jaar, tot dat hierover meer duidelijkheid komt. 
 
Dat neemt niet weg dat we de aansprakelijkheid zoveel mogelijk 
moeten beperken en dat staat los van het al of niet verzekeren. 
Een mogelijkheid hiervoor is om goede regels af te spreken en die 
vast te leggen Duidelijk is in elk geval wel dat bestuursleden 
eerder aansprakelijk zijn als dat niet gebeurt.  
We hebben daarom (aan de hand van een voorbeeld) een 
handboek Goed Bestuur geschreven. Daarin staan de regels en 
afspraken die we als bestuur van Dorpsbelangen naleven. In de 
eerste plaats echt iets voor het bestuur, maar we willen dit samen 
met onze leden bespreken en vaststellen. Daarom staat dit ook op 
de agenda.  
Het bestuur moet hier in de bestuursvergadering van 26 augustus 
zelf ook nog een besluit over nemen en daarom staat de tekst nog 
niet vast. Zodra deze door het bestuur is vastgesteld komt dit 
handboek (van 16 bladzijden) op de website en kunnen de leden 
dit bekijken. 
 
Enkele leden hebben bestuursleden erop aangesproken dat we nu 
ook naar de notaris zouden moeten voor wijziging van de statuten. 
Dit echter niet zo. In de wet (en in het handboek) staan weliswaar 
zaken die als wijziging van de statuten moeten worden 
doorgevoerd, maar daarop staat geen termijn. Alleen als we onze 
statuten ooit nog eens zouden willen veranderen, moeten ook deze 
wijzigingen worden meegenomen. Dat zou volgend jaar kunnen 
zijn, maar als er geen noodzaak is voor aanpassing van onze 
staten zou dat ook over honderd jaar pas aan de orde kunnen 
komen. 
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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  

of www.administratie-gerbers.nl 

 

 

  

MEIJER RECYCLING 
 

Heeft u oud ijzer en metalen? 
U kunt het kwijt in de bak  aan de Eser-

straat 25 in De Kiel of u kunt mij bellen 

op 06-30136767.   

Jonnick Meijer 

mailto:ideeja@hetnet.nl
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Seizoensopening 2021 
 
 
Beste Kielenaren en buren, 
 
We hebben er lang op moeten wachten maar we gaan weer van 
start en wel op 21 augustus a.s. 
Dit is vroeger dan andere seizoensopeningen in het verleden maar 
dat komt omdat komend jaar Coevorden de Culturele gemeente 
van Drenthe is.  
De opening van dit culturele jaar is op 28 augustus a.s. en begint 
in De Kiel.  
Daarom is er gekozen om de seizoensopening wat eerder dan 
gewend te houden. Bovendien hebben we afgelopen jaar 
nauwelijks tot geen activiteiten kunnen houden in ons dorpshuis 
dus hebben we nu een lekker lang seizoen (als de overheid de 
corona maatregelen niet weer aanscherpt maar daar houden we 
jullie van op de hoogte). 
Dit jaar zal de seizoensopening in het teken staan van de opening 
van het culturele jaar. Uiteraard is er de BBQ maar voorafgaande 
de barbecue wordt in samenwerking met de werkgroep activiteiten 
een speurtocht gehouden. Waar speuren we naar? We speuren 
naar de tekst van het lied dat speciaal is gecomponeerd en 
geschreven voor deze gelegenheid. 
 
Je kunt meedoen met alleen de speurtocht, met alleen de 
barbecue of aan beide activiteiten. 
 
Wat:                SEIZOENSOPENING 
Wanneer:        21 augustus ’21 
Waar:              Dorpshuis De Kiel 
Hoe laat:         Speurtocht 15.30 uur  kosten: €0,00  
     Barbecue    17.00 uur  kosten: nog onbekend 
 
Opgeven voor de speurtocht bij:  
Angelina van Ginneken (0612335868) of Hennie Schans 
(0591382310) of mail: werkgroep.activiteiten@dekiel.info  
 
Opgeven voor de barbecue bij: 
Hennie Schans (zie boven) of Jaap en Saskia (0591382070) 

 
Opgeven kon tot en met maandag 16 augustus 
 
We hopen op een gezellige middag met elkaar.  

 

mailto:werkgroepactiviteiten@dekiel.info
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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 ver-
kooppunt van gereedschap van “de groene hand”, gekwalificeerd als sterk duurzaam 
gereedschap voor de vakman. U kunt dit gereedschap bij ons bestellen en laten be-

zorgen 
 
 

Tramstraat 84a – 7848 BL Schoonoord 
Tel: 0591-532235 

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

 

 

 

 

 

  

http://www.muco-machines.nl


13 
 

 

.  
Rommelmarkt 
  

Zaterdag 23 oktober wordt onze jaarlijkse rommelmarkt weer 

gehouden. Deze markt is altijd belangrijk voor Dorpsbelangen 

omdat de opbrengsten behoorlijk hoog zijn en dus bijdragen aan 

het gezond houden van onze financiën.  

We doen weer een beroep op de vrijwilligers om mee te werken. U 

kunt zich aanmelden bij Jaap Ruiter:  

 

ruiterdekiel@gmail.com  

tel: 382070 of 06-20613672 

 

Vanaf een uur of halfnegen komen we weer langs om uw gebruikte 

spullen te halen. We willen benadrukken dat de goederen wel 

redelijk schoon moeten zijn en verkoopbaar. Meubels en rotzooi 

moeten wij naderhand naar het grofvuil brengen en geven dus 

extra werk en kosten. Dit wordt dan ook niet meer meegenomen.  

Dus…geen rommel voor de rommelmarkt, maar verkoopbare 

spullen!  

Van de redactie 

We zijn erg blij dat we Esther Boer als nieuw redactielid hebben 

mogen verwelkomen. Zoals ze zelf zei, “van de volgende 

generatie! We verheugen ons op de samenwerking en ze heeft al 

flink meegedaan aan deze dorpskrant! 

In deze krant het nieuwe gekozen lettertype. We hopen dat het 

prettiger leesbaar is, zo niet dan gaan we weer terug naar het 

oude: dus wees Kritisch en meldt ons de ervaringen. 

Want zoveel inzendingen waren er nou ook weer niet. 

Wel lekker veel inzendingen van de verschillende verenigingen en  

werkgroepen. Dat werkt mooi! 

Vriendelijke groet van de redactie: 

Saskia, Esther en Trudi 

mailto:ruiterdekiel@gmail.com
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Dorpsborrel 
 
Even een berichtje van de stichting, 
We zijn weer begonnen met de dorpsborrel. 
Die is nu 3 keer geweest. Het was toch wel fijn om elkaar weer 
te zien en te spreken. 
Vooral de laatste keer was de opkomst groot en gezellig. 
Iedereen hield zich aan de RIVM regels, zo kunnen we ook 
doorgaan met de andere activiteiten. 
De bedoeling is dat we in september de vaste activiteiten weer 
op gaan starten. 
 
OPROEP 
Hulp gevraagd bij het schoonmaken van het dorpshuis. 
Info dorpskrantje vorige periode.  
Aanmelden Bij Wilma Hummel tel. 382308 
 
Stichting bestuur 

STICHTING DORPSHUIS 
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Afrekenen in het Dorpshuis 

Hopelijk gaan de dorpsactiviteiten 

na de zomer weer van start. Om 

toch nog steeds zoveel mogelijk 

contact te vermijden met contant 

geld maar ook om met de tijd 

mee te gaan, starten we met een 

proef om in het Dorpshuis met 

pin te betalen.  

Het principe is precies hetzelfde als afrekenen in winkels en de 

horeca. Je rekent af met je pinpas of met je mobiele telefoon (als 

je daar contactloos betalen op hebt geactiveerd). Diegene die het 

afrekenen verzorgt, zorgt dat het af te rekenen bedrag via een App 

op de pinpas lezer komt te staan en door de pas bij de lezer te 

houden kan de betaling eenvoudig worden bevestigd. Geen gedoe 

met wisselgeld en ook handig voor onze administratie! We betalen 

een heel klein percentage per transactie dus maakt het niet uit als 

je kleine betalingen doet. Onderstaande kaarten en 

betaalmethodes worden geaccepteerd. We gaan ook de 

mogelijkheid bieden om tegoed te kopen op een pasje waarvan 

dan eenvoudig afgeboekt kan worden door de pas te scannen. 

Handig zodat niet altijd de pinpas mee hoeft of om als gezin bij 

een activiteit verschillende consumpties af te rekenen met 1 pasje. 

Deze pasjes hebben een lange looptijd en kunnen die bij iedere 

activiteit waar met pin kan worden afgerekend worden gebruikt. 

We zijn benieuwd naar de bevindingen! 

  

Namens bestuur Dorpshuis 

Ad van Ginneken 
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de Wilde Kers 
Bistro de Wilde Kers is een prachtig gelegen horecagelegenheid aan de Kanaalstraat  in Eeser-

veen (schelpenpaadje tussen de Kanaalstraat en het Eesergroen).  

De Wilde Kers heeft een groot terras waar het heerlijk vertoeven is. Genieten van het uitzicht, 

de rust en de natuur onder het genot van een drankje en/of hapje. 

Openingstijden: 5 dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur. 

Maandag en vrijdag gesloten  

Bistro De Wilde Kers 

Kanaalstraat 6 

7858 TE Eeserveen  0599 213 203 

Gesloten  van november t/m maart, dan wel open op afspraak voor  

arrangementen en feestjes 

www.dewildekers.nl / info@dewildekers.nl 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiRGUgV2lsZGUgS2VycyIsImFkZHJlc3MiOiJLYW5hYWxzdHJhYXQgNiwgRWVzZXJ2ZWVuIiwibGF0aXR1ZGUiOjUyLjg3NzA1NzIsImxvbmdpdHVkZSI6Ni43NjAwMzQ1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInBy
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiRGUgV2lsZGUgS2VycyIsImFkZHJlc3MiOiJLYW5hYWxzdHJhYXQgNiwgRWVzZXJ2ZWVuIiwibGF0aXR1ZGUiOjUyLjg3NzA1NzIsImxvbmdpdHVkZSI6Ni43NjAwMzQ1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInBy
http://www.dewildekers.nl
mailto:info@dewildekers.nl


17 

Lied Coevorden culturele gemeente van 
Drenthe. 2021 Couplet De Kiel 

 
Zeuven Markendorp De Kiel 

Naoberschap met hart en ziel 
Het is Drenthe’s middelpunt 

Het is Coeverns hoogste punt 
Unicum in stad en streek: 

Tillefooncelbibliotheek 
Hartstocht, iendracht samenwark 

Holt De Kiel vitaal en stark 
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Ook mij, Jannie Stegen, werd gevraagd om een stukje in het 
dorpskrantje te zetten, nu hou ik er niet zo van om mijzelf in de 
schijnwerpers te zetten maar vooruit ik ga het toch maar doen. 
Mijn levenslicht zag ik op 29 december in 1958 aan de 
Noorderweg 4 in De Kiel. ik was de middelste van zeven 
kinderen. Het was een groot gezin met ook nog opa Alting die 
daarbij in woonde. De opvoeding die ik heb genoten was best wel  
streng.  
Je moest als kind meedraaien in de huishoudelijke taken en de 
kleinere broertjes en zusjes vermaken. Maar kan toch terug 
kijken op een mooie kindzijn en jeugd.   
Na de kleuterschool ging ik naar Brammershoop naar de lagere 
school, daarna naar de mavo aan de Baander in Emmen waar ik 

mijn diploma behaalde. Ik mocht 
van mijn ouders 1 maand in het 
jaar een maand met de bus naar 
Emmen.  
Vaak koos ik de verkeerde 
maand zodat ik in de dikke  
wintermaanden toch op de fiets 
naar Emmen moest, je kreeg 
een dikke krant onder de jas 
voor de kou en mijn vader gaf 
mij dan altijd als ontbijt  
boterhammen met smoor, een 
vette substantie die uit de reuzel 
van de zelf geslachte varkens 
werd gesmolten en dan kon je 
het zo op je brood doen. Na het 
behalen van mijn diploma moest 
je gelijk aan het werk, doorleren 
was geen geld voor.  
Levensles van mijn vader was 
zorg dat je 5000 gulden op je 
spaarrekening had en zorg dat 

je nooit rood komt te staan. Een erg wijze les die ik nog altijd 
uitvoer haha.  
 
Mijn eerste en enige baan was op de Coveco in Assen. Dat was 
een vleesbedrijf en daar startte ik in het uitbenen van hammen 
en schouders . Daarna heb ik me opgewerkt tot een kantoorbaan 
als verkoopster van het vlees naar de slagerswinkels in Drenthe, 
Friesland en Groningen. Was een mooie tijd maar door renovatie 

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

even uit beeld 

 

 

 

 

moest ik het zinkende schip 
verlaten.  
Tijdens deze baan leerde ik 
mijn huidige man Anne 
kennen. We kregen jong 
verkering en zijn nu al 46 
jaren samen. Onze eerste 
samenwonen was bij mijn zus 
in Sleen, daarna een 
zomerhuisje bij de familie 
Fortgens aan de Rolderstraat, 
vanuit daar naar de 
Stikkerstraat waar in 1984 
onze dochter Karina werd 
geboren. We hebben daar 10 
jaren gewoond en hebben toen 
ons eerste huis in Westerbork 
gekocht. Daar hebben we de 
boel flink opgeknapt en 
hebben met een mooie winst 
het  
huis verkocht en zijn toen aan 
de Eeserstraat 4b beland. 
Naast Jan en Miny, ook een 
erg leuke tijd gehad. Doordat Anne werkeloos werd waren de 
uitgaven meer dan dat er binnen kwam, de rente was toen veel 
hoger dan dat het nu is.  
 
Het huis werd verkocht en Astrid woont er nu alweer jaren. 
Teunis en Diane kwamen met een idee om samen een huis aan 
de Kijlweg te bouwen waar we nu alweer 20 jaren wonen. We 
hebben tijdens de verbouwing 1,5 jaar bij mijn schoonmoeder 
ingewoond in Schoonoord en toen was ons nieuwe huisje klaar.  
En wat is er nu zo leuk om aan de Kijlweg te wonen?  
We overlopen elkaar niet maar in tijd van ziekte of andere 
tegenslag zijn ze er voor ons. En dat is waar het om draait toch? 
Ons leven terug kijkend hebben we best veel ups maar helaas 
ook veel downs gehad maar  hebben veel overwonnen.   
 
Onze dochter woont samen met haar man in een leuk huisje in 
Dalerpeel. Tja en wat heb ik de afgelopen 20 jaren allemaal 
gedaan?  Ik heb op vele kinderen gepast, die nu allemaal al jong 
volwassen zijn. Sem, Esmee, Tamara, Danielle, Gijs, Bram, Jolien 
en de laatste waren Babette en Feline. Erg leuk om met de kids 
om te gaan. Met de meeste van hun heb ik een mooie band 
opgebouwd.  
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Ver- koop 
én repa-

ratie van 
fietsen, ook elektrische. 
Eigen merkfiets: Avalon 

Haal en Breng service binnen een straal van 10 km rond Schoon-
oord 

 
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 
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werkgroep.activiteiten@dekiel.info  
 
Dus: blijf niet achter de geraniums zitten, kom in actie en 
 
    

En wat zijn dan mijn hobby's, mijn dieren Daisy een mooie 

Labrador en Dusty, een Kooiker. En Simba onze kater.  

Ook pas ik veel op de honden van de mensen uit De Kiel. Rosco, 

Guus, Chewy, Fien en natuurlijk 

die lieve Banjer. Tijdens vakanties 

van de mensen uit de straat staan 

wij altijd paraat. Het is leuk om te 

doen en je krijgt er zoveel moois 

voor terug.  Mijn allermooiste 

hobby is de natuur. Daar kan ik zo 

van genieten, het maakt niet uit 

welke jaargetij, het geeft mij 

zoveel energie. daar zou ik dus 

niet zonder kunnen. De vogels, de 

bomen, de lucht noem het maar 

op. Vaak met mijn telefoon maak 

ik dan foto's en elke morgen zet ik 

er dan eentje op Facebook met de 

bekende spreuk goedemorgen, 

waarbij vele mensen op reageren. 

Samen met Anne vissen we vaak 

en fietsen vinden we ook leuk om 

te doen.  

Tja en verder ben ik iemand die 

graag voor een ander klaar staat, 

met ziekte, overlijden of een 

ongeluk. Even dan wat extra 

aandacht schenken aan hen die 

het niet zo gemakkelijk hebben. 

En je kent de gezegde, wie goed 

doet goed ontmoet.   

Zo dit was mijn leven in 

vogelvlucht.  Nathalie Boer gaat 

mij opvolgen. 

mailto:werkgroep.activiteiten@dekiel.info
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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 

tussentekst, waarmee lege plekjes gevuld  worden, 

onze dank  daarvoor is groot! (red)  

PUZZELRONDE 

ANTWOORDEN ZOMER SPIEGELBEELD PUZZEL 
 
1.advocaat   11.rechercheur 
2.banketbakker 12.neuroloog 
3.dierenarts  13.dokwerker 
4.ballerina  14.goochelaar 
5.antiquair  15.binnenhuisarchitect 
6.politieagent           16.apotheker 
7.aalmoezenier 17.modeontwerper 
8.deurwaarder 18.boekhouder 
9.directeur  19.ingenieur 
10.herbergier           20.barkeeper 
 

STAND NA 4e PUZZELRONDE 

Riek Ottens                 52 + 20 = 72 
Hillie Heins         51 + 20 = 71 
Annelies Loot          51 + 20 = 71 
Hennie Schans         49 + 20 = 69 
Hennie Schepers          49 + 20 = 69 
Delfin Horians         48 + 20 = 68 
Trudi v.d.Meer             48 + 20 = 68 
Anco Korte         47 + 20 = 67 
Desiree de Vries          43 + 20 = 63 
Gijs Egberts          37 + 20 = 57 
Bea Rozeman         36 + 20 = 56 
Dion en Esther Boer                     20 
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De oplossing voor 8 nov. toesturen aan Roelie:  

roelie.deboer@gmail.com 

 PUZZEL 
 

Verdwaalde Lettergrepen – Activiteiten. 
Zet de lettergrepen in de juiste volgorde; 
Voorbeeld; pluk-men-ken-bloe. 
Oplossing :bloemenplukken. 

1. schil - pe – aard – len – len – ap 
2. ken – das – strik – strop 
3. pen – doen – schap – bood 
4. den – rij – to – au 
5. men – en – snoei –bo 
6. be – bar – en – cu 
7. je – doen – dag – mid – dut  
8. was – af – sen 
9. ten – ken – e – ko 
10.sen – co – dan – dis 
11.dag – ver – ren – vie – jaar 
12.er – ver – scho – lui – nen 
13.en – maai – gras 
14.ken – pels – pluk – ap 
15.ten – en – e – bei – aard 
16.fie – drin – kof – ken 
17.taart – pel – ken – bak – ap 
18.men – pen – ra – lap  

 

Winnaar van de puzzelrondes. 

Winnaar van deze 4 rondes is geworden: 
Riek Ottens. 
Zij heeft gekozen voor de taart.  
Deze is inmiddels bij haar bezorgd 
 
Riek van harte gefeliciteerd  
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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 

 
Weer een seizoen voorbij, zonder bijeenkomsten van onze groep 
huisvrouwen.  
Zo af en toe kom je iemand van de groep tegen bij de winkel of op 
de markt en dan maak je even een praatje.  
Dan komt al gauw de vraag: kan er gauw weer wat georganiseerd 
worden? 
Helaas, tot nu toe kunnen we niets  organiseren in het dorpshuis.  
Wij, als bestuur, hopen dat het binnenkort weer kan.  
We wachten af wat er in de herfst kan en mag.  
Zo gauw het kan en mag, willen wij jullie graag weer als groep 
verwelkomen en gezellige dingen samen doen.  
 
Zoals jullie weten is mevr. Gre Meijer verhuisd naar Zuidlaren. We 
wensen haar alle goeds en gezondheid in haar nieuwe huis.  
Zij wil langs deze weg ons allemaal bedanken voor de gezellige 
avonden die ze heeft gehad bij onze groep en ze geeft haar 
hartelijke groeten uit Zuidlaren aan ons allemaal.  
 
Deze zomer is nog een lid van onze groep verhuisd.  
Mevr. Corry Bonthuis verhuisde naar Hoogeveen.  
Ook haar wensen wij veel plezier, alle goeds en gezondheid in 
haar nieuwe huis.  
Misschien mogen we Corry nog een keer begroeten bij onze groep, 
als het mogelijk is.  
 
Dames, er is verder nog niet veel nieuws te melden vanuit het 
bestuur.  
Mochten jullie nieuws hebben of iets anders dat jullie kwijt willen, 
je kunt het altijd melden bij het bestuur, zodat we elkaar op de 
hoogte kunnen houden van alles wat ons bezig houdt.  
 
Blijf gezond, houd vol en misschien tot gauw.  
 
Riek Ottens 

VERENIGINGEN 
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Nuver-Fit 
 
Tijdens de corona periode hebben we zolang als dat mogelijk was 
buiten gesport in het bos, totdat er maar 2 personen buiten bij 
elkaar mochten zijn. 
We starten per september weer binnen in het dorpshuis. 
Hebt u belangstelling om ook te komen sporten hierbij een korte 
impressie van onze sport activiteiten. 
 

• Verbeteren van je uithoudingsvermogen, conditie, kracht en 
balans. 

• Balans oefeningen, Squats, lunges, push ups, crunches. 

• Plank workout, oefeningen met kettlebells, fitness elastieken, 
pilates. 

 
Geen week hetzelfde, veel afwisseling. 
De afsluiting is altijd 5 min. Ontspanning gericht op je eigen  
lichaam. 
Anita is ook ademhalingscoach. 
 
Elke donderdag van 8.30u tot 9.30u 
Sportcoach is Anita Westerhuis 
 
U mag vrijblijvend komen kijken of natuurlijk meedoen. 
Voor nog meer info Wilma Hummel 0591-382308 
 

Schildersgroep 
 
De schildersgroep gaat weer beginnen! 
Elke dinsdagmiddag vanaf 7 september 13.30 tot 16.00 
U bent van harte welkom 
Beginner of gevorderden u kiest zelf met welk materiaal 
u wilt werken. 
Potlood, krijt, houtskool, verf, olie/acryl/ waterverf 
 
Elke dinsdag van 13.30-16.00 
 
Kosten: lidmaatschap Dorpsbelangen 
            en uw eigen materialen  
 
Contactpersoon: Wilma Hummel 
0591-382308 
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Schietclub 
 
Al heel veel jaren (precies weet ik niet), 
maar wel meer dan 25 jaar is er een schietvereniging 
in De Kiel. 

 
     Op DINSDAGAVOND van 20 tot 22 uur , 
     kun je een kaartje schieten in  
     DORPHUIS “ NUVER PLEKKIE’’ 
       
     Wij schieten niet in wedstrijdverband, maar gezellig 
     onderling wordt er gestreden . 
     Je hoeft zelf geen buks aan te schaffen er zijn vereniging  
     buksen waar je gebruik van kunt maken. 
     
     Het seizoen loopt van OKTOBER t/m APRIL. 
 
     Er wordt contributie gevraagd, waar kaarten en 
     kogeltjes van gekocht worden. 
         
     Kom gezellig een keer langs om te kijken of het 
     iets voor je is. 
 
     Wil je meer informatie neem dan contact op met          
     HENK HUMMEL TEL.0591-382308. 
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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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Handwerk Groep 
 
 
 
 
De handwerk groep in De Kiel bestaat al lange tijd. Het is in het 
verleden begonnen met een groot aantal mensen (meest vrouwen) 
die wilden leren kantklossen. Toen de animo voor kantklossen, om 
verschillende redenen, minder werd is naam verandert van 
kantklos groep naar handwerk groep. Nu bestaat de groep uit 
mensen (nog steeds meest vrouwen 
helaas) die handwerken in de ruimste 
zin des woords. 
Zo zijn er bij die breien, haken, 
borduren, kaarten maken, met vilt 
werken, een quilt maken, enz. 
Iedereen neemt een eigen 
handwerkje mee en gezamenlijk zijn 
we aan het werk.  
Ondertussen maakt iedereen gebruik 
van elkaars expertise. Weet je even 
niet hoe je verder moet? Dan kan vast 
en zeker iemand anders je helpen.  
Wil je een ander soort handwerk  
proberen? Er is altijd wel iemand die je op weg kan helpen. 
Vind je handwerken leuk of wil je iets uitproberen? Je bent van 
harte welkom. Het is niet de bedoeling dat er gezaagd, geschuurd 
of getimmerd gaat worden op de handwerkavonden. 
 
Wanneer komen we bij elkaar? Om de week op de 
maandagavond in de even weken in het dorpshuis van 19.30 
tot 21.30 uur. We handwerken dit jaar op: 
 

6 en 20  september 
4 en 18 oktober 
1, 15 en 29 november 
6   december 
 
 

Opgeven hoeft niet, je mag gewoon binnenlopen. Informatie kan 
altijd gevraagd worden aan Hennie Schans tel. 0591-382310. Of 
op de avond zelf. 
We zouden het heel leuk vinden als je ook komt! 
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Herziening Dorpsvisie 

 

In 2015 was onze vorige dorpsvisie klaar. Daarna is er consequent 

gewerkt om de plannen die er in stonden te verwezenlijken en dat 

is gelukt!  

De Kiel is geen krimpdorp geworden, er is zelfs nog wat groei t.o.v. 

2015. De school bestaat nog. Het dorpsplein is aantrekkelijker 

geworden in samenwerking met de school en in die samenwerking 

is er nu ook een moestuin achter de school, waar vrijwilligers 

samen met de kinderen in werken. Er is een dorpsbibliotheek op 

het plein gekomen en achter de school is een tafeltennistafel. Voor 

de school een jeu de boules-baan, waar helaas nog te weinig animo 

voor is. Maar wat niet is kan nog komen. 

Er was maandelijks een dorpsborrel en in de winter werd er 

maandelijks een thema-avond georganiseerd, waar verschillende 

sprekers voor kwamen. 

Het fietspad wordt nu verlicht door energiezuinige lantaarns, 

glasvezel wordt nu aangelegd (samen met de andere dorpen), de 

Eserstraat is veiliger. Het 7-Markenpad heeft officieel zijn naam 

gekregen en er staat een mooie bibliotheek op het dorpsplein. 

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft er, naast alle gebruikelijke 

activiteiten van het bestuur voor gezorgd dat we regelmatig in de 

media terecht kwamen. 

 

Het succes van de dorpsvisie verklaren we doordat veel 

dorpsgenoten hebben meegedacht bij het tot stand komen van de 

visie en zeker ook bij de uitvoering er van! Er zijn veel 

werkgroepen aan de slag (geweest), waar in de verschillende  

dorpskranten en op de website verslagen van staan.  

 

 

 

 

 

WERKGROEPEN 
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Even Samengevat:  

Het instellen van de Werkgroep Activiteiten leidde er toe dat er 

meer activiteiten voor 12 jaar en ouder kwamen en er ook voor 

ouderen regelmatig iets werd georganiseerd. Een paar keer per 

jaar was er een leuke, interessante of smaakvolle avond voor 

iedereen zoals de traditionele seizoensopening, bij lezingen, het 

dorpsdiner of de maandelijkse dorpsborrels. 

 

De Werkgroep Leuk heeft bijgedragen door spelletjesavonden, 

het reparatie café, koffie voor de fiets4daagse en de stempelpost 

voor de fiets4daagse te organiseren. Ook de vlag en het logo en 

de komborden die verwijzen naar de bijzondere positie van ons 

dorp is een initiatief van deze werkgroep. 

 

De Werkgroep Informatie heeft zich bezig gehouden met de het 

vernieuwen van de website, het stroomlijnen van de dorpsmail, de 

whatsappgroepen zowel voor preventie als sociaal, het 

informatiebord, de dorpskrant en de data voor de oud papier 

container op het dorpsplein. Door de frequente manier van 

communiceren is iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen in 

het dorp. 

 

Er zijn ook nog wat ideeën die ‘afgestoft’ en met frisse energie 

opgepakt moeten worden. Zo heeft de Werkgroep Zorg een 

enquête rondgestuurd over de zorg die mensen nodig hadden en 

wat mensen aan hulp kunnen 

leveren, maar is met de 

uitkomsten nog niets gedaan. 

Het verwelkomen van nieuwe 

bewoners met uitleg over het 

dorp loopt niet vanzelf en 

ideeën over een spreekuur in 

het dorpshuis of 

straatvertegenwoordigers zijn 

nog niet in uitvoering gekomen. 

Wel is er een aparte belbus 

voor noodzakelijke reizen naar 

het gemeentehuis in 

Coevorden.  
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Kortom: er is mede dankzij de enthousiaste deelname van 

veel dorpsgenoten toen veel in gang gezet en afgemaakt, 

maar hoe nu verder? 

 

Het doel van de werkgroep is om opnieuw te inventariseren 

wat leeft in het dorp, wat we met elkaar zouden willen om 

het dorp leuker en (nog) leefbaarder te maken en zoveel 

mogelijk mensen daarin mee te laten denken, om hier de 

komende 5 jaar daar met elkaar aan te werken. 

 

Omdat het de vorige keer zo goed liep houden we dezelfde 

werkwijze aan: 

Interviews met 20-30 dorpsgenoten; het worden interviews, over 
onder andere de volgende thema’s: 
Verenigingsleven, Dorpsverbeteringen, Informatie, Energietransitie 
en duurzaamheid, Krimp of groei, Veroudering, alleenstaanden 
Wonen en werkgelegenheid, Onderwijs, Jongeren, Zorg, Recreatie 
Uitstraling, Algemene voorzieningen, Samenwerking gemeente 
Samenwerking andere dorpen.  

 
Uit deze gesprekken worden thema’s verder vorm gegeven. Hierna 
worden alle dorpsgenoten uitgenodigd (dus ook niet-leden van de 
dorpsvereniging) om hier op verschillende avonden hun mening 
over te geven en de thema’s verder vorm te geven. Omdat de 
jeugd te toekomst heeft, vragen we ook specifiek een groepje 
jongeren om de werkgroep Dorpsvisie te versterken.  
Om iedereen te bereiken krijgen ook niet-leden deze keer de 
dorpskrant. 
 
Uiteindelijk komt dan de visie naar voren voor de komende 5 jaar, 
die dan vastgelegd worden in de nieuwe Visie: “Dorpsvisie 2022 - 
2027”. 
 
Oproep: we zoeken nog interviewers om ons te helpen met 
het afnemen van de interviews! 
De bedoeling is dat we meerdere groepjes hebben van 2 mensen 
die zo’n interview afnemen en uitwerken. Per duo hoef je maximaal 
3 interviews af te nemen. Dit is ook een leuke en unieke kans om 
te zien en te horen wat er zo al leeft en je dorpsgenoten wat beter 
te leren kennen.  
 
Met vriendelijke groet 
De werkgroep Dorpsvisie 
Martin Doeswijk, Mirjam Eymaal, Marlien Vedelaar, Arie de Groot 
en Saskia Minderman 
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werkgroep.dorpsvisie@dekiel.info 

 

 

Voor onze nieuwe buurtbewoners zal ik ons eerst even voorstellen 
en voor de oude getrouwen een geheugenopfrisser na een lange 
(corona)tijd zonder dorpsactiviteiten.  
De werkgroep activiteiten bestaat uit 4 dames: Riek Ottens, Astrid 
Zwaan, Hennie Schans en Angelina van Ginneken. 
Het doel van de werkgroep is om leuke- en gezellige activiteiten te 
verzinnen en te organiseren waaraan (bijna) alle Kielenaren en 
buren mee kunnen doen (mits zij of het gezin lid zijn van de 
vereniging Dorpsbelangen).  
In het verleden waren dat b.v. de overheerlijke en oergezellige 
dorpsmaaltijden, heerlijke high tea’s, kegelen, een griezelige 
spooktocht, de hersen krakende: ik houd van Drenthe quizz, etc, 
etc. 
Helaas kon de puzzeltocht met dorpslunch vorig jaar 
Hemelvaartsdag niet meer doorgaan maar wat in het vat zit 
verzuurt niet. 
Wij hebben in ieder geval weer zin om te beginnen en we zijn al 
begonnen want in samenwerking met vereniging Dorpsbelangen 
organiseren we de speurtocht voorafgaande aan de traditionele 
barbecue tijdens de seizoensopening op 21 augustus. 
Mochten de coronamaatregelen het toelaten dan komen we zeer 
binnenkort weer bij elkaar om leuke dingen te bedenken.  
We houden jullie op de hoogt via de dorpskrant en de dorpsmail. 
Check dus regelmatig de dorpsmail. 
Weten jullie een leuke activiteit om gezamenlijk te doen, neem 
dan gerust contact met ons op. Ons mailadres is:  

Werkgroep Activiteiten 
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. 

 
Op de website vind je verschillende soorten informatie: 

De Agenda met activiteiten, bijeenkomsten en oud papier 

Allerlei algemene informatie over De Kiel 

Informatie over en van de verschillende Activiteiten groepen 

Informatie over en van de Werkgroepen 

Handige weetjes waaronder de bedrijven in en om De Kiel 

Daarnaast publiceren we aankondigingen en korte verslagen die te vinden zijn 
op de startpagina en in het archief. Heb je zelf een aankondiging of verslag? 
Laat het ons weten zodat we het kunnen plaatsen. Mail de informatie naar 
https://www.dekiel.info/ 
 

Tip: nieuw in De Kiel en wil je je inlezen? Onder ‘De Kiel’ vind je de pagina 
‘Dorpskrant’ waar de oude edities van de Dorpskrant zijn te downloaden. 
Namens de werkgroep vriendelijke groet 
Ad van Ginniken 

Werkgroep Informatie 

https://www.dekiel.info/
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Werkgroep LEUK! 

 
…..bestaat nu ongeveer 6 jaar. Bij aanvang waren er 7 leden, maar 
al vrij snel werd besloten tot een werkbaar aantal van 3. Flexibiliteit 
én slagvaardigheid staan centraal bij deze werkgroep, 
voortgekomen uit de Dorpsvisie (start in 2014) onder de naam 
'Werkgroep Opleuken'. Maar leuke dingen moet je niet opleuken, je 
kunt LEUKe dingen organiseren als er nog niets is. 
Vandaar de naam LEUK!, bestaande uit de leukerds Arie de Groot, 
Saskia Minderman en Zeno Roos. 
LEUK! is vooral een ad-hoc Werkgroep: is er ergens een idee over 
'iets' in het dorp, LEUK probeert dat dan op d'één of andere manier 
vorm te geven. Dat betekent dat LEUK  Dorpsbreed werkt, veel kan 
en mag. Ook komen er suggesties van inwoners bij LEUK terecht, 
die dan probeert daar iets van te maken. 
Spreekt dit jou aan, heb je zelf iets in je hoofd zitten wat er best 
aardig uitziet, maar nog géén vorm heeft, doe dan met ons mee. 
Beschouw ons dan maar als je klankbord, breng je idee/suggestie 
in en samen met jou bekijken we of het te realiseren is. 

 
Een greep uit het verleden 
 
koffiestops tijdens de Drentse 
Rijwielvierdaagse, 
Spelletjesavonden in de winter,   
Logo-wedstrijd voor het 
bebouwdekom-bord, 
boekpresentatie door/van Klaas 
Wilting, 
klootschieten en Jeux de Boules, 
Picknick-Partici-Patie-Plaats  
Kraam geplaatst bij de picknickbank, 
opening 7-Markendorp  

 
Kortom, de Werkgroep LEUK zorgt 
voor LEUKe en informele zaken, 

samen met jou. 
Arie, Saskia en Zeno 
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LEUK! Inburgeren...... 

 
…...leek ons een LEUKe aktiviteit voor hen die nog niet zo lang in 
De Kiel wonen en toch wel eens willen weten Hóe de geschiedenis 
van De Kiel is geweest. 
Met de onregelmatigheid van de klok komen er nieuwe bewoners 
in De Kiel en speciaal voor hen (maar uiteraard ook voor alle 
Kielse bewoners) organiseert de Werkgroep LEUK 'ergens' in de 
Herfst een soort Inburgeringskursusje. 
We prikken een zaterdagmiddag in de Herfst een datum voor ons 
Kiels Ommetje: een rondwandeling waarbij gidsen meelopen om 
het één ander te vertellen over De Kiel. De geschiedenis, 
bijzondere plekjes, de flora en de fauna staan dan op het 
programma. Het Ommetje is ongeveer 6 km en duurt zo'n 2 uur. 
Na afloop hebben we dan in het Dorpshuis aan de Rolderstraat een 
'aangeklede' nazit en wordt er nog wat verteld over de Vereniging 
Dorpsbelang en de Stichting Dorpshuis. 
We ronden de bijeenkomst af met een aandenken aan deze 
middag. 
  
We hebben al een paar aanmeldingen n.a.v. de oproep om door te 
geven als je nieuwe buren hebt, die worden dan bezocht door ons 
om hen attent te maken op de Vereniging. 
En dat blijft ook bestaan: Heb je nieuwe buren in de straat, laat 
het ons weten. 
  
In een Dorpsmeel wordt t.z.t. de datum bekend gemaakt en kan je 
je opgeven. 
  
Uiteraard een Tot Ziens 
Zeno 
 
 
 
PS. De Werkgroep LEUK kreeg bericht van Klaas Wilting, de oud-
politievoorlichter van Amsterdam en geboren aan de Borgerweg in 
De Kiel: “Ik heb weer een boek geschreven en vind het erg leuk 
om ook dit boek in De Kiel te presenteren, net als het vorige”. 
Klaas is een gezellige verteller (die bijna niet van ophouden weet) 
en de LEUKers gaan bekijken of er een mogelijkheid is Klaas zijn 
boek te laten presenteren. 
Hou dus de Dorpsmail in de gaten voor verdere informatie. 
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 Werkgroep duurzaamheid van start! 

 

Iedereen kent ongetwijfeld de milieucrisis waar we in zitten en 
wat er daardoor op ons afkomt, zoals de kostenstijging van gas 
en elektra en uiteindelijk het afsluiten van het aardgas. 

Maar ik kan me ook voorstellen dat je het gevoel hebt dat het 
probleem zo groot is, dat wat wij er aan kunnen doen niet meer 
is dan een druppel op een gloeiende plaat.  

Toch wil ik je uitnodigen dit stukje verder te lezen. 

Je kunt duurzaam zijn als individu door bijvoorbeeld meer de 
fiets of de bus te pakken, niet of minder te vliegen, meer 
repareren dan kopen en afval scheiden. Maar ook samen, als 
dorp. We hebben we al veel gedaan: zonnepanelen op het 
dorpshuis, de bermenactie van dit voorjaar, de led 
fietspadverlichting en de sociale dorpsapp waar dingen die over 
zijn of overbodig geraakt zijn op kan worden aangeboden. 

Op dit moment wordt ook gewerkt aan het opstellen van de 
nieuwe dorpsvisie. Wij zullen hier alle goede ideeën en wensen 
die leven in het dorp ophalen. En omdat dit zo’n belangrijk 
onderwerp is zijn Saskia Minderman en ik al gestart met het 
vormen van de werkgroep Duurzaamheid, maar …we zoeken nog 
een aantal enthousiastelingen die ook graag een bijdrage willen 
leveren aan een Duurzaam De Kiel. 

Wat is onze tijdelijke doelstelling: Wat kunnen we zelf doen 

• Wat kunnen we samen doen 

• Hoe doen we dat slim  

• Hoe houden we het zo goedkoop mogelijk en zijn er subsidies 

• Hoe doe je het met oude huizen die ver van elkaar liggen 

• Hoe krijgen en houden we er plezier in 

• Hoe krijgen we de juiste informatie 

• Hoe we dat gaan doen, gaan we nog uitwerken.  

Zelf zou ik het heel gaaf vinden als we het duurzaamste dorp 
binnen de gemeente Coevorden worden. Saskia is al tevreden 
als we slimme manieren vinden om hun huis van het gas af te 
krijgen 

We bruisen van de ideeën, maar het hangt ook erg af wat jullie 
dorpsgenoten willen en hoe jullie willen helpen. Zeker is dat wij 
ons met veel enthousiasme en passie gaan inzetten om een 
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1.Jan T 

9. Wilma H. 

11. Jannie S. 

 
bijdrage te leveren aan een duurzaam dorp. En niet wachten op 
de politiek.  

Waarom niet? Lees dan toch nog maar even mijn stukje ‘Knus zei 
de mus’,  in deze dorpskrant 

Martin Doeswijk 

Wil je meedoen? 

Bel of stuur een appje aan 

Martin of Saskia:  

werkgroep.duurzaamheid@dekiel.info 

 
 
 

 
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 

Voor hún toekomst 

http://www.bouwmarktschoonoord.nl
mailto:info@bouwmarktschoonoord.nl


40 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

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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14.

19.Gijs E. 

18.Henk H. 

20. Esther B. 

Eerste oogst is een feit in 

onze Moestuin 
3 juni – Wij konden onze eerste radijsjes 
oogsten! We hebben ze bekeken en 
geproefd. De en hoe het smaakt. De 
leerlingen zijn enorm nieuwsgierig. De 
kinderen véén vond ze lekkerder dan de 
ander, maar iedereen weet nu wat een 
radijsje is an C.b.s. de Kiel leren door 
ervaren en doen! 

DE SCHOOL 

 

De leerlingen uit groep 8 van C.b.s. de Kiel 

fietsen zijn/haar eigen weg 

De leerlingen van groep 8 zijn fietsend de vakantie ingegaan en 
zullen na de vakantie starten op de middelbare school. 5 juli 
hebben we op school officieel afscheid genomen van de leerlingen 
van groep 8. Wij willen ze ook via deze weg enorm veel succes 
wensen op het voortgezet onderwijs.   
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Leesplezier! 
Op C.b.s. de Kiel zijn wij op verschillende manieren met lezen 

bezig, om lezen zo leuk mogelijk te maken. Wanneer kinderen 

lezen leuk vinden, zullen ze meer gaan lezen. De kinderen hebben 

op deze manier de techniek van lezen sneller onder knie en 

daardoor zullen ze uiteindelijk sneller aandacht hebben voor het 

begrijpend lezen. Plezier is enorm belangrijk om tot ontwikkeling te 

komen.  

Wij hebben het leesplezier van de kinderen vergroot door 

verschillende vormen van lezen aan te bieden: theaterlezen, 

stillezen, samen lezen, boeken ruilen, zelfs lezen in het donker, 

buiten lezen, korte stukje uit een boek lezen om een boek te 

promoten en ga zo maar door! We hebben een abonnement op de 

krant gehad, om ook 

verschillende soorten 

teksten te lezen. 

We zijn enorm op dreef 

en gaan vooral zo door, 

alles om het leesplezier 

van de kinderen hoog 

te houden 

 

Petricia Hepping 
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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  

 
 

mailto:info@minicampinglandzicht.nl
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Paardrijmaatje gezocht 
 
Mijn naam is Frederike en mijn vriend en ik 
zijn hier 1,5 jaar geleden komen wonen aan 
de Rolderstraat 59. Het bevalt ons super! 
Inmiddels kennen wij al een aantal van onze 
naaste buren maar we hebben elkaar door 
corona helaas weinig gesproken en gezien.  
Ik rijd vaak met mijn paard Arnoud in het bos 
achter ons huis en kom geregeld tijdens het 
wandelen andere ruiters te paard tegen. 
Omdat wij nog niet heel veel mensen in de 
buurt kennen lijkt het mij ontzettend leuk om 
eens samen met wat ruiters een buitenritje te 
maken! Mocht iemand anders dit ook leuk 
vinden; stuur mij graag een berichtje!  
 
Ik ben te bereiken op Tel. 0623606630 

OPROEPEN 

Foto’s en tips gezocht 

Voor het aanleggen van een beeldarchief ten behoeven van de 

website en de dorpskrant zoeken we foto’s en ander beeldmateriaal 

om niet meer te hoeven terug te vallen op afbeeldingen op internet. 

Het mag van alles zijn als het maar zelf gecreëerd is! 

We koppelen er een fotowedstrijd aan en zetten elke maand de 

afbeelding van de maand op de website! 

We willen graag foto’s voor bij de wandel-, paardrij– en fietsroutes, 

maar elke foto in een straal van 2 km rond De Kiel is welkom! 

Nu dringend: Foto’s van het Drents Onderonsje in alle 

jaargetetijden 

Voor de website zoeken we ook tips over speelplekken, bijzondere 

plekken en lekkere restaurants en ijssalons, liefst met een mooie 

aanbeveling! 

Dus eindelijk kan je met je foto’s iedereen blij maken en verrassen! 

Graag naar werkgroep.informatie@dekiel.info of via de app naar 

Saskia 

We verheugen ons erop!! Namens de werkgroep Informatie 
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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  
 

Herhalen is leren: van de vorige keer 
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INGEZONDEN 

Dit is het handalfabet.   

Misschien vinden jullie het leuk om je eigen naam te kunnen 

vingerspellen. Je kan het met 1 hand doen, de palm van de hand 

wijst naar voren dus van je af. Het handalfabet is een onderdeel 

van garentaal en kun je gebruiken om woorden te spellen.  

Groetjes van Marga.  
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Druk op de ketel/pers blijft nodig 

 
In de vorige uitgaven van onze Dorpskrant heb ik iets geschreven 
over het vrijwilligerswerk bij de Drukpers, onderdeel van de 
Grafische Werkplaats en de Historische Drukkerij bij het 
Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. 
En geweldig, dát heeft geholpen, we hebben nieuwe vrijwilligers er 
bij en zijn nu een dag extra open: 5 van de 7. Maar er kan nog 
meer bij!! Inmiddels zijn we met 7 vrijwilligers uit De Kiel. Waarvan 
acte! 

Wellicht ook iets voor jou?! 
Het is ontzettend leuk werk: kinderen én volwassenen wat vertellen 
over allerlei drukpersen die staan in De Handelschdrukkerij (waar ik 
géén verstand van had, maar inmiddels wel heb gekregen) en 
vooral met kinderen (en vaak ook met volwassenen) aan de gang 
met DRUKKEN!!! Interactief werken. De bezoeker vraagt en wij 
draaien (aan de Etspers om maar wat te noemen). En wat het 
leukste is: als er niemand is voor een bezoek, kan je zelf heel leuk 
aan de gang met de persen (mono print of iets met letters), of zo 
maar wat grafisch doen (met sjablonen werken of gewoon lekker 
‘rommelen’) of wat schilderen/drukken met drukinkt. 
Mááááárrrrrrrrrrrrrrr.... een bekend verschijnsel: té weinig 
vrijwilligers om iedere dag in het seizoen (april tot november) open 
te zijn, Wat nú haalbaar is: woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. 
En je krijgt als vrijwilliger een vorstelijke behandeling: heel veel 
waardering door de bezoekers en De Drukpers c.q. het Museum 
(van Afsluitend Buffet t/m de startkoffie mét). 
Dus............lijkt vrijwilligerswerk je leuk, geef een gil voor méér 
informatie en nogmaals het is heel leuk werk, je kunt zelf creatief 
bezig zijn (ook als grafisch 
‘ontwerper’) en we werken 
met/in een ontzettend 
leuke club. 
 
Groet van Zeno en voor 
meer info dan wel 
aanmelding: 
pepe.zet@online.nl  

of kijk eens op 

www.ellertenbrammert.nl  

 
 

mailto:pepe.zet@online.nl
http://www.ellertenbrammert.nl/
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 EVEN VOORSTELLEN 

  

EEN HUIS MET EEN VERHAAL 

 
Toen wij in 2018 op huizenjacht gingen (gelukkig voor de gekte 

echt losbarstte) vielen we als een blok voor het “dorpje” aan de 

Kwekebosweg 9. Daar hoorden we van de verkopers een bijzonder 

verhaal over de gebouwen op het perceel. Ze vertelden ons dat de 

2 gastenverblijven die bij de woning stonden oorspronkelijk een 

plaggenhut met grote schuur/stal waren. Rond 1900 werd er een 

nieuwe boerderij als hoofdwoning op de kavel gebouwd en werden 

de plaggenhut en schuur verder als bijgebouwen gebruikt. In 1980 

ging de boerderij tegen de vlakte en werd de huidige woning 

opgetrokken. En werden ook de bijgebouwen (de oude plaggenhut 

en stal) opgeknapt. Onze verkopers die het huis daarna kochten, 

hebben deze verder verbouwd naar de 2 gastenverblijven zoals ze 

er nu staan en er werd een nieuwe schuur en garage bijgebouwd 

voor extra bergruimte. Een kavel met historie dus! 
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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  

www.rest4u.nl  

mailto:info@rest4u.nl
http://www.rest4u.nl
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Het grootste gastenverblijf gaf ons vanaf februari 2019 onderdak, 

terwijl de hoofdwoning verbouwd werd. We woonden hier nog maar 

net toen ik al aan een heerlijke high tea in het dorpshuis zat. Daar 

hoorde ik weer een ander spannend verhaal over onze woning met 

gastenverblijven. Ergens in de zeventiger jaren van de vorige eeuw 

was het hier een soort commune. Met allerlei vage bewoners, 

zowel in de boerderij als in de voormalige plaggenhut als in de stal. 

Er zou zelfs een moordenaar gewoond hebben!  

  

Bij een van de dorpsborrels vertelde een Kielse Wichter mij dat in 

de tijd dat de boerderij nog actief was, er hier ook aardappels 

opgehaald moesten worden. Dat was de taak van haar vader en 

om te waarschuwen dat hij eraan kwam werd hiervoor een 

wandelende telefoon gebruikt. Haar moeder ging namelijk alle 

huizen langs waar aardappels gehaald zouden worden door haar 

vader, om de tijd van aankomst door te geven. Dan werd er op de 

Kwekebosweg 9 die mooi aan het eind van die route lag, even 

afgesloten met een bakje koffie. Maar zat daar wel koffie in? Voor 

de argeloze kijker wel, maar er gaan geruchten dat er toch echt 

iets anders in zat! 

  

Nu wonen Willem en ik hier met onze honden, katten, varkentjes 

en cavia’s. Willem werkt op het Provinciehuis in Drenthe en ik ben 

met pensioen gegaan toen ik 60 jaar werd. Onze kinderen zijn 

allemaal volwassen en we hebben ook al een aantal kleinkinderen. 

Ik geniet intens  van mijn vrije tijd en van alle dieren die leven op 

ons bosperceel. Ook vang ik dieren op die dat nodig hebben en 

zoek daar weer een nieuw baasje voor. Van de gastenverblijven 

wordt gretig gebruikt door mensen uit het “wilde westen”. Want 

waar wij regelmatig naar datzelfde westen rijden (en dezelfde dag 

weer terug) om verjaardagen of andere dagen te vieren met 

vrienden en familie, lijkt de afstand van dat westen naar Drenthe 

een stuk langer te zijn. Hier komt visite altijd met koffers want na 

die wereldreis naar De Kiel kun je niet meer dezelfde dag nog terug 

naar huis rijden. Ook kun je bij ons goed vakantie vieren. Bij 

voorkeur met catering vanuit de hoofdwoning. Die traditie van 

koffie en drank hebben we ook maar in ere gehouden! 

  

Mirjam en Willem 
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Knus zei de mus 
 
Blog van Marin geplaatst in Cobouw: Cobouw is een 
onafhankelijk Nederlandse publicatie voor bouwnijverheid met een 
website, app en een krant  
 
In mijn woonplaats, een dorpje op de Rolderrug, enkele kilometers 
ten westen van de Hondsrug in Drenthe, beleven we sinds lange 
tijd een zomer zoals in de vijftiger jaren: gematigde temperaturen 
en geregeld een bui. We noemen dit een ‘ouderwets Hollands 
weertje’ en zijn er blij mee. Goed voor de tuin, de 
grondwaterstand, maar zeker ook 
voor het weinige hoogveen dat 
voorgaande jaren verpieterde door de 
warme en droogte. 
 
Hoe anders is het in Limburg, België 
en Duitsland waar extreem weer voor 
uitzonderlijk veel wateroverlast 
zorgde. Of in delen van Canada waar 
de temperatuur tot recordhoogte 
steeg. Meer en meer wordt duidelijk 
dat de klimaatverandering én de wijze 
waarop wij onze bodem uitputten, 
rampzalige gevolgen heeft voor onze 
leefomgeving. En anders dan bij de 
Watersnoodramp in 1953 is het alleen 
ophogen van dijken geen optie. 
De Europese Unie heeft dat goed 
begrepen en ambitieuze milieuplannen gepresenteerd. In 
Nederland is het wachten nog op een nieuw kabinet dat, hopelijk 
met gezwinde spoed, deze milieuplannen weet om te zetten in 
daden. Want, net als u en ik, heeft zij de verplichting naar 
toekomstige generaties om hier werk van te maken. Wij kunnen 
dat thuis doen en op ons werk. Denk aan overstappen op een 
(meer) plantaardig dieet, zonnepanelen op het dak en minder 
reizen. Die kent u natuurlijk al wel, maar toch doen we het nog te 
weinig. Zo bedenken wij als adviesbureau ingenieuze en duurzame 
oplossingen, maar kiezen eindgebruikers helaas nog vaak voor 
minder duurzame en goedkopere varianten. 
Het nieuw te vormen kabinet is het dan ook aan z’n stand verplicht 
om de aftakeling van ons milieu een halt toe te roepen. Wat mij 
ineens deed denken aan het prachtige lied ‘De vogels: Knus zei de 
mus’ van Jules de Korte dat stamt uit 1955, een tijd met ouderwets 
Hollands weer. U moet dit nummer echt eens via internet  
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De Spin 
 
Je hebt als middelbare scholier al veel te veel “te laat briefjes” op 
je naam staan en hel en verdoemenis staan je te wachten als je het 
waagt om dit schooljaar nog 1 keer te laat te komen. En dan spring 
je (eigenlijk weer al bijna te laat) gehaast op je fiets om toch nog 
op tijd op school te kunnen komen en dan gilt je moeder om hulp. 
Je denkt aan brand, maar het blijkt een spin te zijn. In een grote 
doos met waspoeder, gekocht met veel voordeel maar dan moest 
wel die grootverpakking aangeschaft worden. Of jij deze enorme 
spin even wil vangen. Je rolt n rol wc-papier af om te spin te 
kunnen pakken zonder deze aan te hoeven raken, maar je moeder 
heeft, gesterkt door jouw aanwezigheid, een veel beter idee. Ze 
ging de spin opzuigen. Terwijl mijn moeder de stofzuiger ging halen 
had ik de taak ervoor te zorgen dat de spin niet kon ontsnappen 
zodat mijn moeder nooit meer zou kunnen slapen. Van zo groot 
mogelijke afstand schoof mijn moeder de stofzuigerslang in de doos 
om de spin op te kunnen zuigen, maar iedere keer als we keken zat 
hij nog vrolijk op het waspoeder heel erg eng, zwart, behaard en 
groot te zijn. Uiteindelijk zat de hele doos van 20 kilo waspoeder in 
de stofzuiger en de spin uitdagend in het nu lege pak.  
Op school mocht ik de rector uitleggen hoe het mogelijk was dat ik 
nu toch weer te laat was. Hij 
vond mijn spinnensmoes zo 
origineel dat ik geen 
aantekening kreeg, maar hij 
geloofde er geen snars van. 
 
Een dierenliefhebster  

 

Naam bij redactie bekend 

beluisteren. Het is vooral heel geestig maar als je aandachtig 

luistert, blijkt hoe actueel dit nummer nu nog is. De moraal van 

Jules’ verhaal? Kom heel snel in de benen om werk te maken van 

een duurzame leefomgeving, want als je op ons parlement moet 

wachten…  

Zelf ben ik in ons mooie dorp op de Rolderrug met een werkgroep 

duurzaamheid van start gegaan. 

Martin Doeswijk, directeur Business Unit Industry TAUW, 
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Kinderclub 
Wie kent de kinderclub van De Kiel niet?!  
De Kinderclub bestaat al heel veel jaren. Ik ken niet  
anders dan dat er een kinderclub is in ons dorp. Ook heeft 
menig ouder wel in de Kinderclub gezeten om activiteiten 
te organiseren in het dorp. Want wat is het leuk om voor 
de kinderen activiteiten te organiseren en al die blije  
gezichten te zien.  
Wat ik mij bijvoorbeeld kan herinneren, ik zat nog op de 
basisschool, werden er bijvoorbeeld playback shows 
georganiseerd. Wat een feest was dat! Ik denk dat menig 
Kielenaren nog wel filmbeelden hiervan hebben… Op een 
gegeven deden zelfs ouders hieraan mee (zijn ook beelden 
van, haha).  
Maar ook de jaarlijkse Sinterklaasfeesten, 
lampionnenkeuring, paaseieren zoeken, de filmavonden, 
een dropping, knutselmiddagen, De kiel hef talent, 
Zeskamp, en noem maar op!  
 
Op dit moment zitten Bianca Huizinga, Martin Kiers en ik 
(Marlien Vedelaar) in het bestuur van de kinderclub.  
Voorheen waren het aantal kinderen in het dorp meer als 
tegenwoordig, maar dat mag zeker de pret niet drukken. 
Doordat het aantal kinderen gedaald is hebben we wel 
afgesproken om een paar keer per jaar een activiteit te 
organiseren, ook om voldoende kinderen te krijgen bij de 
activiteiten.  
Zo komt er binnenkort een uitnodiging voor een uitje naar 
Veendam Pretpark Kunstkot. We maken er dan ook weer 
een feestje van!  
 
 
Groetjes Marlien  
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Binnenkort organiseert de Kinderclub weer een ontzettend 

leuke activiteit! 

Save the date: 11 September 
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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. 
  
 
21-8 Seizoensopening 
 
26-8 Oud papier 
 
26-8 Bestuursvergadering 
 
28-8 Opening cultureel jaar Coevorden 
 
4-9 Dorpsborrel 
 
11-9 Pretpark Kunstkot 
 
16-9 Bijeenkomst interviewers Dorpsvisie 
 
23-9 Oud papier 
 
23-9 Bestuursvergadering 
 
27-9 Algemene Leden Vergadering 
 
2-10 Dorpsborrel 
 
21-10 Oud papier 
 
21-10 Bestuursvergadering 
 
23-10 Rommelmarkt 
 
6-11 Dorpsborrel 
 
25-11 Oud papier 
 
25-11 Bestuursvergadering 
 
16-12 Oud papier 
 
16-12 Bestuursvergadering 
 
 

Kopij voor de volgende dorpskrant graag  
aanleveren vóór 15 november 2021 
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Handige info 
  
Dichtstbijzijnde pinautomaat Tramstraat 3, Schoonoord  
  
Toeristische informatie, Drogisterij Heidi Schoonoord en Ideeja. 
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 
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 Heidi, Tramstraat 10 (tel: 381756) 
DHL: Jut en Juul Tramstraat 23, 7848 BG 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 11.00-17:00 uur 
Spoednummer avond, nacht en weekend: 0900-1120112  
Huisartsenpost in Scheper Ziekenhuis Emmen. 
 
 

Dorpsapps:  
 
De Kiel Alert: voor meldingen die de veiligheid betreffen 
 
De Kiel Sociaal: voor oproepen, delen goederen enz. 
 
Aanmelden bij: werkgroep.informatie@dekiel.info 
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