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VAN HET BESTUUR 

Van de secretaris 

Beste Kielenaren en O, 

Normaal wordt de 1e pagina van de dorpskrant  

geschreven door de voorzitter van Vereniging  

Dorpsbelangen De Kiel. Echter nu deze functie nog 

steeds vacant is binnen het bestuur heb ik deze keer 

als secretaris de eer om deze pagina te mogen vullen.  

Voor u ligt alweer de eerste dorpskrant van het nieuwe 

jaar 2022. De lente is in aantocht evenals de versoe-

pelingen van de coronamaatregelen. Het dorpshuis is 

inmiddels weer geopend na weer een lange periode 

van sluiting. Werkgroepen kunnen hun werkzaamhe-

den weer opstarten en mensen kunnen elkaar weer 

wat makkelijker ontmoeten. Allerlei clubjes kunnen 

hun activiteiten weer gaan uitoefenen. Blijft echter 

toch nog voorzichtig want het coronavirus is nog niet 

weg. 

Doordat het dorpshuis weer gesloten is geweest en 

geen inkomsten heeft gehad maar de vaste lasten wel 

doorbetaald moesten worden heeft Fokke de Boer  

wederom samen met het bestuur de violenactie  

opgestart met als doel de netto opbrengst aan de 

stichting Dorpshuis te schenken. De bestelformulieren 

zijn in elke brievenbus gedeponeerd en kunnen op de 

daarop vermelde adressen ingevuld ingeleverd worden.  

Ook digitaal kunt u het formulier downloaden en  

opsturen naar de secretaris. Steun met deze actie ons  

dorpshuis!! 
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 Ook de dorpsborrel mag weer in ons dorpshuis  

gehouden worden. Elke eerste zaterdag van de maand 

bent u van harte welkom om onder het genot van een 

drankje elkaar weer eens fysiek te ontmoeten.  

Aanvang dorpsborrel om 16.30 uur. 

De werkgroep Informatie heeft inmiddels een  

programma aangeschaft waarop verschillende mensen 

zelf de dorpsmail kunnen maken en versturen.  

De secretaris kan nu zelf berichten, agenda’s, bestuur 

verslagen enz. naar de bewoners  verzenden. Na enige 

hulp van Saskia en Ad en oefening lukt dit al aardig. 

Ook de nieuwsbrief verschijnt nu regelmatig via dit 

programma. Heeft u als bewoner een mededeling of 

ander onderwerp wat u via de dorpsmail wilt versprei-

den, dan kunt u een bericht sturen naar  

dorpsmail@dekiel.info De redactie zorgt ervoor dat dit 

via de dorpsmail wordt gestuurd aan de bewoners. 

Jarenlang heeft Trudi van der Meer de dorpsmail  

verzorgd en verzonden. Zij is nu op haar verzoek van 

deze taak ontheven en zij zal op gepaste manier hier-

voor bedankt worden. 

Tevens heeft Rob Thiele als bestuurslid en de laatste 

tijd als interim voorzitter zijn taken neergelegd. Hij 

heeft de reden hiervoor al  in de vorige dorpskrant toe-

gelicht. Ook zal het bestuur Rob op gepaste wijze  

bedanken. 

Jaap Ruiter heeft als coördinator van de jaarlijkse  

rommelmarkt aangegeven dat hij deze taak zal  

beëindigen.  We moeten dus op zoek naar een nieuwe 

coördinator voor de volgende rommelmarkt. Er ligt een 

geheel bijgewerkt draaiboek klaar. Als u interesse 

heeft voor deze taak meldt u zich dan aan bij de  

mailto:dorpsmail@dekiel.info
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secretaris van onze dorpsvereniging 

(secretaris@dekiel.info). U staat er als coördinator niet 

alleen voor want vele vrijwilligers zijn bereid de handen 

uit de mouwen te steken.  

Tot slot zal het bestuur binnenkort weer een datum 

voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) vaststellen. 

De penningmeester heeft de aanvraag voor de wijk en 

dorpsbudget weer aangevraagd bij de gemeente  

Coevorden. De gelden die wij hierdoor ontvangen kun-

nen we dan weer besteden aan allerlei zaken die het 

belang van ons dorp dienen. 

Veel leesplezier, 

Gijs Egbers 

Trudi en Rob 

bedankt! 

mailto:secretaris@dekiel.info
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AED Cursus  

 

Binnenkort wordt er weer een starters cursus  
(2 avonden) en/of opfriscursus (1 avond) voor 
“bediener burgerhulpverlener AED” georganiseerd  in 
het Dorpshuis. Deze cursus (één of twee avond(en) 
wordt gegeven onder de bezielende leiding van Richard 
van Loon, erkend instructeur. Er zijn voorlopig 2 avon-
den gepland, de avond met de meeste aanmeldingen/
deelnemers gaat het worden: 7 en/of 28 april 2022 van 
19.30 tot 21.30 uur. Er kunnen maximaal 12 cursisten 
meedoen en vol = vol. 

Als burgerhulpverlener kunt u zich dan aanmelden bij 
een oproepsysteem voor reanimatie. Bij een  
hartstilstand in de buurt krijgen een aantal mensen een 
oproep per SMS om naar het slachtoffer te gaan. Een 
ander aantal mensen krijgt een oproep om de dichtstbij-
zijnde AED op te halen. U bepaalt zelf in welke buurt 
(privé, werk) en op welke tijden u oproepbaar bent. Een 
ambulance is vaak niet binnen de eerste 6 minuten bij 
het slachtoffer, een burgerhulpverlener misschien wel.  

De kosten voor de cursus inclusief koffie en/of thee 
worden gedragen door de Vereniging.  

Meer informatie op: www.hartstichting.nl/doe-mee/
oproepsysteem-reanimatie  
of www.hartslagnu.nl  

Door verloop in het aantal deelnemers kunnen we wel 
weer wat nieuwe deelnemers gebruiken die dan beide 
avonden moeten volgen.  

Bent u geïnteresseerd of wilt u deelnemen neem dan 
contact op met uw penningmeester, Désirée de Vries, 
0591382081 of penningmeester@dekiel.info. 
 
Désirée 

http://www.hartstichting.nl/doe-mee/oproepsysteem-reanimatie
http://www.hartstichting.nl/doe-mee/oproepsysteem-reanimatie
http://www.hartslagnu.nl
mailto:penningmeester@dekiel.info
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Het dorpshuis is weer open!  

 

Tarieven:   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 

STICHTING DORPSHUIS 

Verduurzaming Dorpshuis  

 

De provincie Drenthe is bezig met een pilot voor de 
verduurzaming van Drentse dorpshuizen. 

Hiervoor is een enquête uitgezet onder de gebruikers, 
beheerders en bestuurders  

van het dorpshuis.  

Graag zoveel mogelijk reactie. 

invullen van deze enquête kunt u via de link in de 
nieuwsbrief van 3 n 17 februari.  

Het Stichtingsbestuur  
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 DOORLOPER 

Hallo, even voorstellen, wij zijn familie Thiele en wonen al 24 
jaar op huisnummer 16 in de Kijlweg. 
Ik, Jan, ben een echte Kielenaar en geboren aan de Rolder-
straat 20 in de kiel. Ik ben daar opgegroeid samen met mijn 
zus (Jolien) die nu met haar partner in Schoonoord woont. Ik 
ging op mijn vierde naar de kleuterschool wat nu het  
dorpshuis is. Ik kreeg les van juffrouw Veerbeek. 
Juffrouw Veerbeek zie ik nog af en toe wanneer ze langskomt 
bij mijn moeder voor een kop koffie. Mijn moeder woont nog 
steeds in het ouderlijk huis, ook wel de schoolmeesterwoning 
genoemd. 
Na de kleuterschool ging ik naar de basisschool in de kiel. De 
basisschool stond naast ons huis, dus dat was makkelijk en 
dichtbij. Soms stond ik 's morgens in de badkamer nog  
tanden te poetsen terwijl de schoolbel ging, maar ik was 
nooit te laat in de klas.  
De eerste 3 jaar kreeg ik les van meester Piek en daarna 3 
jaar van mijn eigen vader. Die er alweer 2 jaar helaas niet 
meer is. Meester Piek woont nog steeds naast mijn ouderlijke 
huis en zie hem nog regelmatig wanneer hij aan het  
tuinieren is. Wel bijzonder zo, wanneer je op mijn leeftijd 
nog contact hebt met leerkrachten van de basis en  
kleuterschool. 
Na de basisschool ging ik naar de LTS elektrotechniek en 
vervolgens naar de MTS energie-techniek beide scholen  
waren in Emmen. Na mijn opleiding moest ik in militaire 
dienstverplichting en opleiding gehad in Ermelo en Harder-
wijk voor sergeant verbindingen en vervolgens paraat op een 
kazerne in Eefde (vlakbij Zutphen) en totaal heb ik 14  
maanden gediend. 
Na mijn militaire dienst kwam ik een oud-klasgenoot tegen 
van de MTS en ben met hem samen een onderneming  
gestart als technisch installatiebedrijf in het aanleggen van 
gas, water, cv, elektra en riolering. Dit hebben we ongeveer 
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3 jaar gedaan en zijn toen hiermee gestopt, omdat dit niet 
onze ambities waren. Hij is opgegeven moment leraar op 
een LTS in Stadskanaal geworden en ik kwam in contact met 
iemand die werkte voor een Amerikaans gas/olie boorbedrijf 
in de offshore. Offshore betekent letterlijk “weg van de 
kust”, en zo begon ik in 1996 als technicus op een  
booreiland op de Noordzee. We vlogen vanaf Den Helder per 
helikopter naar het booreiland en werkten 14 dagen en 
daarna 14 dagen vrij. Dit was een mooie uitdaging en heb 
dit ik ook 14 jaar gedaan. Opgegeven moment kwamen er 
mogelijkheden om bij dit bedrijf internationaal te gaan  

werken waarbij de 
werkschema's 28 
dagen werken en 28 
dagen vrij waren. 
Dit heb ik aangepakt 
en op verschillende 
booreilanden ge-
werkt in landen  
zoals: Schotland, 
Groot-Brittannië, 
Denemarken, China, 
Singapore, Canada 
en Qatar. 
Na 24 jaar in olie en 
gasindustrie te  

hebben gewerkt bij dit bedrijf was ik toe aan nieuwe  
uitdaging en heb ik een overstap gemaakt naar het  
Nederlands bedrijf Heerema Marine Contractors waar ik nu 
werkzaam ben bij de technische dienst op het grootste 
kraanschip van de wereld “de Sleipnir”. Heerema Group  
ontwerpt, bouwt, transporteert, installeert en verwijdert off-
shore-faciliteiten en windparken en beheert de gehele  
supply chain van ontwerp tot oplevering. 
 

Mijn naam is Jenny Dokter en ben geboren in Schoonoord en 

daar ook opgegroeid samen met mijn broer Dries en zus  

Inge. Mijn familie (Fam. Dokter) komt oorspronkelijk uit De 

Sleipnir (20000 ton  
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 Kiel, mijn vader is opgegroeid vlak achter ons huis aan de 

Borgerzijtak 22. 

Ik ging eerst naar de peuterspeelzaal en vervolgens naar de 

basisschool in Schoonoord. Samen met mijn vriendinnen  

gingen we iedere woensdagmiddag naar manege Knollegruun 

in Schoonloo voor paardrijles. Daar hebben we met elkaar 

hele mooie tijden beleefd. We begeleiden de bosritten en 

pasten op de manage wanneer de eigenaren (Bart & Clara) 

op vakantie waren. 

Na de basisschool ging ik naar de mavo in Emmen. We  

gingen altijd met een grote groep op de fiets en verzamelden 

altijd ‘s morgens bij de buurtsuper Cornelis de Graaf.  

Hierna heb ik de 3-jarige opleiding doktersassistente in  

Hoogeveen gevolgd, waar je binnen verschillende praktijken 

stage moest lopen in het ziekenhuis. Na deze opleiding wilde 

ik me meer gaan ontwikkelen in de zorg en ben de opleiding 

HBO-V gaan doen in Groningen samen met een vriendin.  

Deze opleiding was 4 jaar en na het behalen van mijn diplo-

ma ben ik gelijk aan de slag gegaan in het ziekenhuis in  

Assen op de longafdeling waar ik 7 jaar met veel plezier heb 

gewerkt. 

In 2007 kwam er een vacature beschikbaar binnen de  

huisartsenpraktijk in Schoonoord en heb de overstap  

gemaakt. Vervolgens in 2009 de opleiding praktijkverpleeg-

kundige gevolgd en afgerond. 

In 1998 ben ik Jan voor het eerst tegengekomen in  

discotheek Bermuda in Ter Apel. Jan was toen al aan het 

bouwen met ons huis aan de Kijlweg en in het begin ging ik 

daar ook twee weken wonen wanneer hij thuis was en later 

volledig. 

In 2004 is onze zoon Silvijn geboren en in 2006 onze dochter 

Ditte.  

Beide zijn ook naar de basisschool in de Kiel gegaan. Ditte zit 

nu op het Esdal college in Emmen en Silvijn op de Noorder-

poort Uniformberoepen in Groningen. 
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Ditte houdt van paard rijden en heeft haar eigen pony Ilina 

waarmee ze ook wedstrijden rijdt. Silvijn zijn hobby is  

fitnessen en zaalvoetbal. Verder mag hij graag met zijn  

vrienden chillen in de mancave achter ons huis.  

Als gezin gaan we graag gezamenlijk erop uit met de caravan 

of een weekend weg voor een gezellige steden trip in  

Nederland. Wintersport is waar we als gezin naar uitkijken, 

want dat doen we alle vier erg graag. 

 

 

 

Wij wouden graag de doorlopers pen doorgeven aan Familie 

Eising aan de Rolderstraat. 
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De Kielse Wichter (de KiWi’s) 
 

Met goeie moed zijn we weer richting november gegaan om 
weer een gezellig samenzijn te hebben. Er werden lootjes 
getrokken om een gezellige Sinterklaasavond te hebben, 
blanco kerstballen werden er uitgedeeld om die op te  
pimpen voor kerst. En we hebben een paar spelletjes bingo 
gespeeld. Een reuze gezellige avond met een mededeling 
wichter tot in december.  Maar…. die avond kwam wel maar 
we mochten het dorpshuis niet in. 
CORONA. 
Toen hadden we een probleem.  
De kadootjes en de kerstballen werden gehaald bij de  
wichter en de volgende dag zijn ze op naam  bezorgd.  
Zo hadden we allemaal toch een gevoel van Sinterklaas en 
Kerst.  
Met de hoop dat we in februari weer bij elkaar konden ko-
men.  
En dat is gelukt. Het was een gezellige avond met koffie en 
gebak vanwege drie verjaardagen. En Riekie heeft de avond 
verder verzorgd met een kwis. 
HEERLIJK…het kon even weer. 
 
Roelie de Boer 

Handwerken 
   
Wij mogen weer, HANDWERKEN in het dorpshuis. 
Lijkt het jou ook gezellig om te komen…   
Kom dan op maandagavond op de even weken naar het 
dorpshuis, “Nuverplekkie” in De Kiel van 19.30 tot 21.30 
uur.  
Je hoeft je niet op te geven loop gewoon maar binnen, je 
bent van harte welkom. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen jouw koffie of 
thee . 
Wil je toch informatie bel dan Hennie Schans komende 
avonden: 7 en 21 maart ,4 en 18 april en 
2 en 16 mei, hopelijk tot ziens 
 
Hennie Schans tel 38231 (0591) 

VERENIGINGEN 
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Nuver-fit 
 
Waar doen we het voor: 
• Verbeteren van je uithoudingsvermogen, conditie, kracht. 
• Balans verbetering, Squats , lunges, push ups, crunches. 
• Oefeningen met kettlebells, fitness elastieken, boks attri-

buten. 
• Pilates, ademhaling en lichaamshouding coaching. 
  
Hebt u belangstelling?      
Kom vrijblijvend kijken of meedoen: 
 

woensdagmorgen van 8.30u – 9.30u. 
De sportcoach is Anita Westerhuis 

 
Wilma Hummel: 382308 (0591) 

Schildersgroep 

Elke dinsdagmiddag zijn we aan het schilderen of 
Tekenen, wat de inspiratie maar is die middag. 
 
Beginner of gevorderden u kiest zelf met welk materiaal 
U wilt werken. 
Potlood, krijt, houtskool, verf olie/acryl/waterverf 
Eigen materiaal meenemen. 
 

Dinsdag van 13.30u. – 16.00u.  
 
Contactpersoon Wilma Hummel 
382308 (0591) 

Schietclub 
Op dinsdagavond mag weer geschoten worden.  
Vanaf 19.30 uur in het dorpshuis. 
Informatie:  
 
Henk Hummel 382308 (0591) 
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Dorpsborrel via zoom, Ad niet gezien en gehoord (falend internet) en Hennie was weer 

even uit beeld 

WERKGROEPEN 

Werkgroep Herziening dorpsvisie 
  
Gelukkig kunnen we weer van start met de Dorpsvisie. 
Tot nu toe zijn er 20 interviews geweest en zat de vaart er 
lekker in, toch moet je weer opstarten als het een tijd stil 
heeft gelegen. 
 
De keukentafel gesprekken zijn:  
 

woensdag 6 april 
maandag 11 april 
donderdag14 april 
donderdag 21 april 
maandag 25 april 

 
Ze zijn nu allemaal ’s avonds gepland, maar als je ’s 
middags wil, dan kan je dat aangeven, kijken we of we 
dat kunnen regelen. 
De jongeren in het dorp gaan een eigen avond claimen, 
we horen nog welke van de 5 dat wordt. 
 
De schoolkinderen bouwen een eigen dorp met  
minihuisjes, zoals zij denken dat het moet worden!  
Hopelijk gaat dat lukken met de onregelmatige  
schooltijden door Corona. 
 
Uit de interviews kwamen al 50 (!!!!!!) ideeën boven-
drijven, die sturen we eind maart rond met de opzet 
van de gesprekken. 
 
Hou ook de nieuwsbrief in de gaten. Als je die niet 
krijgt, kan je naar dorpsmail@dekiel.info mailen om 
hem te krijgen! 
 
Werkgroep Dorpsvisie: werkgroep.visie@dekiel.info 
  
 

mailto:dorpsmail@dekiel.info
mailto:werkgroep.visie@dekiel.info
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Werkgroep Leuk! 
 
LEUK……. 

…….was het allemaal niet, de afgelopen 2 jaar. Ook niet 
voor de Werkgroep LEUK, we hebben niet zoveel  
binnen kunnen doen en zelfs activiteiten maar uitge-
steld. 

Maar er zitten wel wat bijeenkomsten in het vat, zoals 
Inburgeren, Klaas Wilting, Spelletjesavond. Deze  
bijeenkomsten willen we ‘zonder maatregelen’ op gang 
brengen, maar voorlopig dus nog even een pas op de 
leuke plaats. 

Heb je zelf ideeën of plannen waarbij je tegen ingewik-
keldheden aanloopt, laat het ons weten, wellicht kun-
nen we samen tot LEUKE oplossingen komen. 

Hartelijke groeten van Saskia, Arie en Zeno: Werk-
groep LEUK. 

Werkgroep Informatie 

Sinds begin dit jaar is de dorpsmail gesplitst in de  

gewone dorpsmail, in de nieuwsbrief en in  

mededelingen van het bestuur. Of de nieuwsbrief iets 

bijdraagt, moeten we in de loop van het jaar maar 

zien, maar nu is het de bedoeling dat we hem elke 2 

weken uitbrengen. 

Je kan je aanmelden via de website of via deze link: 

www.dekiel.info/dorpsmail 

 

Ad, Désirée, Trudi, Judith en Saskia 
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Werkgroep duurzaamheid 

Duurzaamheid kent geen tijd 
 
Hopelijk is het jullie niet ontgaan, ons dorp heeft sinds kort 
een werkgroep Duurzaamheid. Naast mij zitten de volgende 
dorpsgenoten in de werkgroep: Roswitha van de Sandt,  
Saskia Minderman, Jaap Ruiter, Ton Schamper en Lammert 
de Wit. Duurzaamheid heeft vele kanten, maar gedeelde  
rode draad in onze motivatie is dat we zuinig willen omgaan 
met energiebronnen, zodat generaties na ons ook nog  
kunnen genieten van alle rijkdom die de natuur ons geeft. 
 
In mijn werk heb ik dagelijks met duurzaamheid te maken en 
meer specifiek er voor te zorgen dat we kunnen beschikken 
over een schone en gezonde bodem. Sommigen van jullie 
hebben misschien gehoord van Lekkerkerk, waar in 1980 een 
grote bodemverontreiniging werd ontdekt op een woonwijk 
die boven op sterk verontreinigde grond was gebouwd. Het 
was toen dat mijn interesse werd gewekt om hier een  
bijdrage aan te leveren.  
 
Sindsdien is er beleid ontwikkeld die moet voorkomen dat 
bodemverontreiniging ontstaat en dat op plekken die  
verontreinigd zijn, de grond gereinigd moet worden. En  
hoewel er sinds Lekkerkerk er veel werk is verzet, blijkt dat 
60-70% van de bodems in Europa ongezond te zijn.  
Er komen nog altijd nieuwe verontreinigingen aan het licht.  
Soms omdat er wat mis gaat bij een bedrijf, bijvoorbeeld 
omdat er een olieleiding lek raakt. Of door het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, waarbij giftige stoffen in de bodem, het 
grondwater en ons drinkwater terechtkomen.  
 
Ook komen we steeds meer te weten over nieuwe stoffen die 
ontwikkeld zijn, die niet alleen goede eigenschappen blijken 
te hebben, zoals PFAS. Dit is een geniaal en nuttig stofje wat 
onder andere gebruikt wordt in anti-aanbakpannen,  
blusschuim of het waterdicht maken van onze regenkleding. 
Maar komt deze stof in het milieu terecht, dan blijkt het zeer 
giftig te zijn, nauwelijks af te breken en overal in Nederland 
voor te komen. Zelfs bij ons in Drenthe. 
 
 



17 

Toch wonen wij hier in een van de meest ongerepte delen 
van het land. De lucht is schoon, er is weinig vervuilende  
industrie en veel natuur om ons heen. Dit is ook een van de 
meest gehoorde reden waarom de mensen hier zo graag  
wonen, zo blijkt uit de interviews die voor de nieuwe  
dorpsvisie zijn gehouden. 
 
Vanuit de werkgroep Duurzaamheid willen we ons inzetten 
om ervoor te zorgen dat ons dorp ook zo’n mooie, gezonde 
en gewaardeerde plek blijft.  
We doen dit op veel verschillende manieren.  
Zo krijgen we van de provincie Drenthe subsidie om, met  
behulp van specialisten, een plan te maken hoe we ons dorp 
duurzamer kunnen maken. Veel mensen hebben, net als het 
dorpshuis, al zonnepanelen en zorgen dat het huis goed  
geïsoleerd is. Met de hoge energieprijzen van dit moment zijn 
dat heel goede investeringen geweest. Andere mooie  
voorbeelden van duurzaamheid zijn de LED-verlichting langs 
het fietspad of de jaarlijkse rommelmarkt, waar veel spullen 
een tweede leven krijgen. 
 
Voor onze nieuwe dorpsvisie zijn ook veel ideeën ingebracht, 
zoals een plukbos, het uitvoeren van een warmtescan met 
bijbehorend energieadvies en het opnieuw leven inblazen van 
het reparatiecafé. We willen informatie avonden organiseren 
en elke Nieuwsbrief bevat praktische tips die niet alleen een-
voudig zijn of voldoening geven, maar ook gewoon geld in 
het laatje brengen door besparingen die het oplevert.  
 
Wij vinden het leuk om hier mee bezig te zijn en hopen jullie 
te enthousiasmeren om mee te doen. Niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor volgende generaties Kielenaren! Vandaar de 
titel van dit stukje: duurzaamheid kent geen tijd. 
 
 
Martin Doeswijk 
werkgroep.duurzaamheid@dekiel.info 
 
 
Als u vragen heeft rondom duurzaamheid dan horen 
we ze graag en zullen we proberen er een antwoord op 
te vinden (meestal door experts te zoeken) 
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ACTIVITEITEN 

Van de werkgroep activiteiten 
 
Na de overheerlijke en super gezellige dorpsmaaltijd in 
november was het noodgedwongen weer een poosje 
rustig met de activiteiten in ons dorpshuis.  
Dit jaar gaan we weer als van ouds verder met het or-
ganiseren van leuke, gezellige en voor iedereen ge-
schikte dorpsactiviteiten. En we gaan al snel van start.  
 
Op donderdag 3 maart a.s. beginnen we met een al-
gemene quiz avond. We gaan zorgen voor leuke, ge-
zellige en hilarische vragen. De avond is geschikt voor 
jong (vanaf groep 5) en oud. 
We spelen in 2 teams tegen elkaar. Het team dat de 
meeste vragen in de beschikbare tijd goed heeft, heeft 
gewonnen.  
We beginnen om 20.00 uur in ons dorpshuis, toe-
gang is vrij, consumpties voor eigen rekening. 
Opgeven kan tot 1 maart bij Hennie Schans 
(0591382310) of Angelina van Ginneken 
(0612335868) of mail: 
werkgroep.activiteiten@dekiel.info 
 
Dus: hebben jullie zin in een heerlijk ontspannen 
avondje met vrolijkheid en plezier, geef je dan op! 
En………..Doe mee! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

mailto:werkgroep.activiteiten@dekiel.info
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Op Vrijdagavond 22 april a.s. organiseren we weer 
de leuke, gezellige en vrolijke quiz: 
 
  IK HOU VAN DRENTHE 
 
Hierbij komen allerlei vragen, wetenswaardigheden en 
wist u dat weetjes aan bod over o.a. onze mooie provin-
cie en worden de hersenen en lachspieren regelmatig 
getraind. 
 
De avond is geschikt voor jong (vanaf groep 5) en oud. 
We spelen in dorpshuis ‘t Nuverplekkie van 20.00 tot ca 
22.00 uur (incl. pauze). 
Toegang is vrij, consumpties voor eigen rekening. 
 
Om te weten hoeveel stoelen we klaar moeten zetten 

(en andere dingen  ) willen we graag dat je je op-
geeft.  
Opgeven kan tot 20 april bij Hennie Schans 
(0591382310) of Angelina van Ginneken (0612335868) 
of mail: 
werkgroep.activiteiten@dekiel.info 
 
Laten we onze hersenen gezamenlijk kraken en……….. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
PS: Voor beide activiteiten geldt: we houden ons 

allen aan de dan geldende corona maatregelen. 

mailto:werkgroep.activiteiten@dekiel.info
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VAN DE REDACTIE 

Als je op deze pagina bent terecht gekomen, was het je 

misschien al opgevallen dat er geen reclame tussen de 

bladzijden stond, tenminste als je een lezer bent die op 

bladzijde 1 begint. 

Het leek ons een goed idee om eens wat meer aandacht 

aan de adverteerders te schenken. 

Zij steunen de dorpskrant al jaren en het zijn allemaal 

ondernemers uit de buurt, dus blader eens rustig door 

alle advertenties en lees ze ondertussen weer eens! 
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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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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  

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 

mailto:schoonoordsebessen@gmail.com
http://www.schoonoordsebessen.nl
http://www.happyanimalfood.nl
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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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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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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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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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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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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 
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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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PUZZELRONDE 

Stand tweede puzzelronde 
 
Riek Otten                       18 + 20 =  38  punten 
Hillie Heins           18 + 20 =  38 ,, 
Annelies Loot   18 + 20 =  38    ,, 
Hennie Schepers  18 + 20 =  38    ,, 
Anco Korte          18 + 20 =  38    ,, 
Gijs Egbers   18 + 20 =  38    ,, 
Hennie Schans   18 + 20 =  38    ,, 
Trudi v.d.Meer   18 + 20 =  38    ,, 
Delfin Horians          18 + 20 =  38    ,, 
Desiree de Vries         18 + 19 =  37    ,, 
Bea Rozeman          18 + 17 =  35    ,, 
Saskia Minderman          20 =  20 
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PUZZEL 

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)  

Zoek de juiste zanger(s) of zangeressen bij het liedje. 
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1.Jan T 

9. Wilma H. 

11. Jannie S. 

INGEZONDEN 

Het Pieterpad 

Ad van Ginneken 

 

Los van het Kiels Ommetje 

is er nog een wandeling 

die door De Kiel voert: het 

Pieterpad. Dit is een van 

de Lange Afstands Wande-

lingen (LAW) die Neder-

land kent en met voor-

sprong de bekendste en 

meest gelopen. Hij loopt 

tussen Pieterburen en de 

Sint Pietersberg achter 

Maastricht, een afstand 

van circa 500 kilometer. Bij ons gaat de route via het 

Orvelterveld, over het heideterrein, over het flintenpad 

(net voorbij het Onderonsje) en gaat dan richting het 

Oranjekanaal. Hij is makkelijk te herkennen aan de wit/

rode vlaggetjes op palen en bomen en kan in beide 

richtingen worden doorlopen. De hele route is in detail 

beschreven in 2 boekjes (online te bestellen) met per-

fecte kaartjes en veel informatie over de verschillende 

etappes. Iedere etappes is tussen de 15 en 25 kilome-

ter maar je kan ze ook combineren of je start en eind-

punt anders kiezen maar net hoeveel je wilt lopen of 

wat beter uitkomt. Bij de meeste start en eindpunten 

zijn openbaar vervoer voorzieningen dus redelijk mak-

kelijk te bereiken. Veel mensen maken gebruik van 
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14.

19.Gijs E. 

18.Henk H. 

20. Esther B. 

17.Joke J. 

B&B’s onderweg maar ook va-

kantiehuisjes, campings en ho-

tels worden gebruikt om te 

overnachten. 

Zelf hebben we de route deze 
zomer afgemaakt in Limburg 
nadat we afgelopen jaren iede-
re keer een stukje gedaan 
hadden. Dat de route veel ge-
lopen wordt is onderweg goed 
merkbaar en we kwamen dan 
ook best veel ‘Pieterpatters’ 
tegen. Jong, oud, alleen, met 
een hond, stelletjes en groep-
jes en vaak herkenbaar aan 
het boekje in de hand. Terug-
kijkend op onze wandelingen 
kan ik alleen maar constateren 
dat we in een fantastisch mooi 
land wonen, met heel diverse 

landschappen en mooie dorpjes. Je ervaart en ziet sim-
pelweg ook meer dan zittend in een auto rijdend over 
de snelwegen. Respect voor de dames die deze route 
ooit hebben bedacht en aan te bevelen voor een ieder 
die ons land eens op een andere manier wil ervaren. 
Nu we de route hebben gelopen zijn we gestart met het 
Drenthepad om te ervaren hoeveel moois onze eigen 

provincie te bieden heeft  . Meer informatie op 
www.pieterpad.nl. 

http://www.pieterpad.nl
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JAMPOTJES EN WC-PAPIER 

 

 
Hoorden wij als kinderen een ijzige gil, dan spoedden 
wij ons gezwind naar onze moeder die verantwoordelijk 
was voor dat geluid. Was er brand, had mijn moeder 
een vinger afgesneden en zou ze nooit meer  
pannenkoeken kunnen bakken, was ons snoep gestolen? 
Niets van dat alles. In de woonkamer aangekomen  
zagen wij onze moeder die in opperste paniek naar de 
muur wees. Waar een zwarte harige joekel flink zat af te 
steken bij die witte muur. Aha, een spin en daarna werd 
het lachen wisten wij. Dus stelden wij ons in tribune-
vorm op, de grootste kinderen achteraan en de kleinste 
voorop. Want terwijl mijn moeder zo gilde zagen we 
mijn vader in elkaar duiken en vervolgens proberen  
ongezien het huis uit te komen, wat uiteraard niet lukte. 
Onze moeder zette nog een tandje bij met gillen en  
onze vader wist dat hij deze dans niet ging ontspringen.  

 

Daar kwam eindelijk onze rots in de branding tergend 
langzaam aangelopen, je zag de angst op zijn gezicht en 
vervolgens de ontzetting toen hij de spin op de muur 
ontwaarde. Het was overduidelijk, mijn vader was nog 
veel banger voor spinnen dan mijn moeder. Er ging een 
siddering door zijn lichaam, maar moeder begon  
inmiddels te hyperventileren van angst. Tijd voor daden. 
Met een enorme prop afgerold wc-papier werd de spin 
tegen de muur geplet en vervolgens werd de prop  
vermorzeld tussen de vuisten van pa en daarna werd de 
spin definitief vermoord onder de stampende schoenen 
van onze zich een held wanende vader. Intussen zagen 
wij kinderen en ook onze moeder hoe de spin onder de 
prop papier vandaan wegrende. Maar moeder kon van 
angst geen geluid meer uitbrengen en alleen nog maar 
wijzen naar de zich pijlsnel uit voeten makende spin. 
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Daarna sliep mijn moeder een paar weken in 1 van de 
kinderkamers. Want daar waren geen spinnen, in  
tegenstelling tot de woonkamer waar die enorme spin 
wel ergens zat. Klaar om haar aan te vallen.  
De woonkamer die ’s avonds werd omgetoverd tot een 
slaapkamer voor mijn ouders bij gebrek aan een eigen 
slaapkamer. De spin die daar natuurlijk altijd al  
geweest was, wonend achter een plint of boekenrek. 
Die alleen even tevoorschijn was gekomen gedreven 
door hormonen, op zoek naar een partner om daarna 
weer uit het zicht te verdwijnen. 

Dat een kinderkamer ook geen garantie biedt op spin-
nenvrij slapen, leerde ik jaren later. Ik hoorde toen 
mijn dochtertje en een vriendje met elkaar praten in 
haar kamer. Mijn dochtertje die doodsbang was voor 
spinnenwebben, maar spinnen koesterde. Tegen haar 
hoorde ik het vriendje zeggen: goh, dat jouw moeder 
dat goed vindt. Mijn moeder zou dat NOOIT goedkeu-
ren. Toen ik de deur open deed om te zien waarin ik 
zo’n tolerante moeder was, zag ik allemaal jampotjes 
op de grond staan. En uit al die jampotjes zonder  
deksel (mam! anders stikken ze) kropen een heleboel 
spinnen die de kinderen buiten gevangen hadden.  

 

Een dierenliefhebster (naam bij redactie bekend) 
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Killersudoku 

Jaap en ik maken al jaren met veel plezier deze puzzels. Het 

leek ons leuk om met jullie dit plezier te delen.  

Vul de lege vierkanten in zodat elke rij, elke kolom en elke 

blok alle cijfers van 1 tot en met 9 bevatten.  

De stippellijnen geven gebieden aan die ook een  

niet-herhalende reeks cijfers bevatten. Deze gebieden  

kunnen bij elkaar worden opgeteld om de som te  

produceren die wordt weergegeven in het gebied. 

Saskia 
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Uit de beeldbank De Kiel, alles voor een 

glimlach 
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In het dorpszonnetje! 

 

Al jaren wordt het dorpshuis door vrijwilligers onder 

leiding van Wilma Hummel schoongemaakt, Roelie de 

Boer doet wekelijks de was van het dorpshuis 

(theedoeken, handdoeken en de schoonmaakspullen).  

Sinds kort doe ik mee, omdat er nieuwe vrijwilligers 

gevraagd werden en 1 x per 6 weken toch heel  

haalbaar is. 

Ik doe het samen met Hennie Spreen en die doet het 

net als andere vrijwilligers al járen!! Nu ik zelf met de 

neus op de feiten gedrukt wordt, merk ik dat zo’n 

dorpshuis niet vanzelf schoon blijft, wat ik altijd  

gedacht had…. 

Een goed moment om 

al die jarenlange vrij-

willigers eens in het 

zonnetje te zetten! 

 

Dus bedankt  

Hennie, Wilma, Zeno, 

Astrid, Joke, Alie, An-

neke, Geertje, Wea, 

Bé, Ad en Angelina 

 

Groet 

Saskia 

 

Hennie Spreen 

in actie 
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Waar doen ze het van? 

 

Steeds meer verschijnen er aanbiedingen van allerlei 
spullen op de Sociale App (Whatsapp), een prima  
ontwikkeling richting de Circulaire Samenleving:  
bruikbaar houden tot het uit elkaar valt. We gaan dus 
steeds duurzamer met onze spullen om. 

En vaak kunnen deze spullen gratis afgehaald worden. 

Wellicht is het aardig om dan een bescheiden bijdrage 
over te maken op de rekening van onze noodlijdende 
Stichting die het Dorpshuis beheert; een lastige opgave 
in deze Corona-zonder-zaal-verhuur-tijd om dé zaak 
rond te krijgen. Waar doen ze het van?!  

Beschouw het maar als een digitale rommelmarkt, daar 
worden ook kleine prijsjes gehanteerd. 

Vele kleine eurootjes maken dan één grote. 

 

 

Zeno 

 

 

Den Haag? Het Binnenhof? Een reservaat mét een hek 
er om heen én overdekt door een kaasstolp. Vandaar de 
naam: Binnen Hof, Buiten Sof. 

 

Kan het dorpshuis dit bord kopen: 
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Recept van Roelie 
 
 
 
ANANASBAVAROIS 
 
Nodig (voor 8 personen) 
Groot blik ananas 
Halve liter slagroom 
4 blaadjes gelatine 
1 ei 
1 pakje vanillesuiker 
Ingevette bavaroisvorm 
 
Zo maak je ‘m: 
Klop de slagroom.  
Splits het ei en klop de vanillesuiker door de dooier. 
Schep dit met een houten spatel door de slagroom. 
Verwarm een flinke scheut ananassap en los daar de 
gelatine in op. 
Laat het afkoelen. 
Schep de uitgelekte ananasblokjes door de slagroom. 
Klop het eiwit stijf en schep het door de rest van het 
mengsel. 
Roer er dan het opgeloste gelatine sap door. 
Zet het in de koelkast zodat het kan opstijven. 
En dan het moment van de waarheid: de bavarois uit de 
vorm tikken op een mooie schaal. 
Garneren met de stukjes ananas en de slagroom. 
 
EET SMAKELIJK 
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 Onze Telefoonbieb is een succes  
 

Een paar keer per week (al fietsend op weg naar 
Schoonoord) wordt er even een blik geworpen op de in-
houd.  

Doorgaans is er goed te zien dat er boeken zijn geleend 
dan wel zijn terug gebracht. Er zijn lege plekken op de 
planken of er staan stapeltjes op de planken. Kortom: 
mensen komen nogal eens langs. 

Nog even de spelregels: 

Haal rustig een boek weg, lees het op je gemak en zet 
het terug. 

Haal rustig een boek weg, lees het en hou het. Zet een 
boek uit je boekenkast terug (de COOP heeft ook boe-
ken). 

Haal rustig een boek weg, lees het en hou het. Maak 
een bedrag over naar Dorpsbelangen. 

Oh ja, breng je het boek terug………zet het dan recht op, 
óp een plank. 

Heb je zelf boeken waar je op uitgekeken/
uitgelezen bent, breng ze dan naar de  
Noorderweg 6. 

Die zijn dan óf geschikt voor onze eigen 
Telefoonbieb óf ze gaan naar Amnesty In-
ternational óf ze gaan naar de Kringloop-
winkel óf ze gaan…………in de oud-papier 
container als ze erg vies of beschadigd 
zijn. 

Wij vinden het in ieder geval erg fijn dat 
er veel gebruik van wordt gemaakt. 

Selma en Zeno 
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KINDERCLUB 

Activiteiten van de kinderclub via de nieuwsbrief, ook 

voor kinderen! Meldt je aan via de website: 

www.dekiel.info 

 

Ook de schoolkinderen denken  

mee met de dorpsvisie 
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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 
www.dekiel.info  
I.v.m. corona zullen de bestuursvergaderingen  
mogelijk niet doorgaan. 
 

17 of 24 februari: bestuursvergadering 
24 februari: oud papier 
3 maart: dorpshuis quiz 
5 maart: dorpsborrel 
12 maart: violenmarkt 10-13 uur  
                bestelformulier violen 
24 maart: bestuursvergadering 
24 maart: oud papier 
6 april: Keukentafelgesprek 
11 april Keukentafelgesprek 
14 april Keukentafelgesprek      
21 april Keukentafelgesprek 
21 april: bestuursvergadering 
21 april: oud papier 
22 april: Drentse dorpshuisquiz25 april 
25 april: Keukentafelgesprek 
9 mei: afronding Herziening dorpsvisie 
19 mei: oud papier 
23 juni: bestuursvergadering 
23 juni: oud papier 
21 juli: oud papier  

 
Kopij voor de volgende dorpskrant graag  
aanleveren vóór 15 mei 2022 naar:                               
  redactie@dekiel.info  

AGENDA 

mailto:secretaris@dekiel.info
https://www.dekiel.info/wp-content/uploads/2022/01/bestelformulier-violen.docx
mailto:redactie@dekiel.info
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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  
bibliotheekkaart  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 
 
Nieuwsbrief:  
aanmelden bij dorpsmail@dekiel.info 
 

mailto:dorpsmail@dekiel.in
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