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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 ma 14–17 en do 14-17 en 18 – 20u. 
Als het dorpshuis open is 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/GSL Jut en Juul: Tramstraat 23, 7848 BG Schoonoord  
DPD Argos Maatschappijweg 1 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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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  
 

25 augustus:   Oud papier 
8 september:   Bestuursvergadering 
17 september:   Dorpsfeest 
22 september:   Oud papier 
20 oktober:   Bestuursvergadering 
20 oktober:   Oud papier 
18 november:   Spelletjesavond 
24 november:   Bestuursvergadering 
24 november:   Oud papier 
15 december:   Bestuursvergadering 
16 december   Friday Night Kerstborrel 
22 december:   Oud papier  

Op de website www.dekiel.info onder het kopje agenda kunt u ook alle 
activiteiten/data vinden. 

Vaste activiteiten: 

Dinsdag 20.00u schietclub 

Dinsdag 13.30u schilderclub  

Woensdag 8.30u sport  

 

 
 
 

Kopij voor de volgende dorpskrant graag  
aanleveren vóór 15 december 2022 op:                               

   

  redactie@dekiel.info 

AGENDA 

Data oud papier 2023: 

19-01, 23-02, 23-03,  

20-04, 25-05, 22-06,  

20-07, 24-08, 21-09,  

26-10, 23-11 en 21-12  
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Van het bestuur 
Van de voorzitter 
Terwijl de laatste mooie dagen voorbij glijden en steeds korter worden, hoop ik dat 
iedereen van een fijne zomertijd heeft kunnen genieten. 

De laatste periode tussen de vorige dorpskrant en deze is een tijd vol veranderingen 
geweest. Ten eerste al deze nieuwe dorpskrant. Aangekondigd was dat de zomer edi-
tie de laatste uitgave zou zijn van een jarenlange reeks dorpskranten die er zijn uitge-
geven maar gelukkig hebben Esther Boer en Trudi van der Meer de handen ineen ge-
slagen en zijn zij bereidt de redactie van de dorpskrant nog een poosje voort te zet-
ten. Heel fijn dames, dank jullie wel!!! 

De tweede verandering is dat de Vereniging voor Dorpsbelangen De Kiel een nieuwe 
voorzitter heeft en wel ondergetekende. Met ons allen gaan we er een mooie tijd van 
maken. Ideeën, suggesties of andere opmerkingen zijn altijd bespreekbaar. Dus heb je 
iets op je hart, kom er mee! 

Verder is bekend geworden dat onze dorpsschool, CBS De Kiel, einde van het komende 
schooljaar, helaas gaat sluiten. De nieuwe werkgroep “Ziel van het dorp (zvhd)”, 
waarin zowel het stichtingsbestuur als het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
zijn vertegenwoordigd, heeft gemeend actie te moeten ondernemen over wat er met 
het schoolgebouw zou kunnen gebeuren na sluiting van de school. De werkgroep heeft 
hier een artikeltje over geschreven. Dit is elders in dit blad te lezen. 

Eind augustus komt een nieuwe wethouder met de nieuwe gebiedscoördinator vanuit 
de gemeente Coevorden op kennismaking-/werkbezoek. Dit bezoek zal door beide 
besturen samen met de werkgroepen worden voorbereid. 

En last but not least natuurlijk het dorpsfeest op 17 september a.s. wat meteen ook de 
seizoensopening is. Omdat we in De Kiel niet heel veel culturele dingen hebben geven 
we het dorpsfeest een cultureel jasje aan. Misschien dat de gemeente bereidt is wat 
subsidie te geven aan dit evenement in het kader van Coevorden Cultureel. Er is in 
ieder geval subsidie aangevraagd. Elders in dit blad leest u meer over het komende 
dorpsfeest.  

 

Ik hoop iedereen te mogen begroeten op het dorpsfeest. Laten we met elkaar mooie 
herinneringen maken! 

 

Angelina van Ginneken, voorzitter 
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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 
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Aan de rand van de schitterende staatsbossen van 
Drenthe met heide, vennen en zandverstuivingen biedt 

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

met ons opnemen. 

Minicamping Landzicht,  
De Tip 1, 7849 TD De Kiel   

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

Binnenkort kunnen de leden van Rabobank het Drentse land weer stem-
men voor de Rabobank Clubsupport. De stemperiode loopt van 5 t/m 27 
september 2022. Ieder lid krijgt 3 stemmen die geld waard zijn voor de 
vereniging. In het volgende krantje zullen we de opbrengst bekend maken. 

 

Doelen die we onder andere willen realiseren middels een bijdrage van de 
Rabobank:  

- het opknappen van zowel dorpshuis als het plein voor het dorpshuis 

 

Lid worden van Rabobank het Drentse Land kan via de link: https://
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ 

 

Draag de vereniging een warm hart toe en STEM!! 
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Werkgroepenoverleg 
 
Er zijn veel werkgroepen actief binnen De Kiel. Het is voor het bestuur 
van Dorpsbelangen dan ook een hele uitdaging om dit geheel werkbaar 
en overzichtelijk te houden.  
Na een “bestuurszakenoverleg” met enkele bestuursleden en aantal mee-
denkende dorpelingen, zijn we op het idee van een “werkgroepenoverleg” 
gekomen. 
Dit werkgroepenoverleg houdt in dat het bestuur een paar keer per jaar 
met één afgevaardigde van elke werkgroep bijeen komt. In dit overleg 
vertelt elke werkgroep waar ze mee bezig zijn, wat is afgerond, wat ze in 
de nabije toekomst willen gaan doen, welke knelpunten er zijn en welke 
steun het bestuur hun kan bieden. 
De voordelen van dit overleg zijn: 
 
· Het is niet erg tijdrovend 
· Niet alleen het bestuur weet waar alle werkgroepen mee bezig zijn 

maar ook alle werkgroepen zijn op de hoogte van wat de anderen 
doen.  

· Het geeft een verbinding tussen de werkgroepen en het bestuur én 
tussen de werkgroepen onderling.  

· Verder is het mogelijk dat werkgroepen elkaar kunnen helpen en/of 
advies geven bij eventuele knelpunten. 

 
Het eerste werkgroepenoverleg is reeds geweest. Helaas was niet elke 
werkgroep vertegenwoordigd maar degenen die er wel waren vonden het 
overleg zinvol en nuttig. Ook het bestuur is erg positief over dit overleg. 
Het krijgt zeker een vervolg. 
 
Namens het bestuur van Dorpsbelangen 
De Kiel e.o. 
Angelina van Ginneken 
Voorzitter 
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Herfstwoordzoeker 
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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 

9 

Stichting Dorpshuis 

In het voorjaar werden bij de Vereniging Dorpsbelangen voorstellen in-
gediend om te kijken op welke wijze we het Dorpshuis zowel binnen als 
aan de buitenkant wat aantrekkelijker zouden kunnen maken. Dit kwam 
ook naar voren in de bijeenkomsten van de Werkgroep Visie. Er werd 
besloten een werkgroep te starten om dit verder te onderzoeken. Kort 
daarna kwam er informatie dat de school haar activiteiten in De Kiel in 
2023 zal gaan beëindigen. Aangezien dit wellicht kansen biedt voor het 
Dorp en Dorpshuis is daarom besloten het ontwikkelen van de binnen en 
buiten plannen even stil te leggen om eerst de mogelijkheden verder te 
onderzoeken. 

Na vooronderzoek is de Werkgroep ZvhD begin augustus gestart met een 
kernteam bestaande uit één vertegenwoordiger van de Stichting (Ad van 
Ginneken), één van de Vereniging (Gijs Egbers) en één ervaringsdeskun-
dige (Jaap Ruiter). Eerste doel is te bepalen hoe we het schoolgebouw en 
de terreinen zouden kunnen gebruiken als Dorpskern en Dorpshuis, of dit 
realistisch en haalbaar is en wat daar zoal bij komt kijken. Dit is een 
enorme  maar leuke klus waar we de komende weken mee aan de slag 
gaan. Het kernteam zal worden aangevuld met deskundigen op de ver-
schillende deelgebieden. Alles gaat in overleg met de Gemeente Coevor-
den die het gebouw en de percelen terug gaat krijgen van de school zo-
dra die gesloten is. 
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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 
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Sint Meertensliedjes 
1. 
Sint Meerten, Sint Meerten, 
De hondties kwispelsteerten. 
Met lochies en met oes gezang, 
Goaw bij alle deuren an. 
 
2. 
Sint Meerten, Sint Martinus, 
Wel wet niet wat ‘k geern lus. 
Ik zing veur je mien mooiste lied, 
Met wat snuupgoed bin wij kiet. 
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Nu de eerste stappen zijn gezet zullen we niet alleen regelmatig van ons 
laten horen maar hebben we ook ieders ideeën, deskundigheid en hulp 
nodig. We zullen in ieder geval een aantal inloopavonden gaan organise-
ren om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Enthousiast en 
meteen iets met ons willen delen of kunnen betekenen? Laat het ons we-
ten via werkgroep.zvhd@dekiel.info.  

Rommelmarkt 

Zaterdag 22 oktober vanaf 13.00u 
 
Dan is het weer zover voor onze jaarlijkse rommelmarkt die gehouden 
wordt in/voor het dorpshuis. Dit is dé gelegenheid om je spulletjes die 
overbodig, schoon en heel zijn aan te bieden aan onze rommelmarkt. De 
opbrengst is bestemd voor Dorpsbelangen, als ondersteuning in 
de financiën. Wij, als bestuur, doen een beroep op de dorpsbewoners of 
ze zich willen opgeven om te helpen. Zonder jullie hulp kunnen wij geen 
rommelmarkt houden. 
Het is leuk en gezellig om dit met elkaar te ondernemen. 
 
Een korte uitleg voor de nieuwe inwoners: 
Er wordt een aantal dagen voor de markt een pamflet met info bij ieder-
een in de bus gedaan. 
Verder begint de markt met de opbouw, ophalen en verzamelen van alle 
goederen vanaf 8.30 uur. 
Er moeten 20 kramen opgebouwd worden (MAN/VROUWKRACHT NODIG). 
Er gaan 3 tractoren met kar rond om de spullen op te halen die in het 
dorp staan. 
 
Alleen verkoopbare artikelen! 
 
GEEN MEUBELS/WITGOED EN/OF SPULLEN DIE STUK OF SMERIG 
ZIJN. 
Deze moeten wij naderhand afvoeren wat extra kosten met zich mee 
brengt. 
 
Voor informatie en opgave om te komen 
helpen: 
Bianca Huizinga: 06-48784150 
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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 
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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 
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Redactie 
Ook deze keer heeft de redactie weer genoeg kopij gekregen om het 
dorpskrantje te vullen met  van alles wat! Deze editie ontbreekt de 
Doorloper omdat de genoemde familie al een keer aan de beurt was 
geweest. Wie graag een Doorloper wil schrijven kan zich melden bij de 
redactie op redactie@dekiel.info   

Als redactie merken we dat er soms wat verwarring is rondom het ver-
spreiden van berichten. De redactie maakt de dorpskrant (4x per jaar) 
en de nieuwsbrief (1x per 14 dagen) wordt verspreid via de email door 
de werkgroep informatie. Zij hebben  het volgende email adres:  

dorpsmail@dekiel.info  

 

We wensen ieder veel leesplezier en tops en tips zijn altijd welkom! 

De redactie 

Verenigingen 

De Kielse Wichter 
 
Ons nieuwe seizoen gaat weer van start en wel op 14 september met 
een High Tea 
In oktober hebben we een uitstapje naar het knipselmuseum in Wester-
bork. 
Voor november hebben we een lezing van Remedica 
En we sluiten 2022 af met kerst knutselen. 
Het is een gevarieerd programma. 
 
Meer informatie?  
Roelie de Boer roelie.deboer@gmail.com  

Andere verenigingen zijn te vinden op: 

https://www.dekiel.info/activiteiten/  
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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 

35 

Suikerbrood uit de broodbakmachine 

Benodigdheden zijn 
o.a. te koop bij de 
Welkoop. 
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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 
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Dorpsborrel via zoom, Ad niet gezien en gehoord (falend internet) en Hennie was weer 
even uit beeld 

 

 

 

 
PUZZELRONDE 1 
 
Vragen over theater, televisie en klassieke muziek. 
 
1. Amsterdam heeft een bekend filmtheater. Hoe heet dit theater? 
2. Hoe noemde men de theatershow van Toon Hermans? 
3. Hoe heette de vrouw van Wim Kan? 
4. In welk toneelstuk speelt Kniertje een grote rol? 
5. In ‘De Kleine Waarheid’ speelde een Nederlandse zangeres een hoofd-

rol. Wie was dit? 
6. Anne Wil Blankers had veel succes met een ‘koninklijke rol’. Wie speel-

de zij? 
7. Wie wilde niet bidden voor bruine bonen? 
8. Hoe heette de blinde pianist en schrijver van Nederlandstalige liedjes? 
9. Wat was de artiestennaam van Tom Manders? 
10. Hoe heette de muzikale begeleider van Dorus? 
11. Wat zijn de echte namen van het duo Koot en Bie? 
12. Noem drie liedjes van Annie M.G.Schmidt. 
13. Een bekend boek van Jan Wolkers werd verfilmd. Hoe heet deze film? 
14. Wat voor soort muziek speelde het trio Pim Jacobs? 
15. De vrouw van Pim Jacobs was tevens de zangeres van dit trio. Wie is 

zij? 
16. Noem de beroemdste Nederlandse ballerina uit de geschiedenis. 
17. Waardoor is de componist Johan Strauss bekend geworden? 
18. Noem een operazangeres die hopeloos verliefd was op een Griekse re-

der? 
 
Vanwege mijn vakantie is er geen uitslag over de vier puzzelrondes. Deze 
wordt later vermeld via de nieuwsbrief! 
 
De oplossing sturen naar: roelie.deboer@gmail.com  
 
 
 

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)  
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jaar door, maakte je een fout met spelen dan volgden er consequenties. 
En speel nog maar eens foutloos een riedeltje met vingers waarop net met 
een liniaal geslagen was. Een ouderraad of medezeggenschapsraad be-
stond toen nog niet en de katholieke school stond onder bestuur van de 
kerk en daar hadden ze zo hun eigen gedachten over opvoeding. 

Ik heb mijn kinderen verboden om blokfluit te spelen, we gingen voor gi-
taar, keyboard, klarinet en saxofoon. Ze hadden geen van allen talent. 
Een schoolfeest van mijn kinderen werd ooit afgesloten met een gezamen-
lijke blokfluituitvoering. Kneitervals, mijn trommelvliezen verschrompel-
den. Niet te doen toch, zei ik tegen de mensen naast mij. Die moesten er 
zelfs van huilen. Niet begrijpend keken ze mij aan, en daarna weer vol 
aanbidding naar hun kind dat daar de meest verschrikkelijke geluiden uit 
zo'n klein fluitje wist te krijgen. 

 Een dierenliefhebster (naam bij de redactie bekend) 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Werkgroepen 

Duurzaamheid 
De Kiel, een WUP dorp! 

Wat? Hoor ik u zeggen, een Wonderschoon Uitzonderlijk Plekje? Nee WUP 
staat voor Wijk Uitvoerings Plan! 

Iedere gemeente moet in het kader van de energietransitie met een plan 
komen om in de toekomst van het gas af te gaan.  

En in De Kiel hebben we graag zelf een vinger in de pap. Meepraten, mee-
denken en vooral meebeslissen wat voor ons dorp het beste is. Daarom 
heeft ons dorp zich aangemeld als WUP dorp. Met hulp van een groep des-
kundigen gaan wij ons Wijk Uitvoeringsplan vormgeven. En daar hebben 
we uw hulp hard bij nodig! 

Concreet betekent dit dat we zelf maatregelen kunnen nemen om energie 
te besparen en energie op te wekken. Hierbij hebben we hulp van onze 
eigen dorpsenergiecoach. Daarnaast moet er een tweede plan komen om 
ons dorp in de toekomst “gasloos” van energie te voorzien. En hoe kunnen 
we dat als dorp gezamenlijk doen?  

Kunnen we opgewekte energie met elkaar delen? Wat voor alternatieven 
naast zon en wind kunnen ervoor zorgen dat we warm de winter doorko-
men? Zijn er mogelijkheden tot opslag?  

Het mooiste zou zijn wanneer je energie lokaal kunt opwekken, lokaal kunt 
opslaan en lokaal kunt gebruiken. Kortom genoeg om over na te denken. 
En via de dorpskrant en dorpsmail willen we u hiervan op de hoogte hou-
den. 

De werkgroep Duurzaam gaat ook kijken bij andere dorpen waar vergelijk-
bare initiatieven zijn om daarvan te leren. En we zullen ook een aantal in-
formatieavonden organiseren. Op deze avonden, maar ook via onder-
staand emailadres, is er de mogelijkheid uw terugkoppeling te geven. We 
vragen u uw ideeën, vragen en zorgen te delen. Want uw inbreng is be-
langrijk! Zodat we samen onze WUP vorm gaan geven en van De Kiel een 
nog duurzamer dorp maken! 

 

Namens de werkgroep Duurzaamheid 

Roswitha van de Sandt 

werkgroep.duurzaamheid@dekiel.info 
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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 
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DE BLOKFLUIT 

Als kind hield ik al veel van muziek. 
Om te luisteren dan, verder bezat ik 
geen talenten. Ik heb nog verplicht 
op blokfluit les gezeten op de lagere 
school. Wij hadden een niet gemoe-
delijke muziekleraar, die waar-
schijnlijk in een rockband had willen 
spelen, maar nu gefrustreerd moest 
luisteren naar het valse geluid van 
lagere schoolkinderen die op een 
blokfluit bliezen. Er zat een boekje bij de lessen met liedjes, per week leer-
den we 1 liedje spelen. Dit moest je dan thuis oefenen, zodat ook de ou-
ders goed ingeprent kregen hoe het gesnerp op een blokfluit klonk. 

Omdat ik er zelf nog niet achter was dat ik muzikale kwaliteiten ontbeerde, 
oefende ik na de 1e les meteen fanatiek alle liedjes, immers een blokfluit 
was een opstapje naar een echt instrument als een gitaar. Die liedjes wa-
ren uiterst simpel, dus het was geen bijzondere prestatie dat het mij in 1 
week lukte om al die liedjes onder de knie te krijgen. Trots vertelde ik de 
2e les dat ik alle liedjes al kende en ik stelde voor enkele nummers uit dit 
oeuvre voor te spelen om dat te demonstreren. 

In plaats van lof, kreeg ik zoals dat vroeger ging, slaag. Dan moest je je 
hand uitsteken en kreeg je een ferme mep met een liniaal op je hand. En 
was je zo stom om je hand terug te trekken, dan moest je daarna 2 han-
den uitsteken. Want we moesten immers liedje 1 thuis oefenen, daar was 
toch niets Duits aan? Maar ik had niet geluisterd, zelfs 40 keer niet geluis-
terd (er stonden 40 liedjes in het boekje), dus eigenlijk verdiende ik 40 
keer straf. Gelukkig voor mij had ik zo'n aardige leraar die mij slechts 1 
keer zou straffen. Hij wist natuurlijk ook wel dat 40 keer een mep met een 
liniaal een bezoekje aan het ziekenhuis zou kunnen inhouden. 

Natuurlijk trok ik wel mijn hand terug, dat is een reflex, dus het werden 2 
tikken op beide handen. Die onderging ik met mijn ogen dicht, zodat ik de 
liniaal niet zou zien aankomen en niet weer per ongeluk mijn hand zou te-
rug trekken. Het werden dus 4 tikken met mijn ogen verplicht open, dat hij 
niet bij de Stones speelde maar les moest geven aan meestal ongemoti-
veerde kinderen verwerkte onze muziekleraar blijkbaar op deze manier. 

Voor mij hield die ellende daarna meteen op, mijn vader haalde mij direct 
van de muzieklessen af. Voor de andere kinderen ging dit nog een school-
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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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Activiteiten 
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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 
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Voorjaarsrit 
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Veuroetblik… 
 
De eerste snei 
 
Krummel zit veur het glas 
Hie zot de hof zuch gaon verkleuren 
Hoe kun dat toch zo rap gebeuren  
’t liekt hiel aans as het guster was. 
Mam zeg:gao gauw hen buten 
Daor kuj nou mooi speulen 
Maor dan begunt het jong te beulen 
en klemt zuch vast achter de ruten. 
Ik blief binnendeur, ik bin niet mal 
’t is te gevaorlijk, je weet maor nooit 
stel dat ze straks met euliebollen gooit 
want poedersukker lig er al. 
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We hopen dat iedereen van een mooie en relaxte zomer heeft kunnen 
genieten en dat iedereen uitkijkt naar het naderende Dorpsfeest op 17 
september a.s. 
We hebben geprobeerd om een zo gevarieerd mogelijk programma op te 
stellen zodat er voor iedereen iets te doen is. Het volledige programma is 
elders in dit blad te lezen. 
 
Verder organiseert de werkgroep nog 3 andere activiteiten dit jaar en wel 
op: 
 
Zaterdag 1 oktober gezamenlijke rit met paarden en menwagens 
Na het succes van de vorige gezamenlijke voorjaarsrit organiseren we nu 
een gezamenlijke najaarsrit. We verzamelen om 11.00 uur op de speel-
weide in het bos. De rit zal ongeveer een uur duren. Wel zorgen voor een 
eigen paard om op te rijden en eventueel een begeleider als je nog niet 
zo’n geoefend ruiter bent. Verder kun je je opgeven als je mee wilt rijden 
op één van de menwagens. Kinderen krijgen hierbij voorrang. Op sommi-
ge wagens is een cap of fietshelm verplicht. Als je die niet hebt, zijn er 
enkele leen caps beschikbaar. Opgeven kan tot woensdag 28 september 
per mail: werkgroep.activiteiten@dekiel.info of via whatsapp: 
0612335868 (Angelina) 
We gaan er weer een gezellige rit van maken! 
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Creannetta   
Bloemsierkunst 

Workshops 
Bloemen, planten en decoratie 

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

 
Maandag gesloten  

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 16.00 uur 
 

www.creannetta.nl  
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nerende aardkundig monument Steilrand in Donderen waar ik onlangs oog 
in oog stond met een ruim twee meter hoog bodemprofiel die je meer dan 
400.000 jaar terugvoert in de tijd! 
 
Mijn dagelijkse ‘Keek op de Bodem’ laat me zien dat de bodem alom ver-
tegenwoordigd is, en dat we er afhankelijk van zijn. Ik nodig je graag uit 
om ook eens (bewust) op ontdekkingstocht te gaan naar wat de 
(gezonde) bodem voor ons betekent. En pak met dit zomerse weer dan 
lekker de fiets; ik heb ervaren dat dit niet alleen gezond is voor de geest, 
maar ook voor lijf en leden. En mocht je een mooie bodemfoto maken, 
dan zou ik het geweldig vinden als je die met mij deelt! 
 
 
Martin Doeswijk 
linkedin.com/in/martindoeswijk 
instagram.com/martindoeswijk/ 
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Daarna werd het hele huis ‘besproken’: de vloer, de muren, het dak en het 
glas. Maar ook de verwarming, ventilatie en warm water. Ook de verlich-
ting en apparatuur werden doorgenomen. 

En zo kwamen er nog een aantal “Ton’s Tips” boven water. 

Ook die van een wifi vol storing, waardoor regelmatig de verbinding uitvalt 
of ontzettend traag is en mailverkeer met Tweak niets oplevert. “Vraag 
maar om een ander modem, ik had hetzelfde”. 

Al met al een waardevol gesprek met Ton, de Kielse Energie Coach en aan 
te bevelen om eens in gesprek te gaan met hem om anders én wellicht 
zuiniger om te gaan met brandstoffen/energie. 

Afspraak maken? Ton Schamper > energiecoach.dekiel@gmail.com 

Ton maakt deel uit van de Werkgroep Duurzaamheid   

Selma en Zeno Roos / juli 2022 

Keek op de Bodem 
 
In mijn werk hou ik me bezig met de kwaliteit van de bodem. Hier-
over schrijf ik met enige regelmaat stukjes voor Cobouw, een krant 
voor de bouw. Kort geleden schreef ik onderstaand stukje. En omdat 
ik veel inspiratie opdoe in het Drentse land, leek het me leuk dit ook 
met jullie te delen. 
 
De bodem is niet alleen aanwezig onder onze voeten, het is vaak 
overal. Afgelopen februari ben ik begonnen met een digitaal dagboek 
waarin ik een jaar lang, aan de hand van een snapshot met een klein 
toelichtend verhaal erbij, het belang van gezonde bodems in alle-
daagse situaties laat zien. Deze post ik op LinkedIn en Instagram. De 
foto’s maak ik zelf, bijvoorbeeld tijdens mijn fietstochten.  
 
Ik ben dit dagboek begonnen omdat onze bodems niet gezond zijn, 
met alle gevolgen van dien. Zoals ik eerder al in Cobouw schreef, is 
70% van onze bodems ongezond. Al decennialang gebruiken we veel 
meer van de aarde dan de aarde kan leveren. Maar omdat het zich 
onder onze voeten bevindt, zien we het vaak niet en zijn we ons er 
niet van bewust.  
 
Het belang van gezonde bodems werd deze week weer eens bena-
drukt met het nieuws dat de planetaire grens voor (vier specifieke) 
PFAS is overschreden in regenwater, bodem en oppervlaktewater. 
Deze stoffenzijn zeer persistent en blijven heel lang in het milieu 
aanwezig. Ze verspreiden zich wereldwijd en zijn zo lange tijd scha-
delijk voor mens en dier. En dit is slechts één van de vele voorbeel-
den. 
 
Wie goed om zich heen kijkt, kan het ook zelf zien: de bodem is 
overal zichtbaar. Denk aan plaats- en straatnamen (veen, akker, 
veld), de zandwinning in Ellertshaar, maar ook in bouwwerken zoals 
een indrukwekkende bouwkuip langs de Spree in Berlijn, of het fasci-
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Bedrijvigheid 

 

 

 

 

Siroop met vetplantjes….. 

….lijkt niet de ideale combinatie, maar ze staan wel te koop in het 
huisje van Mariska en Jeroen aan de Borgerweg 4. Een leuk in el-
kaar getimmerd (laat dat maar aan Jeroen over) verkoopplekje van 
producten die ze over hebben. 

Niet alleen eieren, kruidenplanten en munt, maar ook siroop van 
rabarber en vlierbloesem (laat dat ook maar aan Jeroen over), 
bosaardbeiplantjes, groenten en vetplantjes (laat dat maar aan 
Mariska over). Ik zag ook eens stekken van de gele framboos, 
maar die waren al weer verkocht. Vooral de siroop staat in de be-
langstelling, zelfs vanuit Odoorn komen kopers. 
Je mag dus wel zeggen dat het een exportpro-
duct is. 

Eigenlijk wordt alles verkocht wat er over is en 
het eierverkoopsysteem is heel eenvoudig: 
staat er een kruis op de zijwand dan zijn er 
eieren en koop je ze allemaal, dan veeg je het 
kruis weg. Je moet het maar weten (nu dus). 

Ook staat er een bankje bij het plekje, een 
soort mijmerplek waar je kunt gaan zitten om 
een kopje vlierbloesem limonade te drinken, 
neem dan wel een flesje water mee. 

Vrijdag 18 november Spelletjesavond 
Heb je een leuk spel om te spelen, neem die dan mee er zijn vast anderen 
die het samen met je willen spelen. We beginnen om 20.00 uur in het 
Dorpshuis. 
 
Vrijdag 16 december Fridaynight Kerstborrel 
Dit wordt een gezellige avond met een hapje en een drankje in kerstsfeer. 
Drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
Dus: Pak je paard van stal, je spellendoos uit de la, je kerstmuts uit de 
kast en 
  DOE MEE! 
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Ingezonden 

 

HARDLOPEN IN DE KIEL 

In de nieuwsbrief van 7 juli heeft een oproep gestaan of er interesse 
was voor het starten van een hardloopgroepje in ons dorp De Kiel door 
Regien Slotema en Gijs Egbers. Men kon zich hiervoor aanmelden via 
g.g.egbers@ziggo.nl Dit kan trouwens nog steeds. 

Intussen zijn er een aantal aanmeldingen binnengekomen en ook nog 
toezeggingen gedaan om mee te doen. Het geheel is op vrijwillige basis. 
Je kunt je nog steeds aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden 
daar Regien en Gijs de training  belangeloos verzorgen. 

Er zal gestart worden met een beginnersgroep en met een iets gevor-
derde groep. De instap is laagdrempelig zodat een ieder kan deelnemen. 
Er wordt echt wel rekening gehouden met ieders niveau. 

We willen gaan starten op iedere zaterdag. De eerste training is op 24 
september om 09.00 uur. Verzamelen bij de Markensteen aan de 
rand van het bos.  

Wel belangrijk is goed passende sportkleding en schoeisel. 

We hopen vele enthousiastelingen te begroeten op zaterdag 24 septem-
ber. 

Regien en Gijs 

25 

We hebben er veel in dit land b.v. de team-
coach, jobcoach, studiecoach, personal 
coach, teamcoach, voetbalcoach, gemeente 
Coevorden een cultuurcoach, maar in De Kiel 
hebben we    
Ton, de energiecoach 

En wij hebben een afspraak met hem ge-
maakt om het huis eens door te lichten om te 
ontdekken of er verbeteringen mogelijk zijn. 
De resultaten van dit gesprek staan open en 
bloot hieronder. 

Onze woning is van rond 1910 (gebouwd met 
een lening van Bakker de Lange van 1200 
gulden) en is een voortzetting van een plag-
genhut op de Kikkerpaole. Dus toen een vrij 

vochtig, vrijgevochten,  gebied blijkbaar. Wij wonen er sinds 1982, dus 
40 jaar en in 1993 is de verbouwing afgerond: nieuwe muur, mét isola-
tie rond het hele huis, aanbouw van een hal met geïsoleerde vloer, dub-
bel glas en waar maar glaswol tussen kon…….. 

Ton heeft met ons een hele waslijst doorgelopen, had zelf de 1e bouwte-
kening gekregen van de gemeente en onze bouwtekening uit 1983 werd 
uitgeplozen op het gebied van gebruikte materialen en constructies. 

Om juridische redenen geeft Ton géén adviezen, maar tips!!!!! 

Ton’s Tip > gasverbruik 

Het gasverbruik is met 1390 m3 aan de lage kant voor een vrijstaande 
woning in het buitengebied. Gebruik van een houtkachel heeft hierop 
invloed. Om het gevolg daarvan in te kunnen schatten : reken voor 1m3 
gestapeld hout ongeveer 150-200 m3 gas (afhankelijk van houtsoort) 
Vervanging van de oude CV ketel zal zeker een positief effect hebben 
gezien de kwaliteitsverbeteringen van de moderne ketels. De huidige 
temp instellingen zijn goed (max 50-55 gr voor verwarming en 60 gr 
voor de ww voorziening). Bij echte koude dagen kan de CV temp altijd 
iets hoger worden ingesteld. Waterzijdig inregelen van de radiatoren 
kan zeker een hoger rendement en dus nog lager verbruik opleveren. 
Een buiten (voor)deur is in veel gevallen een koudebrug. Voorzien van 
een (dik) gordijn kan veel warmteverlies voorkomen. 

Ton’s Tip > electra 

Sinds 2011 liggen er 10 zonnepanelen van Greenchoice op het dak, 
voor hen zijn we een mini lokaal Greenchoice-stroombedrijfje. 

De zonnepanelen leveren al een besparing op stroomverbruik op. Door 
de regelmatige uitval , die zeer waarschijnlijk , mede veroorzaakt wordt 
door de lange 220V kabel (grote spanningsval door de 2,5 mm2 aders) 
wordt de opbrengst echter verminderd. Dit, zo mogelijk, aan (laten) 
passen middels een dikkere kabel. Extra zonnepanelen (bv 390 Wp elk) 
kunnen op het dak van de woning (of in de tuin) worden gelegd . Hier-
mee kan het gehele, overige, eigen gebruik worden afgedekt. 


