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VAN HET BESTUUR 
Van de voorzitter 

Het is alweer de laatste dorpskrant van dit jaar 2021. Bij de opmaak en 

de verspreiding van deze dorpskrant, “kruipen” wij naar het einde van 

het jaar 2021. Wij kunnen terugkijken op een wispelturig en bewogen 

jaar waarbij de corona als leidend thema in zowel het gehele land maar 

ook in ons dorp vrijwel nog dagelijks besproken wordt. 

Maar inmiddels hebben wij eindelijk na 2 jaar onze Algemene Ledenver-

gadering op 27 september jl. weer kunnen houden. De opkomst van de 

aangesloten leden was positief en werd er veel besproken en met de 

“hamer” afgetikt. Goed om te weten is dat onze vereniging in een gezon-

de financiële situatie verkeert. Mede hierdoor kunnen er diverse dingen 

worden gerealiseerd ten bate van o.a. de dorps- en werkgroep activitei-

ten. 

Voor diegene die helaas niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig 

konden zijn staat het gehele verslag van deze avond op onze dorpsweb-

site en is daar terug te lezen. 

Ook na twee jaar hebben wij dit jaar weer een rommelmarkt mogen hou-

den in ons dorp. Geweldig om te zien, dat er weer vele bewoners bereid 

zijn gevonden om de benodigde hulp te bieden om o.a. de kramen te 

bezetten, de spulletjes uit te pakken en te stallen en uiteindelijk te ver-

kopen. 

Ook de bijdrage om de “hartige hap” te verkopen was een groot succes. 

Velen zag je de “warme bal” gretig weg smikkelen. Sommigen gingen 

terug voor een tweede bal. Daarnaast wil ik toch ook even de goede zor-

gen van een aantal vrijwilligers benoemen, die de “inwendige mens” van 

de overige vrijwilligers hebben helpen versterken. Vele broodjes werden 

er gesmeerd en liters koffie en thee werden uitgeserveerd. En wat dacht 

u van het vele werk door diverse dames rondom het voorbereiden en 

het bakken van de wel bekende kniepertjes. Ook deze keer smaakten de 

kniepertjes heerlijk! Tiptop! Niet te vergeten hierbij zijn ook de aangebo-

den spullen door u. Uit alle windhoeken vanuit ons dorp werden de 

‘waren’, aan de straat aangeboden door u. Deze aangeboden spullen 

werden vervolgens dankzij diverse vrijwilligers met hun tractor en aan-

hangwagens opgehaald. 

Maar om al het aangebodene op de rommelmarkt te kunnen verkopen en 

onze dorpskas hiermee te spekken wil ik ook een dik compliment geven 

aan de mensen, die voor de publicatie hebben gezorgd. Te noemen valt 

de dorpskrant, het interview bij de radio en het rondbrengen van de fol-



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor al uw klusmaterialen en klussen. De Bouwmarkt Schoonoord 
(voorheen Fixet) aan de Maatschappijweg 4 in Schoonoord, 

bestaat al vele jaren en is dé Bouwmarkt 
op het gebied van klussen/klusbenodigdheden 
(heeft óók een eigen klussendienst) en heeft 

alles in huis om u van dienst te zijn met 
(tuin)gereedschap. Ook verhuur van machines.  

 
Telefoon: 0591-381852. 

www.bouwmarktschoonoord.nl 

e-mail: info@bouwmarktschoonoord.nl 

http://www.bouwmarktschoonoord.nl
mailto:info@bouwmarktschoonoord.nl
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ders. Door weer en wind werden de folders en de dorpskranten door hen 

bezorgd. 

Geweldig allemaal! Al deze vrijwilligheid en werkzaamheden door u en 

met u zijn dan ook medebepalend geweest om deze dag wederom tot een 

succes te laten verlopen. Als laatste moet ik ook even Jaap Ruiter aanstip-

pen. Hij heeft veel werk moeten verrichten om de organisatie van deze 

rommelmarkt ordelijk en succesvol te laten verlopen. Dank hiervoor! Jaap 

heeft inmiddels te kennen gegeven om het stokje volgend jaar aan een 

nieuwe organisator te willen gaan overdragen. Dus mensen. Voelt u er wat 

voor om deze uitdaging aan te gaan en zit het organiseren in uw DNA, laat 

het ons weten en meldt u zich aan. Laten wij hopen dat volgend jaar we-

derom een succesvolle rommelmarkt georganiseerd mag worden. 

De werkgroep Herziening Dorpsvisie is voortvarend bezig met het inventa-

riseren en het verkrijgen van de benodigde informatie.  

Zo worden er momenteel interviews afgenomen onder onze bewoners. 

Begin januari 2022 wordt er ook een interview ronde georganiseerd onder 

de jongeren van ons dorp en beginnen tevens de zogenaamde 

“keukentafelgesprekken”. Al met al zijn de werkgroep en de interviewers 

er maar druk mee. Fijn dat ook hier weer de bereidheid van vrijwilligers 

en de respons aan informatie vanuit de bewoners positief te noemen is. 

Wij zien dan ook uit naar de presentatie van dit eindresultaat “Dorpsvisie”.  

Succes verder mensen! 

Wat u beslist niet is ontgaan is dat er overal glasvezelkabels in ons dorp 

worden aangesloten. Diverse bewoners maken al gebruik van deze glasve-

zelaansluiting en zijn de ervaringen hiermee over het algemeen positief te 

noemen. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat eenieder, die zich 

als abonnee heeft opgegeven dan ook is aangesloten. Geweldig toch! En 

wat is het allemaal snel gegaan. Op dit moment kunnen nog steeds bewo-

ners, die geen abonnee zijn zich aanmelden en inschrijven bij 

www.glasvezelzuidenveld.nl.  

Zoals velen inmiddels weten ben ik interim voorzitter van Dorpsbelangen. 

Per 31 december stop ik dan ook met het uitoefenen van deze bestuurs-

functie vanwege o.a. mijn gezondheid. Dit betekent, dat ons bestuur het 

met een bestuurslid minder moet gaan doen. Mijn oproep aan u is dan 

ook: kijk eens of u vanaf het nieuwe jaar 2022 een bijdrage wilt en kunt 

gaan leveren om deel te nemen in het bestuur van Dorpsbelangen.  U 

krijgt directe inspraak en kan hierdoor mede met onze bewoners het be-

leid bepalen van ons dorp. Momenteel bestaat het bestuur uit hardwer-

kende, betrokken en zeer enthousiaste mensen. Allemaal vrijwilligers, die 

gemotiveerd zijn om iets binnen de samenlevingsopbouw en sociale bin-

ding van ons dorp te willen betekenen. Zij zullen het erg op prijs stellen 

als u hen komt versterken. Wilt u alvorens u zich aanmeld geïnformeerd 
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Contributie 

We zitten alweer in de maand december, de laatste maand van het finan-

ciële verenigingsjaar. Wanneer de contributie nu betaald wordt dan hoeft 

niemand er het komende jaar meer aan te denken en kunnen we er met 

zijn allen weer een spetterend jaar van maken. Contributie wordt gewoon-

lijk vooraf betaald dus eigenlijk in december. 

Graag € 5.00 o.v.v. van naam en ADRES overmaken naar rekening: 

NL17 RABO 0359 2296 46 t.n.v. Vereniging voor Dorpsbelangen de Kiel 

e.o. 

GRAAG O.V.V. VAN NAAM  EN ADRES OM VERWARRING TE VOORKOMEN! 

Problemen met overmaken? U kunt altijd contact opnemen met de pen-

ningmeester. 

Bij voorbaat dank, uw penningmeester. 

Uitslag Rabo Clubactie 

De actie van de Rabobank heeft de vereniging een bedrag 

van € 180.87 opgebracht.  Helaas weer wat minder dan 

vorig jaar.  

Degenen die op onze vereniging gestemd hebben willen wij hiervoor har-

telijke danken! 

VAN DE PENNINGMEESTER 

worden rondom de werkzaamheden en tijdsinvestering, zijn wij uiter-

aard bereid om dit eerst met u te bespreken. Denkt u erover na en 

meld u zich a.u.b. aan. 

Als laatste wat ik u wil mededelen heeft betrekking op de actuele situa-

tie rondom de corona. Er is sprake van een alsmaar toenemende be-

smettingsgolf. Zo is o.a. het dragen van mondkapjes weer verplicht in 

de winkels en is er opnieuw besloten vanuit de centrale overheid om 

een “milde lockdown” in te voeren. Onze oproep is dan ook: laten wij 

als Kielenaren elkaar ook een beetje in de gaten houden de komende 

periode. Heeft u het idee dat iemand bijvoorbeeld nog nauwelijks of 

niet buiten komt, bel diegene eens even op. Vraag wat er aan de hand 

is en of zij hulp nodig hebben. Vraag of het wel goed gaat. Beetje soci-

ale controle in deze wispelturige en onzekere tijd is een groot goed voor 

o.a. onze sociale binding in ons dorp. Mijn persoonlijke oproep aan u is 

dan ook: “denk goed aan jezelf en blijf vooral gezond”. 

Rob Thiele (interim voorzitter) 
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STICHTING DORPSHUIS 

Graag wil het bestuur van de Stichting Dorpshuis De Kiel iedereen attent 

maken op een aantal zaken met betrekking tot het gebruik van het 

dorpshuis. 

Tarieven 

Als gevolg van de toenemende inkoopkosten en gasprijzen hebben we 

moeten besluiten de tarieven te verhogen. Hiermee worden de tarieven 

per 1 november 2021: 

Koffie/thee € 1,20 

Frisdrank € 1,50 

Bier/wijn € 1,80 

Sterke drank € 2,00 

Kan koffie/thee € 9,00 

Huur dorpshuis per uur € 15,00 

Donaties 

Afgelopen jaren heeft het dorpshuis natuurlijk ook te maken gehad met 

de effecten van de corona- maatregelen. Onder andere met hulp van 

Vereniging van Dorpsbelangen, mooie acties zoals de violenverkoop en 

het zorgvuldig bewaken van de uitgaven zijn we in staat geweest hier 

mee om te gaan. We weten ook dat veel Kielenaren het dorpshuis een 

warm hart toedragen en daarbij kwam de vraag of het mogelijk is het 

dorpshuis als donateur te steunen. Naast dat we blij zijn met alle hulp 

van de vrijwilligers die zorgen dat het gebouw en de voorzieningen in 

goede staat zijn, is dit natuurlijk mogelijk. Financiële bijdragen zijn wel-

kom op NL54RABO 0359 21 8989 t.n.v. Stichting Dorpshuis De Kiel.  

Gebruik dorpshuis 

Om zo lang mogelijk met ons meubilair te doen vragen we iedereen die 

gebruik maakt van tafels en/of stoelen daar zorgvuldig mee om te gaan. 
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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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Het schuiven van tafels over de grond leidt tot kromme poten dus graag 

tafels alleen verplaatsen door ze op te tillen. Mocht er van een stoel een 

dopje van de poot af zijn zet deze dan even achter zodat het hersteld kan 

worden. Bij het opruimen stoelen ook met niet meer dan 7 opstapelen om 

beschadigingen te voorkomen.  

Een activiteit gehad of het dorpshuis gehuurd? Zorg na afloop dat alles 

netjes wordt achtergelaten en dat de keuken, toiletten en de vloer schoon 

zijn gemaakt zodat de volgende gebruiker direct in een schoon dorpshuis 

terecht kan. Om onnodig energie verbruik te voorkomen is het wenselijk 

dat de kachel niet te hoog wordt gezet (in de praktijk geeft 17 graden een 

behaaglijk klimaat zodra er meer mensen binnen zijn) en zet hem natuur-

lijk weer laag bij vertrek. 

Heb je een vraag laat het ons weten! 

Met een vriendelijke groet, 

Namens de Stichting Dorpshuis De Kiel 

Wilma Hummel, Bea Rozeman, Ad van Ginneken 

REDACTIE 
Ook voor deze editie van de dorpskrant hebben we weer allerlei bijdragen 

gekregen. Zonder jullie bijdrage natuurlijk geen dorpskrant. Om even 

terug te komen op het gekozen kettertype: tot nu toe hebben we alleen 

positieve reacties gehad. Her en der zaten er nog wel wat slordigheids-

foutjes in, we proberen daar nog beter op te letten! Van de werkgroepen 

hebben we wat minder kopy ontvangen dan voor de vorige editie maar 

dat kan ook aan de omstandigheden in De Kiel en in Nederland liggen.  

We hebben ons best gedaan om er weer een leuke, leesbare editie van te 

maken en tips en tops zijn altijd welkom op redactie@dekiel.info 

Vriendelijke groet van de redactie: 

Saskia, Trudi en Esther 

 

 

 

 

 

 

Kopij graag sturen naar: redactie@dekiel.info 
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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 voor honden/kippen/ konijnen/cavia/hamster/geiten/varkens/vogels 

 

John Kremer, Juttestraat 44, 7848 CH Schoonoord – tel. 06-5247 3495 

www.happyanimalfood.nl 

http://www.happyanimalfood.nl


13 

DOORLOPER 
Met dank aan (ex)buurvrouw Jannie Stegen heb ik de eer om een stukje 

voor de doorloper te schrijven. Ik zal me even voorstellen, bij de mees-

te mensen in het dorp wel bekend, maar ik ben Nathalie Boer, 21 jaar 

oud en ik woonde in de Kijlweg op nummer 7 samen met mijn ouders, 

en mijn zus en broer Kirsten(24) en Joram(19).   

Als klein meisje opgegroeid net buiten Schoonoord, op kampeerboerde-

rij “De Riegheide”. Hele leuke herinneringen aan het wonen daar, opa 

en oma woonden daar ook, dus er was altijd wel iemand thuis en iedere 

zomer waren er campinggasten met kinderen waarmee we konden spe-

len. Ook kregen we altijd lekkere koekjes en snoepjes van de camping-

gasten. We hadden daar ook heel veel beesten, van schaap tot konijn 

en van kip tot pony, van alles wat. Dit heeft vast meebepaald aan de 

keuzes die ik op latere leeftijd gemaakt heb.  

Op een bepaald moment is het besluit genomen dat papa en mama het 

bedrijf niet wilden voortzetten, wat betekende dat er een huizenruil ging 

plaatsvinden tussen mijn opa en oma en mijn oom en tante, en wij gin-

gen verhuizen. De Kiel was vanaf 23 december 2005 onze nieuwe 

woonplaats. Van de verhuisperiode kan ik me niet super veel herinne-

ren. Ondertussen ging ik ook gewoon naar school, CBS De Slagkrooie. 

Rond de leeftijd van 6/7 jaar begin je een beetje met een sport. Klasge-

nootjes van mij gingen op paardrijles. Wat was ik jaloers, ik wilde dat 

ook. Helaas had ik ‘strenge’ ouders en moest ik eerst zwemdiploma A, B 

en C halen. Dit ging niet van een leien dakje, laten we het erop houden 

dat zwemmen niet mijn specialiteit is. Maar na een aantal pogingen was 

het gelukt, A, B en C in the pocket. Dit betekende dat ik eindelijk een 

sport mocht kiezen. Uiteraard werd dit paardrijden   Ik ben begonnen 

bij Rij maar an in Schoonoord, tegenover ons ouderlijke huis. Nu be-

staat het niet meer, het is verkocht en omgedoopt tot de Aagjeshoeve.  

Toen ik eenmaal was begonnen met paardrijden, had ik de smaak goed 

te pakken. Eén keer per week rijden was niet genoeg, ik wilde het liefst 

elke dag wel rijden. Ik weet niet meer precies hoe het gelopen is, maar 

op een gegeven moment kwam ik Be Schans een keer tegen met de 

Shetland pony’s, daaruit is voortgekomen dat het mijn verzorgpony’s 

werden. Jarenlang heb ik genoten van Kitty, eindeloos vanaf gestuiterd 

en toch elke keer weer opgestapt. Ook de Shetlander keuringen in Da-

len zijn me bijgebleven, dan mocht ik, als ik een witte broek aan had, er 

met een zweepje achteraan lopen, prachtig. Na een hele poos in het 

weiland rijden wilde ik het serieuzer aanpakken, ik wilde in een rijbak 

‘trainen’. Zo kwam ik bij de familie Midden terecht, met lood in mijn 

schoenen een keer aangebeld en gevraagd of ik af en toe in de bak 
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Verkoop én reparatie van fietsen, ook elektrische. 
Eigen merkfiets: Avalon 

Haal- en brengservice 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 



15 
 

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

even uit beeld 

 

 

 

 

mocht rijden. Dit mocht, op voorwaarde dat ik alle hekken en draadjes 

weer dicht deed. Zogezegd, zo gedaan, altijd braaf alles weer dicht ge-

daan. Tot Anja en Martien zomaar een keer aan de keukentafel zaten 

toen ik thuis kwam, ik had acuut stress omdat ik dacht dat ik het een 

keer vergeten was. Maar nee, nog veel leuker, ze vroegen of ik het leuk 

zou vinden om op hun jonge E-pony te rij-

den. Daar hoefde ik uiteraard niet lang over 

na te denken, tuurlijk wilde ik dat!  

En zo begon hoofdstuk Bo. Op dat moment 

was ik een jaar of 9, eigenlijk nog wat te 

klein en de  pony was mij nog wat te slim af 

maar altijd heel veel plezier gehad en vooral 

heel veel geleerd. Aan het begin ging ik Anja 

onder lichte dwang van papa en mama bellen 

om af te spreken dat ik ging rijden, anders 

ging ik gewoon niet omdat ik niet durfde te 

bellen. Uiteindelijk ging ik me wat meer thuis 

voelen en toen was het probleem vrij snel 

over en ging het vanzelf. Jarenlang ging ik 

naar school, en ’s middags naar Bo, of samen 

met Ditte Thiele naar Kitty, het leven bestond 

vooral uit eten, naar school gaan, paardrijden 

en slapen    

Inmiddels ging ik naar de Terra, hier moesten 

we veel stage lopen om te ontdekken wat je als vervolgopleiding wilde 

doen. Ik heb veel verschillende stages gelopen, onder andere bij Paar-

denkliniek Aa en Hunze, CBS De Kiel en Stal Bonder. Na de stage bij Stal 

Bonder wist ik het, dit wilde ik ook. Beetje jammer dat ik tegen gehou-

den werd door m’n ouders voor de paardensportopleiding, dit wilden ze 

absoluut niet, ‘hier zat geen toekomst in’. Onzin natuurlijk, in mijn ogen. 

Toch maar braaf geluisterd en me ingeschreven voor de opleiding para-

veterinair. Gestart en gestrand in Hardenberg, het reizen kostte me te 

veel tijd om het nog goed te kunnen combineren met het paardrijden. 

Op dat moment reed ik fanatiek lessen en wedstrijden met Bo, zestal/

springen/cross/dressuur wat inhield dat er ook veel getraind moest wor-

den. Na twee jaar Hardenberg besloot ik toen om me in te schrijven in 

Emmen, bij de Terra. Gelukkig kon ik hier mijn opleiding vervolgen en 

hoefde ik geen jaren over te doen. Ook tijdens deze opleiding moesten 

we veel stage lopen, hier heb ik heel veel aan te danken. Door een stage 

op stal in Schoonloo heb ik nu een heel stel leuke paarden om te rijden, 

een leuke baan en een superleuk huis waar ik sinds november woon.  
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Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar! 
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Om even een sprongetje te maken 

naar nu: Ik werk sinds november 

2020 3 dagen bij Arts & Dier in Klijn-

dijk als paardenassistente en ik woon 

nu met mijn hondje Guus in Grolloo 

op landgoed de Dodshoorn. Ik heb 

een stel leuke paarden te rijden, veel 

jonge paarden en twee paarden start 

ik op wedstrijd, één oudere merrie 

waarmee ik in het Z2 rijd en een    

jonge bonte hengst die ik rustig aan het opleiden ben zodat hij uiteinde-

lijk ook mee kan op wedstrijd naast het  dekken. Bo is verkocht, die heeft 

een leuke nieuwe plek waar ze een klein  

meisje weer mag leren paardrijden.   

Verder heb ik sinds 2021 mijn instruc-

teursdiploma en krijg ik steeds meer  

lesklanten in de omgeving. Wat de     

toekomst brengt, geen idee. Ik kijk wat 

er op mijn pad komt en ik wil vooral elke 

dag een beetje beter worden in paardrij-

den en het hoogst haalbare uit mezelf en 

elk paard dat ik rijd halen.  

Het is meer een paardenverhaal dan een 

levensverhaal geworden, maar tijdens het schrijven ontdekte ik dat mijn 

leven nou eenmaal voor 95% uit paarden bestaat    

Ik geef de pen door aan Jan en Jenny Thiele  
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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 

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
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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 be-

kend gemaakt in het volgende herfstnummer! 

Ook verzorgt Roelie de Drentse en/of grappige  

tussentekst, waarmee lege plekjes gevuld worden, 

onze dank  daarvoor is groot! (red)  

Stand eerste puzzelronde 
 

Riek Ottens  18 pnt 
Hillie Heins  18   ,, 
Annelies Loot 18   ,, 
Hennie Schepers 18   ,, 
Anco Korte  18   ,, 
Desiree de Vries 18   ,, 
Gijs Egberts 18   ,, 
Bea Rozeman 18   ,, 
Hennie Schans 18   ,, 
Trudi v.d. Meer 18   ,, 
Delfin Horeans 18   ,, 

 

1. Aardappelen schillen 10. Disco dansen 

2. Stropdas strikken 11. Verjaardag vieren 

3. Boodschappen doen 12. Luier verschonen 

4. Autorijden 13. Grasmaaien 

5. Bomen snoeien 14. Appels plukken 

6. Barbecueën 15. Aardbeien eten 

7. Middagdutje doen 16. Koffie drinken 

8. Afwassen 17. Appeltaart bakken 

9. Eten koken 18. Ramen lappen 

Oplossing herfstpuzzel 



20 

 
 
 
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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PUZZEL 
Woordenwirwar: 
 
Hoe luidt het spreekwoord of gezegde? 
 
Voorbeeld: Valt niet appel de ver boomde van = De appel valt niet ver 
van de boom. 
 
 1. Doorgestoken is dat kaart 
 2. Eigen iemand van een deeg koekje geven 
 3. Schuilt onder een er addertje gras het 
 4. Verwijt dat ketel de zwart ziet hij pot de 
 5. Heeft de hangt de klok weet hij maar niet 
     waar horen de klepel luiden 
 6. Heeft de mond in de goud morgenstond 
 7. Is arbeid rusten goed na het gedane 
 8. Grote kleine oren hebben potjes 
 9. Hij vertrouwt zoals is de zijn gasten waard 
10. Waait zoals zijn waait de jasjes wind 
11. Diepe stille hebben gronden wateren 
12. Rauwe zoet maakt bonen honger 
13. Uit de kijken de boom kat 
14. Bakker de voor is het 
15. Gedaan is jong geleerd oud 
16. Steekt banken of hij niet onder het stoelen 
17. Dan het baat niet schaadt niet het 
18. Door met hand in de hoed land de men het ganse komt 
19. Dat bevalling een zware was 
20. Als een omgedraaid boom blad is hij aan de 

 
 

 

 

De oplossing vóór 8 feb 2022 toesturen aan Roelie:  

roelie.deboer@gmail.com  
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Winter 
 
Tovern 
Oh, snei, dien wonderwitte wattenvacht 
Dwarrelt zwiegend in enk’le nacht, 
Met toverkunst’ge stille kracht,  
kolde eerd’ tot warme sprookjespracht! 

 

Creannetta   
Bloemsierkunst 

Workshops 
Bloemen, planten en decoratie 

 
Aelderstraat 44 in Aalden (naast de Coop) 
Bestelling Telefoonnummer 0591 222595 

 
Maandag gesloten  

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 16.00 uur 
 

www.creannetta.nl  

 

http://www.creannetta.nl
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De Kielse Wichter (de KiWi’s) 
 
Eindelijk wij mochten weer. 
Op 13 okt zijn we met een groep van De Kielse Wichter naar Harwi Gale-
rie Tuinbeelden geweest. 
Jammer genoeg kon niet iedereen aanwezig zijn.  
Maar het was reuze gezellig en iedereen kon weer over van alles bij pra-
ten.  
En dat onder het genot van koffie/thee en natuurlijk lekker gebak.  
Dan kun je toch zien wat het allemaal gedaan heeft om elkaar na zo een 
lange tijd niet gezien te hebben.  
Jammer dat het weer ons niet zo goed gezind was, het was een beetje 
druilerig.  
Hele mooie werken hebben we gezien zowel in de galerie als in de tuin.  
Er werden nog hele mooie spulletjes gekocht.  
Zo hebben we met elkaar toch weer een gezellige middag gehad. 
 
Roelie de Boer 
 
 

NUVER-FIT 
 
Een mededeling van de sport, verandering van dag. 
 
We sporten nu op woensdagmorgen van 8.30u – 9.30u. 
De sportcoach is Anita Westerhuis. 
 
Korte impressie: 
 
- Verbeteren van je uithoudingsvermogen, conditie, kracht. 
- Balans verbetering, Squats , lunges, push ups, crunches. 
- Oefeningen met kettlebells, fitness elastieken, boks attributen. 
- Pilates, ademhaling en lichaamshouding coaching. 
  
Hebt u belangstelling?     
Kom vrijblijvend kijken of 
meedoen. 
 
Wilma Hummel              
0591-382308 

VERENIGINGEN 
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Opening Kinderboeken-
week                                                                                                                         
Woensdag 6 oktober kregen we voor 
de opening van de kinderboekenweek 
bezoek van agent Bonhof. Het thema 
dit jaar is 'worden wat je wilt'. Agent 
Bonhof las een boekje voor en vertelde 
daarna iets over het werk als politie-
man! Toen kregen de kinderen ook nog 
eens een cadeautje van hem. Een ge-
slaagde opening! 
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Nationale Sportweek    

                                                                                                                             
Van vrijdag 17 tot zondag 26 september is de nationale sportweek gehou-
den. Daarom begonnen we deze week elke dag met een 'Daily Mile' 
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Bezoek Stedelijk museum 
Maandag 20 september 

Een geslaagde ochtend in het Stedelijk museum  
en kasteel in Coevorden! bedankt voor jullie  
gastvrijheid! 
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Kerstverhaal  
Aan de rand van Bethlehem is een 

bijzondere plek. Als je er voor het 

eerst komt, zou je misschien niet 

zeggen dat het bijzonder is. Er ligt 

stro op de vloer en het is er een 

beetje donker. Er staat een voerbak 

voor de dieren, verder is er niet zo 

veel. 

Maar lang geleden, in een bijzonde-

re nacht, kwamen Jozef en Maria op 

deze plek. Ze waren naar Bethlehem gekomen omdat ze zich moesten la-

ten inschrijven. In de herberg van de stad was geen plaats meer, maar 

iemand zei tegen ze ‘Kom maar, ik weet nog wel een plekje’. Zo kwamen 

ze in de stal. En daar, op die hele bijzondere plek, werd Jezus geboren. 

Maria wikkelde hem in doeken en legde hem in de voerbak. Het leek net 

een wiegje! 

Niet lang daarna werd er op de deur geklopt. Er kwamen herders, die in 

de buurt op hun kudde gepast hadden. De herders vertelden dat er een 

engel bij hen was gekomen. ‘Vandaag is in Bethlehem een bijzonder kind 

geboren’ vertelde de engel. ‘Hij is de Messias, de Heer’. De herders waren 

meteen op pad gegaan. Bij de kribbe knielden ze neer. En toen ze weer 

weg gingen, vertelden ze aan iedereen wat er gebeurd was. 

Zo begon in de stal in Bethlehem een nieuwe tijd. Een tijd waarin God 

voor de mensen zou zorgen: voor Jozef en Maria, voor de herders en de 

mensen in Bethlehem… en ook voor jou, en voor mij, voor ons allemaal. 

Dat vieren we met Kerst! 

 

Fijne kerstdagen van ons allemaal. 

C.b.s de Slagkrooie & C.b.s. de Kiel 
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Winterschilder 
 
Besuikerd bos, hoes, hof en laand, 
De wonderpracht blef aal maor vallen, 
Streit alles flinkernd witgerand, 
Met glitterzulvern snelkristallen. 
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WERKGROEPEN 

WERKGROEP LEUK  
 
Ook bij de Werkgroep LEUK werd ontdekt dat Corona roet in het eten 
had gegooid: géén avond met Klaas Wilting en géén Inburgeringscursus 
voor Beginners. Dus die activiteiten zijn het vat in gegaan en gaan niet 
verzuren. 
 
Inmiddels zijn we ook weer bezig met andere LEUKe dingen (hopen we). 
  

Wij tasten af. 
  
Zo willen we ook eens muziek centraal stellen op een avond en hebben 
dan twee gedachten (zonder te hinken): 
  
Een Korte Kielse Kreatieve Kursus "Ukelele", je kent het instrument wel, 
zo'n kleine gitaar. 
We denken dan aan twee keer met een week er tussen. Uiteraard zijn er 
voldoende instrumenten beschikbaar en eveneens uiteraard is er een 
eigen bijdrage m.b.t. de kosten. 
Lijkt dit leuk, laat het ons dan weten > het is nog géén opgave, wij tas-
ten af! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een andere mogelijkheid is een Luisteravond: je geeft je favoriete mu-
ziekstijl op en degene die deze avond verzorgt gaat daar dan wat breder 
op in met allerlei invalshoeken. 
Lijkt dit leuk, laat het ons dan weten > het is nog géén opgave, wij tas-
ten af! 
  
Wil je reageren: 

 
werkgroep.leuk@dekiel.info 

mailto:werkgroep.leuk@dekiel.info
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Gelukkig Nieuwjaar 
 
Graag wil ik alle mensen 
Een heel gelukkig jaar toewensen 
Ik hoop toch echt voor groot en klein 
Dat het een heel goed jaar zal zijn 
 
Graag wil ik alle mensen  
Een gezond en blij nieuw jaar toewensen 
Blank of bruin maakt geen verschil 
Vriendschap dat is alles wat ik wil 
 
Graag wil ik alle mensen 
Een fijn en vredig jaar toewensen 
Zonder oorlog haat en nijd 
Alleen nog liefde en nooit geen spijt 
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Werkgroep informatie 
 
Op dit moment werken we eraan dat de dorpsmail in het vervolg via de 
website verspreid wordt. Trudi van der Meer heeft dit jarenlang gedaan 
en daarmee steeds een grotere groep bereikt, maar het wordt ingewik-
kelder om dat via de reguliere e-mail te verzenden. Dat komt mede 
doordat e-mailadressen veranderen en als dat niet wordt doorgegeven 
dan wordt de e-mail niet goed verstuurd of er komt een foutmelding. 
Het is geweldig dat zij dit al die jaren gedaan heeft en daarmee een 
groot deel van het dorp van informatie heeft voorzien! Heel veel dank 
daarvoor! In december krijgt u meer informatie. 
 

Selma Roos heeft ondertussen (stilzwijgend   ) de werkgroep verlaten 
en we danken haar voor haar inzet! Judith Schmidt komt de werkgroep 
versterken. 
 
Groet van de werkgroep informatie (Désirée, Ad, Trudi, Saskia en Judith) 
 

 
 
Werkgroep Herziening dorpsvisie 
 
In de vorige dorpskrant hebben we uitvoerig geschreven over de herzie-
ning dorpsvisie.  
Al snel waren er voldoende mensen om te interviewen en hebben we 
willekeurig dorpsbewoners uitgezocht, die redelijk over het dorp ver-
spreid bleken te wonen. 
Ondertussen zijn we met de interviews bezig en het is opvallend hoe 
enthousiast de interviewers zijn over de gesprekken: het is verrassend 
om zo met dorpsgenoten in contact te komen en hoeveel ideeën in die 
gesprekken naar voren komen. 
Voer voor de keukentafelgesprekken! 
 
In december gaan we deze gesprekken uitwerken om ze te gebruiken bij 
de gesprekken in januari. 
Uit één van de gesprekken kwam naar voren dat jongeren in het dorp 
meer inspraak willen hebben en ook veel ideeën over wonen en activitei-
ten hebben. De eerste avond, 5 januari 2022, hebben we dan ook gere-
serveerd voor jongeren. 
 
Het onderdeel “wonen” moesten we vanwege de vergevorderde plannen 
van de gemeente naar voren halen. Op 18 november is daar een bijeen-
komst over. Het verslag daarvan wordt via de dorpsmail verstuurd. 
 
Met vriendelijke groet de werkgroep herziening dorpsvisie: 
werkgroep-dorpsvisie@dekiel.info  
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De uitslag van de enquête 

Aantal ingeleverde formulieren: 39 

 

Op 2 punten was men het praktisch unaniem eens. 
 

Ten eerste het punt van natuur als kernwaarde van het dorp! Het vakje 
helemaal mee eens of mee eens was elke keer aangekruist. Ook werd het 
vaak als opmerking genoemd:  

 dat is waarom we hier wilden komen wonen.  

 het moet groen blijven ook als er wordt bijgebouwd….  

 neem groen en ruimte als speerpunt 

 het moet rustig blijven 

 

Het andere punt was: “woon je hier nog over zoveel jaar?”  

 

37 mensen willen hier blijven, 1 wil hier graag blijven maar staat al 3 jaar 
ingeschreven en de kans is klein in De Kiel. 

Dit zijn dus punten waar we het niet meer over hoeven te hebben. 

Ook de meningen over de punten bedrijvigheid en recreatie waren rede-
lijk unaniem.  

 zeker geen groot bedrijf, hooguit wat kleinschalige bedrijven aan huis, 
alleen voor sport (indoor tafeltennis en badminton werden met name 
genoemd) werd een uitzondering gemaakt.  

 recreatie moet niet uitgebreid worden.  

 horeca in de vorm van een klein restaurant of theehuisje of een gezel-
liger dorpshuis werden een flink aantal keer bij de opmerkingen ge-
noemd. 
 

Verder:  

 ga voor kwaliteit, verbeter wat er is (bijvoorbeeld bankjes en routes, 
misschien een fietspad) en ga zeker niet voor kwantiteit! 

 geen zonneweides voor landbouwgrond! 

 misschien moeten we mensen die hier recreëren eens vragen wat hun 
wensen zijn. 
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Moet er gebouwd worden in De Kiel? 

 12 mensen waren er zonder toelichting op tegen, misschien juist voor 
die groep: kom er over praten op de 18 november. 

 

De rest is voor kleinschalige uitbreiding: 

 15 mensen zijn voor een kleine uitbreidingswijk, vooral met oog op 
starters, jonge gezinnen met kinderen, sociale woningbouw en de jon-
geren van ons dorp. Misschien ook kleinere huisjes voor mensen die 
kleiner willen gaan wonen. 

 Verder eerder opvullen van de lege plekken binnen de bebouwde kom 
en geen flats! 

 9 mensen zien wel wat in een knarrenhof 

 10 mensen zouden wel kadastraal willen delen en in hun tuin bouwen 
of een mantelzorghuis bijplaatsen. 

 over het algemeen: bouwen binnen de bebouwde kom heeft een duide-
lijke voorkeur. 

 4 mensen gaven aan grond te hebben, waarop gebouwd zou kunnen 
worden. 

Opmerkingen: 

 misschien is het mogelijk om centraal (waar?) woonwensen op te ge-
ven, zodat ruil een optie zou kunnen zijn. 

 het zou makkelijker moeten zijn om een bedrijf aan huis te hebben 

 De Kiel niet volbouwen 

 

De volgende punten gaan meer over de leefomgeving, maar belangrijke 
opmerkingen om mee te nemen: 

 er is te veel onnodig licht, zeker in het buitengebied 

 stop met de  monocultuur van de landbouw, ondersteun kleinschalige 
initiatieven! 
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Direct voordeel haal je bij 

 

 

Boezen-Schoonoord 

 

 

 Uw supermarkt 

Tramstraat 17 

7848 BG Schoonoord 

           0591– 392310 

 

 

 

 

 

 

 

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 bezor-
gen 

 
 

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

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

 

http://www.muco-machines.nl
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En deze nemen we mee naar de dorpsvisie: 

 bekijk de mogelijkheid voor dagopvang ouderen 1 x per week  

 meer activiteiten voor 16+  

 oversteken van Eserstraat naar bos is gevaarlijk 

 het dorpshuis zou veel gezelliger kunnen 

 meer diensten voor toeristen 

 dorpshuis meer steunpunt voor vragen van dorpsbewoners 

 er wordt veel te hard gereden op de Rolderstraat 

 

Conclusie:  

De Kiel is een groen en rustig dorp, dat moet zo blijven en bijna iedereen 
wil hier blijven wonen. 

     Waarover gesproken moet worden is het draagvlak vanuit De Kiel en 
de mogelijkheden hiervoor vanuit de gemeente. Waarbij het gaat om 
een kleine uitbreidingswijk, geen villa’s maar kleinere huizen voor 
jongeren, starters en voor mensen met een te groot huis. Ook jonge 
gezinnen zijn welkom.  

Deze punten willen we graag bespreken op de bijeenkomst op 18 novem-
ber We beginnen om 20.00 uur. 

Werkgroep Dorpsvisie 

Arie, Martin, Mirjam, Marlien en Saskia 

 

 

 
 
 
 
 
 
Drinken in de vrieskou 
 
Vogels moeten ook drinken in de winter. 
Je kunt een bakje water voor ze buiten zetten. 
Doe dan wat suiker in het water en het bevriest niet 
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1.Jan T 

9. Wilma H. 

11. Jannie S. 

INGEZONDEN 
Dorpsmaaltijd 2021 

Afgelopen donderdag avond 28 oktober, was het na anderhalf jaar eindelijk weer zo 

ver!  

Na alle coronaperikelen, was het eindelijk weer mogelijk om de dorpsmaaltijd plaats te 

laten vinden. Bij de uitnodiging werd al bekend gemaakt dat het ging om een Italiaanse 

maaltijd. Gezien wij sinds augustus in de Kiel wonen, 

was dit voor ons de eerste keer dat we mee konden ge-

nieten van de dorpsmaaltijd. 

Bij binnenkomst werden we verrast door de ontzettend 

mooi aangeklede tafels, vol met verwijzingen naar Italië. 

Het voorafje stond al klaar, olijfjes, tomaatjes, mozzarel-

la en pesto. En de stokbroodjes met kruidenboter ont-

braken natuurlijk ook niet!  

Na de opening konden we starten met overheerlijke 

courgettesoep en minestronesoep. Het één getest door 

mijn man, het ander door mijzelf, en beide overheerlijk 

bevonden! De gesprekken kwamen ondertussen goed op 

gang. De voornaamste vraag aan ons was: “bevalt het 

een beetje, in De Kiel?” En hoe fijn als ik dan volmondig 

ja daarop kan antwoorden! Nog geen seconde spijt ge-

had van de verhuizing naar hier, het bevalt echt erg 

goed. 

Nadat de soep genuttigd was, werd het hoofdgerecht geopend. Heerlijke pasta, vissala-

de, tomaat- salade en Italiaanse ovenschotels stonden op ons te wachten. Het één nog 

lekkerder dan het ander, en meer dan genoeg aanwezig. Oftewel er werd aan alle voor-

waarden voldaan om heerlijk te genieten, en zeker niet met lege maag thuis te komen. 

Ondanks dat het geen grote groep was, zat de sfeer er goed in.   

En als je dan denkt dat je het hoogtepunt van de avond hebt gehad, sta je versteld wat 

er als toetje op tafel werd getoverd. Drie soorten schepijs, compleet met chocolade 

saus, slagroom en een keur aan koekjes. Echt een top afsluiter van een topavond! 

Dit was onze eerste dorpsmaaltijd, maar zeker niet onze laatste. Want dit smaakte 

zeker naar meer! 

Iedereen die erbij betrokken was, bedankt 

voor het organiseren. En ik raad iedereen 

in het dorp aan volgende keer zeker aan 

te sluiten! 

Groetjes Wendy Ernster 
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14.

19.Gijs E. 

18.Henk H. 

20. Esther B. 

17.Joke J. 

De Doopnaam 
  
Met een streng katholieke achtergrond zwaaide mijn oma de scepter over 
de familie. In de 2e wereldoorlog had ze haar man en een kind verloren 
en was achtergebleven met nog 13 kinderen, een groot gezin zoals naar 
goed katholiek gebruik gewoon was. Een klein Haags wijffie maar met 
flink de wind eronder. Ze moest wel, met zoveel kinderen, bijna geen geld 
en wonend in een Haagse buurt waar de criminaliteit om elke hoek gluur-
de. Slechts 1.55 meter klein regeerde zij over haar gezin en tevens over 
alle aanwas. 
  
Ook mijn ouders moesten daaraan geloven, toen zij elkaar leerden ken-
nen bepaalde mijn oma dat mijn moeder eerst katholiek moest worden 
voor er sprake kon zijn van een huwelijk. Want 2 geloven op 1 kussen, 
daar sliep de duivel tussen was haar lijfspreuk. Volgens mijn moeder wa-
ren ze zo verliefd, dat daar in bed helemaal niets meer tussen paste maar 
oma's katholieke wil was wet. En tegenspreken was toen nog niet mo-
dern. En ook weer keurig volgens de  katholieke beginselen raakte mijn 
moeder zwanger in haar 1e huwelijksjaar. Omdat er na de oorlog, net als 
nu trouwens, sprake was van een enorm woningtekort, woonden mijn 
ouders in bij mijn oma. En mijn oma's wil was dus wet en dat is best las-
tig als je dan ook nog inwoont. 
  
Op een koude en natte zondagavond werd ik geboren in het ziekenhuis, 
een prachtige baby al zeg ik het zelf. Toen mijn vader 's avonds thuis 
kwam, bij zijn moeder dus, werd hem te verstaan gegeven dat ik zo snel 
mogelijk gedoopt moest worden zodat ik een kind van God werd. Dan was 
het niet erg meer als ik dood zou gaan, maar er zou niets van mij terecht 
komen als ik zonder doopsel zou sterven. En mijn oma's wil was wet dus 
mijn oma regelde maandagmorgen voor diezelfde middag een doopdienst 
in de ziekenhuiskapel en ze koos een peter en meter voor mij uit. 
  
In die tijd was het gebruikelijk dat je als kraamvrouw een aantal dagen 
op bed bleef en de baby's lagen, om de moeders rust te gunnen, in een 
aparte babykamer. En zo kon het gebeuren dat ik 's middags gedoopt 
werd in bijzijn van mijn vader, mijn oma, mijn peter en meter, maar zon-
der mijn moeder. Die lag te slapen in haar ziekenhuisbed, volledig onwe-
tend van het hele gebeuren. Toen de pastoor bij de doop aan mijn vader 
vroeg wat mijn doopnaam was, vertelde mijn vader trots welke naam hij 
en mijn moeder mij gegeven hadden. Maar dat was mijn wereldlijke 
naam, de pastoor vroeg naar mijn goddelijke naam. 
  
 
Omdat mijn moeder slechts uit noodzaak  katholiek was geworden en 
mijn vader nooit heel goed opgelet had bij de godsdienstlessen was het 
hoofdstuk doopnaam nooit ter sprake geweest. Dat maakte gelukkig niet 
uit want mijn oma had al een doopnaam voor mij uitgekozen. En nadat ik 
met deze naam gedoopt was gaf de pastoor nog als tip aan mijn vader 
om er bij het aangeven bij de burgerlijke stand goed op te letten dat deze 
naam correct gespeld werd. Waarop mijn vader trots vertelde dat hij mij 
meteen al in de ochtend op het stadhuis had aangegeven. 
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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 

mailto:schoonoordsebessen@gmail.com
http://www.schoonoordsebessen.nl
http://www.demarkiesvankarabas.nl/buffet
tel:0591-382712
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Het werd doodstil in de kapel, je kon een speld horen vallen en ik durfde 
niet eens meer te huilen. Want ik was dus zonder doopnaam ingeschre-
ven, een omissie die nooit meer ongedaan gemaakt kon worden, bijna een 
doodzonde. En zo was ik, nog geen dag oud, al het zwarte schaap van de 
familie. Erger dan dat kon het volgens mijn oma niet worden. Dat kon het 
zeker wel, want mijn vader had nog wel een kleinigheidje op te biechten 
bij mijn moeder. 
  
Die vervolgens wraak nam bij de volgende kinderen, door deze kinderen 
een absoluut niet katholieke doopsnaam te geven en pas tegen hun 
1e jaar te laten dopen. Zodat mijn moeder weer slank en in een mooie 
jurk acte de préséance kon geven bij de doopsplechtigheid. Dat laatste 
lukte dan weer niet, met elk kind waren er een aantal kilo's bij gekomen 
die zich heel erg thuis voelden bij mijn moeder en niet van plan waren 
weer te verdwijnen. 
  
Een dierenliefhebster (naam bij de redactie bekend) 

Tafeltennis..... 
 

In De Kiel is helaas niet mogelijk, maar in Valthe wel. 
Iedere dinsdagavond rij ik naar Valthe om even lekker te tafeltennis-
sen. 
Ik heb nog twee plekken vrij in de auto, dus lijkt het jou ook leuk om te 
spelen, laat het weten. 
 
Ik vertrek rond 19.00 uur en ben zo tegen 21.30 uur weer terug. 
Je kunt het 4 x uitproberen zonder kosten en vind je het leuk dan kan je 
lid worden van Tornado 1965. 
 
Meer info of wil je mee: pepe.zet@online. 
 
Groet van Zeno 
 

http://srv1.rmcloud.nl/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=11&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#NOP
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BBQ/

seizoensopening 

Cultureel seizoen Coevorden 
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Eetcafé Molenzicht 

Voor patat, snacks, afhaalmenu’s, ijs en gekoelde dranken kunt u in 
Schoonoord bij Cafetaria en Eetcafé  Molenzicht terecht . Ook voor die 

heerlijke Oerfriet.  
Maandag gesloten > zomerseizoen alle dagen open.  

Wekelijkse aanbiedingen vindt u op Facebook. 
Tramstraat 19, 7848 BG Schoonoord.  

Tel. cafetaria: 0591-88591. Tel. café: 0591 – 857785  
www.eetcafemolenzicht.nl  

 

 

 

 

 

FOX Support advies 

Fox Support maakt ondernemers en ondernemende mensen succesvoller. Hoe? Door 
de sleutel tot een succesvolle verkoopstrategie aan te reiken. Meer begrip van het 
commerciële proces zorgt ervoor dat iedereen op zijn of haar eigen, authentieke 

manier commercieel kan zijn. 

Growing Workplace  

Baander 4, 7811HJ Emmen  

Tel: 06-54272804  

www.foxsupport.nl 

http://www.foxsupport.nl
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Knieperties  

bakken 

Rommelmarkt 
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Onthulling bankje aan het Kiels Ommetje 
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Aan de rand van de schitterende staatsbossen van 
Drenthe met heide, vennen en zandverstuivingen biedt 

onze landelijk gelegen Minicamping Landzicht veel 
mogelijkheden voor liefhebbers van wandelen, fietsen 
en rust. Voor reserveringen kunt u telefonisch contact 

met ons opnemen. 

Minicamping Landzicht,  
De Tip 1, 7849 TD De Kiel   

tel.: 0591-381277 – b.g.g. 0591-381279 /  
info@minicampinglandzicht.nl  
 www.minicampinglandzicht.nl 

mailto:info@minicampinglandzicht.nl
http://www.minicampinglandzicht.nl
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KINDERCLUB 

Uitje kinderclub Kunstkot 
 

Als kinderclub bedachten we dat het wel weer eens tijd werd voor een 
uitje, na een coronaperiode waarin de kinderen ook niet zoveel leuke din-
gen konden doen.  
 
We hadden bedacht om naar Kunstkot te gaan. We kenden dit geen van 
allen, dus leuk om eens een kijkje te gaan nemen.  
Eenmaal aangekomen in Veendam, zagen we, tja wat zullen we zeggen, 
een grote schuur? Deze was opgeleukt met graffiti. De kinderen werden 
warm welkom geheten door de eigenaars (een man met zijn vrouw). De 
man zat bij binnenkomst te drummen en liedjes te zingen. Het waren 
liedje zoals in het vroegere kinderprogramma de film van ome Willem.  
 
De eigenaars stelden zich voor als kunstenaars, dat was ook wel zien. 
Overal hingen zelfgemaakte tekeningen, schilderijen, teksten, etc. Tegen 
de kinderen werd gezegd dat ze vanaf nu de baas zijn, maar er geldt wel 
1 regel! Alles wordt natijd weer opgeruimd. Nou dat was duidelijk.  
 
De kinderen kregen ranja en een plak cake en hierna mochten ze door de 
deur naar een grote ruimte. Hier was echt van alles te doen! De kinderen 
konden verven, pottenbakken, kunstwerken maken van doosjes/bakjes/
blikjes, timmeren, graffiti spuiten, verkleden, muziek draaien, en zoveel 
meer… De eige-
naars hadden bijna 
alles wat er stond 
gekregen of zelf 
gemaakt. Tijdens 
het spelen was er 
een pauze, de kin-
deren kregen weer 
te drinken en er 
werden liedjes ge-
speeld en gezon-
gen. Ook was er 
een korte quiz.  
 
Na de pauze kon-
den de kinderen 
weer verder spe-
len, de kunstenaar 
ging ook met een 
paar kinderen te-
kenen en muziek 
maken.  
0m 17:00uur was het weer tijd om terug te keren naar De Kiel. Wat wa-
ren ze rustig in de auto…………… 



48 

 

 

 

 

 

 

 

Verrassend design van waardevolle grondstoffen en creatief timmerwerk. 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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Kunstkot  

Veendam 
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Lampionnenkeuring 
 

11 November staan de kinderen weer met hun eigengemaakte lampion 
voor ieders deuren.  
In het dorpshuis hebben we dan altijd de jaarlijkse lampionnenkeuring.  
 
Het was nog even spannend of dit door kon gaan, maar gelukkig hadden 
we groen licht!  
 

We hebben dit coronaproof aangepakt  
Dus een tafel in de hal, kinderen in een groepje naar binnen, ouders op 
afstand.  
 
Wat waren er weer mooie lampionnen gemaakt! Er zijn 10 kinderen ge-
weest bij de lampionnenkeuring.  
En uiteraard hadden we weer een prijsje.  
 
De prijzen zijn gewonnen door: 
 
Kaylee Brinkman 
Feline Vedelaar 

 
Inmiddels zijn de prijsjes al  
uitgedeeld.  
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Voor elke bestuursvergadering kunt u tot een week van te voren pun-
ten aan dragen bij secretaris@dekiel.info.  
De notulen en de agenda staan op de website www.dekiel.info  
I.v.m. corona zullen de bestuursvergaderingen mogelijk niet doorgaan. 
 
18-11 Bijeenkomst m.b.t de woonvisie 

25-11 Oud papier 

25-11  Bestuursvergadering  

02-12 Bijeenkomst interviewers dorpsvisie  

04-12 Dorpsborrel 16.30  

16-12 Oud Papier 

16-12 Bestuursvergadering 

05-01 Keukentafelgesprekken jongeren Dorpsvisie 

06-01 

10-01 

13-01 

19-01 
 
Op de website www.dekiel.info onder het kopje agenda kunt u ook alle 
activiteiten/data vinden. 
 
Kopij voor de volgende dorpskrant graag  
aanleveren vóór 15 februari 2022 op:                               
   

  redactie@dekiel.info 

 

AGENDA 

Keukentafelgesprekken m.b.t. dorpsvisie 

mailto:secretaris@dekiel.info


53 

Handige info 
  
Dichtstbijzijnde pinautomaat Tramstraat 3, Schoonoord  
  
Toeristische informatie, Drogisterij Heidi Schoonoord  
Openingstijden: ma/za 10:00 – 14:00 uur 
  
Bibliotheek Schoonoord:  
Kerklaan 10 (tel: 088-0128255) ma 14:00–17:00 en do 14.00-17.00 en 
18:00 – 20:00 uur.  
Als het dorpshuis open is (buiten de schoolvakanties tussen 13.30 en 
15.30 uur) kun je via selfservice boeken inleveren en lenen. Neem je bibli-
otheekkaart  mee (en pinpas voor een eventuele boete) 
  
Gemeente Coevorden: (tel: 140524) 
Kasteel 1, 7741GC Coevorden 
Ma/di/do/vrij: 8.30 —12.00u 
Wo: 8.30 —16.00u 
Do: 16.00 —19.30u 
Publieksbalie alleen op afspraak 
 
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: 0591-381756) 
DHL Jut en Juul: Tramstraat 23, 7848 BG Schoonoord  
GLS Pakketshop: Bouwmarkt Schoonoord, Maatschappijweg 4       
Schoonoord 
 
Politiebureau Coevorden tel: 0900-8844 
  
Huisartsenpraktijk/Apotheek/Gezondheidscentrum Schoonoord  
Oude Molenstraat 8  
tel: 0591-381310 
Ma - vr 8:00-17:00 uur  
Medicijnen bestellen: telefonisch of via uw zorg online (app) 
Ophalen medicijnen: ma — vr 10.30 — 17:00 uur 
Spoednummer avond, nacht en weekend: 0900-1120112  
Huisartsenpost in Scheper Ziekenhuis Emmen. 
 

Dorpsapps:  
 
DeKielAlert: voor meldingen die de veiligheid betreffen 
DeKielSociaal: voor oproepen, delen goederen enz. 
 
Aanmelden bij: werkgroep.informatie@dekiel.info 
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