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VAN HET BESTUUR 

Van de voorzitter 
 
 
 
Als u dit leest is Sinterklaas al weer onderweg naar 
Spanje, is de Kerstman zijn rendieren aan het inspannen 
en wordt het oliebollenvet opgewarmd. Kortom: de ge-
zellige kersttijd is weer aangebroken. Dit keer zonder 
beperkende maatregelen van de overheid m.b.t. het co-
rona-virus. Voor het eerst in 2 jaar tijd weer een ouder-
wets gezellige kerstfeest met familie en vrienden samen. 
 
Ook in De Kiel willen we Kerst en Nieuwjaar niet zomaar 
voorbij laten gaan. Op vrijdag 16 december is er de  
Fridaynight Kerstborrel en op vrijdag 6 januari de 
Nieuwjaars borrel. 
 
Maar ook de dagelijkse dingen zijn de laatste maanden 
gewoon door gegaan. Zo heeft werkgroep Activiteiten 
een fantastisch dorpsfeest georganiseerd, heeft de werk-
groep Visie zich opgeheven omdat iedereen inmiddels de 
nieuwe dorpsvisie in de brievenbus gekregen heeft, ook 
heeft iedereen een enquête van de werkgroep Ziel van 
het Dorp gekregen m.b.t. herbestemming van het 
schoolgebouw ten behoeve van het dorp. De werkgroep 
Wonen heeft met de belangstellenden een stukje land 
gevonden binnen de dorpsgrenzen waaraan ook ge-
meente en provincie goedkeuring geven voor eventuele 
nieuwe woningbouw op eigen initiatief.                        
De werkgroep onderhoud timmert aan de weg, bij de 
werkgroep informatie lopen alle informatiestromen ge-
stroomlijnd, is alle dorpsrommel verkocht op de rommel-
markt en is de werkgroep Duurzaamheid zeer vooruit-
strevend bezig. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Ik 
ben er trots op dat ik voorzitter mag zijn van zo’n leven-
dig dorp! 
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Meziek 

 
As de wind waait en 

De regen over mij hen goest 
En het hartstikke kolt is 

Of desnoods smoorhiet is 
Kan het soms zo stil wezen 

 
As ik een vogel zie 

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

Die niet uut Wenen komp.                                        
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Namens het hele bestuur wensen wij jullie allen heel  
gezellige feestdagen en een heel mooi en gezond 2023. 
 
Angelina van Ginneken 
 
 

 

Contributie  
We zitten alweer in de maand december, de laatste 
maand van het financiële verenigingsjaar.  
Wanneer de contributie nu betaald wordt dan hoeft nie-
mand er het komende jaar meer aan te denken en kun-
nen we er met zijn allen weer een spetterend jaar van 
maken.  
Contributie wordt gewoonlijk vooraf betaald dus eigen-
lijk in december.  
Graag € 5.00 o.v.v. van naam en ADRES overmaken 
naar rekening: NL17 RABO 0359 2296 46 t.n.v. Vereni-
ging 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 penningmeester. Bij 
voorbaat dank,  
Uw penningmeester 

 

Uitslag Rabo Clubactie De actie van de Rabobank heeft 
de vereniging een bedrag van € 239,13 opgebracht. Ge-
lukkig weer wat meer dan vorig jaar. Degenen die op 
onze vereniging gestemd hebben willen wij hiervoor 
hartelijke danken! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging voor Dorpsbelangen de Kiel 
Désirée de Vries  
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Activiteiten vanuit het bestuur 

 
Vrijdagavond 6 januari 2023: Nieuwjaarsborrel 
20.00 uur 
Na de coronapandemie is het gelukkig weer mogelijk 
om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. De Nieuw-
jaarstoost wordt aangeboden door de Vereniging Dorps-
belangen, de overige drankjes zijn voor eigen rekening. 
Deze keer is de nieuwjaarsborrel niet op een zaterdag 
omdat het dorpshuis op zaterdag 7 januari bezet is. De 
maandelijkse dorpsborrel gaat dan ook niet door. 
 
19 januari Bestuursvergadering 
 
16 februari Werkgroepen overleg. De diverse werk-
groepen zullen hier over geïnformeerd worden. 
 
23 februari Bestuursvergadering 
 
Vrijdag en zaterdag 10 en 11 maart: NL DOET 
In samenwerking met de stichting en de werkgroep   
onderhoud pakken we gezamenlijk wat (dorps)klussen 
aan. U doet toch ook mee? Weet u een klus? Meldt dit 
dan bij secretaris@dekiel.info.  
Verdere informatie komt via de nieuwsbrief. 
 
23 maart bestuursvergadering 
 
Maandag 27 maart Algemene Leden Vergadering 
We beginnen om 20.00 uur in het dorpshuis. Alle leden 
zijn van harte uitgenodigd! 
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Reserveren Dorpshuis 

 
Gedurende vele jaren was Roelie de Boer hét adres om 
het dorpshuis te reserveren en regelde zij het gebruik 
door derden. Omdat zij heeft aangegeven het stokje te 
willen overdragen hebben we dit inmiddels overgeno-
men. De Stichting Dorpshuis De Kiel wil haar ook via de-
ze weg enorm bedanken voor deze hulp waar we altijd 
op hebben kunnen vertrouwen en bouwen!  
 
Wil je het Dorpshuis reserveren of de beschikbaarheid 
bekijken ga dan naar onze website www.dekiel.info waar 
je onder het kopje ‘De Kiel’ en dan ‘Dorpshuis’ direct 
toegang hebt tot beschikbare dagen/tijden en een reser-
veringsverzoek kan indienen. Wij laten dan zo spoedig 
mogelijk weten of dit mogelijk is en in geval van ver-
huur contact opnemen. Aanvullende vragen kunnen ge-
steld worden via penningmeester@dorpshuis-dekiel.nl. 
 
 

Bedankje rommelmarkt 

 

Het is inmiddels alweer een aantal weken geleden dat 
we de rommelmarkt in ons dorp hebben gehad. 

Dit jaar had ik voor het eerst de organisatie voor mijn 
rekening genomen.  

Spannend, want ik had geen idee wat me te wachten 
stond.  

Gelukkig mocht ik voor vragen een beroep op Jaap doen 
en heeft Bea mij ook flink meegeholpen.  

"Als ik maar genoeg mensen bij elkaar krijg die gaan 
helpen", dacht ik nog.  

Nou, dat bleek niet zo moeilijk.  

Zoveel mensen die al jaren meehielpen en ook dit jaar 

http://www.dekiel.info
mailto:penningmeester@dorpshuis-dekiel.nl
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weer enthousiast klaarstonden om te helpen. En ook 
nog eens nieuwe mensen die van de partij waren. Fan-
tastisch!  

Jullie hebben er allemaal (weer) voor gezorgd dat het 
een geslaagde en gezellige dag was.  

Enorm bedankt!  

En niet te vergeten iedereen die hun spullen hebben 
"gedoneerd". Zonder spul-
len geen rommelmarkt! 
Ook bedankt daarvoor. 

Hopelijk tot volgend jaar. 

Vriendelijke groet, 

Bianca Huizinga   
 

 

 

 

Dorpsfeest 

Op 17 september vond het Dorpsfeest De Kiel Cultureel 

plaats. Door de organisatie was een uitgebreid pro-

gramma opgezet met veel thema’s rondom ‘Heel De 

Kiel…’. Zo was er ‘Heel de Kiel versiert’, ‘Heel De Kiel 

Bakt’, ‘Heel De Kiel Danst’ en ‘Kielse Kinderen rennen 

zich rot’. Er was gezorgd voor alle materialen voor zo-

wel de versiering, de activiteiten als ook de inwendige 

mens. Dit laatste bestond onder meer uit een fantas-

tisch saladebuffet (hulde aan Carla), een BBQ (hulde 

aan Gijs), Italiaans ijs en een heuse biertap. ’s Middags 

werd bovendien genoten van de heerlijke creaties die in 

het kader van ‘Heel De Kiel Bakt’ waren ingeleverd, be-

oordeeld door de deskundige en kritische jury maar ui-
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teraard pas nadat de prijsuitreiking had plaatsgevon-

den. 

In het middagprogramma had de Kinderclub een aantal 

leuke spelletjes georganiseerd. Het springkussen, de 

kop van Jut en het spijker slaan werden ook veelvuldig 

door de kinderen gebruikt en ook een enkele volwassen 

konden het niet nalaten een poging te wagen. Aange-

zien de weersvoorspelling niet al te best was. Is er 

dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid de 

school te gebruiken voor de avond activiteiten. De grote 

ruimte was omgetoverd tot een gezellige muziek, dans 

en zitruimte terwijl de centrale ruimte functioneerde als 

een dorpscafé. De muzikale omlijsting werd verzorgd 

door de Bulls uit Schoonoord wat absoluut een goede 

keuze bleek. 

Over de middag en avond vonden een flink aantal be-

zoekers de weg naar het feest en de activiteiten. Dat 

bovendien vele handen ligt werk maken, bleek aan het  
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einde van de avond toen er 

na afloop al direct begonnen werd met opruimen. Dit 

kreeg een vervolg de volgende dag en daarom niet al-

leen hulde voor de organisatie maar ook voor de vrijwil-

ligers die hebben geholpen om het Dorpsfeest mogelijk 

te maken. Er staat een selectie van foto’s en ook een 

video impressie op de website (www.dekiel.info). 

 

http://www.dekiel.info
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Van de werkgroep activiteiten 
 
Het dorpsfeest op 17 september was druk bezocht en 
was erg gezellig. Gelukkig zat het weer mee tijdens de 6 
kamp waarbij onze Kielse Kinderen Zich Rot Renden en 
scheen er een vrolijk zonnetje over de spelende kin-
deren. Door de prettige samenwerking met de school, 
kon ons onvolprezen muziekduo De Bulls uit Schoon-
oord, warm en droog binnen staan waardoor we tot ’s 
avonds laat konden genieten van alle gezelligheid. En 
wat waren de heren uit Schoonoord goed! Dank jullie 

WERKGROEPEN 
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wel voor de fijne avond! 
 
 
De winnaar van Heel De Kiel versierd is geworden: As-
trid Zwaan, de jury vond dat zij haar huis het leukst 
versierd had en heeft daarmee een dorpsvlag gewon-
nen. 
De jury van Heel De Kiel Bakt was er unaniem over 
eens dat Feline Vedelaar het lekkerste baksel had ge-
maakt. Zij heeft hiermee allerlei bakbenodigdheden 
gewonnen. Hopelijk kunnen we vaker van haar bak-
kunsten genieten. 
De Bulls, jury van Heel De Kiel Danst, wees Rosalie 
Zwiers aan als winnares en zij won hiermee een mooi 
3D geprint beeldje. Met dank aan Modpro die deze 
unieke prijs beschikbaar heeft gesteld. Alle winnaars: 
Van harte gefeliciteerd!! 
Wij willen iedereen die meegeholpen heeft heel harte-
lijk danken voor jullie hulp, tijd en inzet. Met name 
Carla Grasdijk en gezin willen we bedanken, zij heeft 
ook deze keer weer alle salades gemaakt voor ons 
feest. Het was heerlijk! 
Een foto/film impressie van het feest is te zien op de 
website van ons dorp www.dekiel.info   
 
Helaas ging de gezamenlijke paardenrit van 1 oktober 
niet door vanwege slecht weer maar in het voorjaar 
zal deze zeker weer op de planning staan. Houdt hier-
voor de nieuwsbrief in de gaten. 
 
De spelletjesavond op 16 november was super gezel-
lig. Helaas waren er niet zo veel deelnemers en daar-
om hebben we besloten om geen spelletjesavonden 
meer te organiseren. 
 
Op de Agenda staat nog op 16 december a.s. de Fri-
daynight Kerstborrel. Dit wordt een gezellige avond 
met een hapje en een drankje in kerstsfeer. We begin-
nen rond 20.00 uur met een gezamenlijke toost op 
de feestdagen die we, na de coronapandemie, geluk-
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Op zaterdag 6 mei 2023 willen we kijken of het gaat 
lukken om, in samenwerking met de kinderclub,  
bestuur, de school en iedereen uit het dorp, een lente-
fair te organiseren. In grote lijnen is het de bedoeling 
om kraampjes op het dorps- en schoolplein te neer te 
zetten met (zelfgemaakt voorjaars)koopwaar, korte 
workshop(s), eet- en drink mogelijkheden en uiteraard 
iets leuks voor de kinderen erbij. 
 
Onze vraag is: Wie vindt het leuk om ons te helpen bij 
het organiseren en bedenken van een lentefair? We zoe-
ken o.a. creatieve mensen voor de aankleding en op-
maak van de markt, mensen die standhouders weten 
die het leuk vinden om op onze markt hun waar te ver-
kopen, mensen met leuke korte workshop ideeën, men-
sen met leuke ideeën om met kinderen te doen, mensen 
met contacten bij regionale kranten, marktkraam op-
bouwers, hamburger (of iets anders) bakkers, kortom, 
we zoeken jou!  
 
Geef je op om mee te doen. Bel, app of sms naar Hen-
nie of Angelina telefoonnummer:0591382310 of 
0612335868 of mail naar 
werkgroep.activiteiten@dekiel.info 
 
Uiteraard komen er nog andere activiteiten begin vol-
gend jaar. Houdt daarvoor de nieuwsbrief in de gaten. 
 
Wij wensen iedereen heel fijne en vooral gezellige feest-
dagen en we zien jullie graag bij één van de activiteiten 
in het dorpshuis. 
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De Kielse Wichter 
 
We zijn ons nieuwe seizoen in september begonnen met 
een High Tea en dat ter ere van het 30 jarig bestaan 
van De Kielse Wichter. Het was een complete verrassing 
en hebben hier van genoten. Er was heel veel lekkers 
wat verzorgd was door vijf leden. Op naar de 35 jaar. 
 
In oktober zijn we naar het knipsel Museum in Wester-
bork geweest. Hebben daar mooie knipsels gezien en 
ook hebben enkele wichter zelf een knipsel gemaakt. 
Het was heel interessant. 
 
Ook kunnen onze wichter goed kwissen. Dat hebben we 
in november gedaan dit i.v.m. het niet doorgaan van 
een lezing van Remedica. Het was een leuke avond met 
veel  gelach en gezelligheid. 
   
                                                                                                                             
Roelie de Boer 
 
 
 
 
 
 
Handwerken 
Het jaar is bijna om, op maandag 12 dec hebben wij de 
laatste handwerkavond van dit jaar.  
Wij beginnen weer in het nieuwe jaar 2023, op maan-
dagavond om de veertien dagen op de even weken van 
de maand en wel om half 8 in het dorpshuis "Nuver 
Plekkie'' . 
De eerste datum is dan 9 jan –23 jan-6 febr enz.  
Wij wensen ieder hele fijne feestdagen en een gezond 
2023 toe.  
De handwerkclub.  

VERENIGINGEN 
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Voor de nieuwkomers:  

Roelie de Boer verzorgd al tientallen jaren de puz-

zel. Het nieuwe seizoen  

begint in het herfstnummer en er zijn 4 rondes. 

Wie het hoogste gescoord heeft wint en mag kie-

zen tussen een rollade of taart! De uiteindelijke 

uitslag wordt bekend gemaakt in en het volgende 

herfstnummer! 

Ook verzorgt Roelie de Drentse en /of  grappige 

tussentekst, waarmee lege plekjes gevuld  worden, 

onze dank  daarvoor is groot! (red)  

PUZZELRONDE 

 

 

 

 
 
 
 
Antwoorden zomer puzzel 
 

1.Vandaag, morgen,overmorgen,gisteren en 
eergisteren 

2.Geen enkele, het was de ark van Noach 
3.Afrika 
4.De wolf 
5.Marco Bakker 
6.2 n.l.  een binnen  – en een buitenkant 
7.1961 
8.Anton Heyboer 
9.Sinterklaas 

    10.Heintje Davids 
11.De andere helft 
12.Poot optillen 
13.Een teckel 
14.AVRO’S Weekend Quiz 
15.De Waarzegster 
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Antwoorden herfst puzzel 
 

1.Tuschinski 
2.One man show 
3.Corry Vonk 
4.Op hoop van zegen 
5.Willeke Albertie 
6.Koningin Wilhelmina 
7.Bartje 
8.Jules de Korte 
9.Dorus 
10.Cor Steyn 
11.Kees van Koten en Wim de Bie 
12.Dikkertje dap – De kat van Ome Willem – Op 

een mooie pinksterdag – enz. 
13.Turks Fruit 
14.Jazz 
15.Rita Reys 
16.Igone de Jongh 
17.Van zijn weense walsen 
18.Maria Callas 

 
 

 

Puzzelstand eerste ronde 
 
Marje Zuurendonk   17 pnt 
Hennie Schepers   17   ,, 
Hillie Heins    16   ,, 
Annelies Loot    16   ,, 
Riek Ottens    15   ,, 
Gijs Egbers    15   ,, 
Bea Rozeman    13   ,, 
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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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BLOEMENKWIS 
 
Welke bloem wordt hier bedoeld? 
 
Voorbeeld: Als je verliefd bent, geef je deze aan je 
geliefde. Voorbeeld: roos. 
 

1.Met sint Maarten lopen ze ermee. 
2.Bloem van een storm- en regenachtig sei-

zoen. 
3.Een wijze joodse koning sloot zijn brieven er-

mee. 
4.Hoofddeksel van een kloosterling. 
5.Stralend hemellichaam en bron van warmte. 
6.Je zou hem een muntstuk geven, de verrader. 
7.Dit is een winters uurwerkje. 
8.In je oog zit er één. 
9.In het donker maakt hij brokken. 
10.Snelle loop van een huisdier. 
11.Onmeetbaar getal + een sufferd. 
12.Denk vooral aan mij! 
13.De beker van de eerste oudtestamentische 

hoge priester. 
14.Vulling van de matras van een heilige 

vrouw. 
15.Een bloem die zich doorlopend in een prinse-

lijk knoopsgat bevindt. 
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Direct voordeel haal je bij 

 

 
Coop- Boezen-

Schoonoord 

 

 

Uw supermarkt 

Tramstraat 17 

7848 BG Schoonoord 

 

 

 

 

 

Lentefair 

 
De activiteitencommissie van De Kiel wil op  
zaterdag 6 Mei van 11:00-16:00uur  
een gezellige en leuke lentefair organiseren. Voor ieder 
wat wils!  
Het doel is om een gevarieerde lentefair te organiseren, 
met o.a. lekkernijen, workshops, make up, spullen voor 
in de tuin, spullen voor binnen, en zelfs iets leuks voor 
de mannen.  
 
Maar voor een fair zijn we natuurlijk ook standhouders 
nodig die leuke spullen willen verkopen. We zijn al druk 
bezig om ondernemingen in de omgeving te vragen, 
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.  

maar hoe leuk zou het zijn dat ook mensen van De Kiel 
zelf hun eigen waar kunnen verkopen. Denk aan knut-
selwerken, eigen gemaakte honing, wellicht kook en 
bak je graag en wil je je baksels verkopen, veel is mo-
gelijk!  
 
Voor 1 februari willen we jullie vragen je aan te melden 
als je dit leuk lijkt. Zo kunnen we inventariseren of het 
mogelijk is een lentefair te gaan organiseren.  
Om op de fair te staan zijn de kosten voor een stand 
€20,- hierbij inbegrepen zit koffie/thee, en een lekkere 
lunch.  
 
Ik zou zeggen geef je snel op bij de activiteitencommis-
sie. 
Je kunt mailen naar: werkgroep.activiteiten@dekiel.info  
 
We hopen er met elkaar een gezellige Lentefair van te 
kunnen gaan maken! 
 
Groetjes,  
Angelina, Annetta, Hennie, Bianca & Marlien. 
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Homeopathie bij Dieren 
 

Mijn naam is Willie Korte en woon samen met Anco op 
de Rolderstraat 23 in De Kiel. 

Vele mensen kennen mij vast van gezicht/naam of van 
ons bedrijf Homeopathie & Dier. 

Van 2011 tot 2016 heb ik een 4,5 jarige HBO opleiding 
gevolgd voor Klassiek Homeopaat voor dieren in Amers-
foort. De vele positieve reacties en resultaten hebben 
mij doen besluiten om anderen ook te gaan helpen. Ik 
behandel honden, paarden en katten met uiteenlopende 
klachten. Daarnaast ben ook nog steeds werkzaam in de 
zorg. 

Voor het dorpsboekje wil ik jullie graag wat vertellen 
over deze mooie, zachte behandelwijze die al meer dan 
200 jaar bestaat. 

Veel mensen denken dat alle natuurlijke middelen en 
supplementen onder de noemer homeopathie schuilen. 
Echter is dit niet het geval. Er bestaan verschillende 
vormen van homeopathie, zoals de klinische homeopa-
thie en de complex homeopathie. Deze laatste is bij de 
meeste mensen wel bekend onder de producten van Dr 
Vogel of VSM. Hierbij zitten vaak meerdere middelen in 
een flesje. 

De Klassieke Homeopathie welke ik praktiseer werkt an-
ders. Met Klassieke Homeopathie wordt getracht de oor-
zaak te achterhalen en deze te behandelen. Veel andere 
behandelwijzen zijn gericht op symptoombestrijding. Ze 
pakken de bron dus niet aan, waardoor klachten vaak/
sneller terug kunnen komen. 

De oorzaak van een klacht vertoond symptomen in het 
lichaam. Deze symptomen kunnen van fysieke en/of 

INGEZONDEN 
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mentale aard zijn. Op deze manier 
wil het lichaam laten weten dat het 
zelf genezend vermogen van het 
dier het probleem niet op kan los-
sen en hulp nodig heeft. Ik kijk o.a. 
naar hoe en waar de klacht tot ui-
ting komt.  

Klassieke Homeopathie is een holis-
tische behandeling, waarbij samen 
met de eigenaar naar de totaliteit 
van het dier gekeken wordt. Dit is 
altijd maatwerk want net als men-
sen reageert ieder dier anders op 
een ziekte/klacht en is de kans 
groot dat ook ieder dier op een an-
dere manier behandeld moet wor-
den. 

In overleg met de eigenaar ga ik op zoek naar wat de 
klacht verbeterd en wat de klacht verslechterd. Verder 
wordt het mentaal/emotionele deel van het dier ook 
meegenomen. Hoe reageert het dier tijdens de ziekte, 
vertoont hij hetzelfde gedrag nog of ander gedrag, zo-
als agressie, wegkruipen etc.  Verder wordt er bespro-
ken of er erfelijke componenten aanwezig/bekend zijn, 
sociaal gedrag, reactie op weeromstandigheden, drink 
en eetgedrag, het plassen en stoelgang, reactie op vac-
cinatie etc.  

Na deze informatie allemaal doorgenomen te hebben 
met de eigenaar begint voor mij de zoektocht naar de 
meest passende behandeling en medicatie. De medica-
tie heeft altijd een natuurlijke achtergrond. De hiervoor 
gebruikte middelen kunnen van plantaardige, minerale 
en/of dierlijke grondstoffen gemaakt zijn. 

Naast het voorschrijven van een middel, kijk ik ook 
naar de leefomstandigheden en voeding. Veel klachten 
kunnen net als bij ons mensen ontstaan door voeding.  

Voeding is, los van erfelijke componenten, de basis van 
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de Wilde Kers 
Bistro de Wilde Kers is een prachtig gelegen horecagelegenheid aan de Kanaalstraat  in Eeser-

veen (schelpenpaadje tussen de Kanaalstraat en het Eesergroen).  

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

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

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

Maandag en vrijdag gesloten  

Bistro De Wilde Kers 

Kanaalstraat 6 

7858 TE Eeserveen  0599 213 203 

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

arrangementen en feestjes 

www.dewildekers.nl / info@dewildekers.nl 

  

een goede gezondheid. Bestanddelen in voeding kunnen 
een klacht laten ontstaan of in stand houden. 

We hebben daarom ook besloten om naast de Klassieke 
Homeopathie ook voeding in ons bedrijf op te nemen. 
Wij hebben natuurlijke-/ biologische voeding voor hon-
den en katten in ons assortiment. De voeding voor hon-
den en katten is als koudgeperste brokken of als KVV 
(kompleet Vers Vlees) te verkrijgen. Voor paarden heb-
ben wij diverse soorten brokken (vrij van graan, melas-
se, soja en GMO) in het assortiment. Alles is bestelbaar 
via onze webwinkel en in overleg af te halen. 

 

Ben je geïnteresseerd in Klassiek Homeopathische be-
handelingen en/of voeding, neem dan een kijkje op on-
ze website www.homeopathieendier.nl of neem vrij-

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiRGUgV2lsZGUgS2VycyIsImFkZHJlc3MiOiJLYW5hYWxzdHJhYXQgNiwgRWVzZXJ2ZWVuIiwibGF0aXR1ZGUiOjUyLjg3NzA1NzIsImxvbmdpdHVkZSI6Ni43NjAwMzQ1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInBy
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiRGUgV2lsZGUgS2VycyIsImFkZHJlc3MiOiJLYW5hYWxzdHJhYXQgNiwgRWVzZXJ2ZWVuIiwibGF0aXR1ZGUiOjUyLjg3NzA1NzIsImxvbmdpdHVkZSI6Ni43NjAwMzQ1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInBy
http://www.dewildekers.nl
mailto:info@dewildekers.nl
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blijvend contact op. Dit kan via het 
contactformulier op de website of 
telefonisch/Whatsapp via 06-
46195995. 

Op de website is ook een porfolio 
te vinden met een kleine greep 
van de door mij behandelende die-
ren van de afgelopen jaren. 

Anco en ik wensen iedereen en al-
le dieren een rustige jaarwisseling 
toe en een goed en gezond 2023. 

 

 
 
 
 

 
                  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

oproep 
 
 
Beste mensen, 

U kent ze wel. Mensen die iets maken, iets doen, waar 

ze erg veel plezier aan beleven. Zij willen dit wel doen 

met meer mensen of zij willen er graag over vertellen. 

Heb jij ook zo’n hobby? Vertel het ons. Schrijf er een 

stukje over. Lastig? We komen graag langs om het te 

horen of te zien en helpen dan met het schrijven van 

het stukje. 

Zo kunnen we i.p.v. de doorloper in elk dorpskrantje 
een hobby aan de orde stellen.     

De redactie van dit krantje roept jou op!              
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NEI 

Praktijk NEI, gespecialiseerd in het aanpakken van pijn-
klachten en het herstellen van algeheel welzijn en ba-
lans, heeft onlangs haar deuren geopend nabij de Kiel. 

In de loop van 15 jaren dat Pascale Schwartz als thera-
peute bij Praktijk NEI werkt, specialiseerde ze zich in 
een twee sprong: Pijnklachten op te lossen of te ver-
minderen en de oorsprong van emotionele blokkades op 
te sporen en aan te pakken.  

Ze werkt met verschillende methodes waaronder de 
SCENAR. Een apparaat welke oorspronkelijk ontwikkeld 

is voor astronauten. Want 
een zieke astronaut of een-
tje die pijn heeft, kan ner-
gens terecht. Een astronaut 
moet onderweg dus zelf zor-
gen dat zijn lichaam her-
steld.  Door het toepassen 
van de SCENAR wordt het 
heling vermogen van het li-
chaam aangesproken waar-
door blessures kunnen gene-
zen en pijnklachten kunnen 

verdwijnen of aanzienlijk verminderen. In het artikel 
“Genezing in je broekzak” in het Medisch Dossier blad 
van 10 november 2016, wordt De SCENAR ook gepre-
zen voor zijn effectiviteit bij burn-outs-, depressieklach-
ten en het herstellen van het slaapritme. 

Voor wie dieper wil gaan, past de praktijk met haar ho-
listische benadering andere methodes toe. Zo kunnen 
NEI, Emotioneel Evenwicht, reflexologie en voeding aan 
bod komen. Dit alles zonder lange praat sessie te hou-
den en met als doel de fysieke, emotionele en mentale 
balans bij haar cliënten te doen herstellen door blokka-
des op te sporen en op te heffen. 

“Ik zie de symptomen als signalen en zoek graag naar 
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Dorpsborrel via zoom, Ad niet gezien en gehoord (falend internet) en Hennie was weer 

even uit beeld 

 

 

 

 

de oorzaak zodat we deze samen kunnen aanpakken. 
Stel u heeft hoofdpijn (het symptoom). Mijn aanpak zal 

geen paracetamol voor de 
hoofdpijn leveren (zodat 
de pijn tijdelijk verdwijnt) 
maar spoort de oorzaak 
van het probleem op en 
pak het aan zodat uw 
hoofdpijnklachten kunnen 
verdwijnen.” Zegt Pascale 
Schwartz.  

Voor de eerste behandeling 
hanteert de praktijk het motto: “geen verandering be-
tekent geen betaling” (Geldig voor de eerste afspraak 
en tot mei 2023).    

www.nei-therapie.nl 

tel: 06 4089 1311 
email: pascale@nei-therapie.nl 

Tramstraat 105 Schoonoord 

Heeft Praktijk NEI te Schoonoord u nieuwsgierig ge-
maakt? Neem dan contact met haar op.  

 

http://www.nei-therapie.nl
mailto:pascale@nei-therapie.nl
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Verkoop én reparatie van fietsen, ook elektrische. 
Eigen merkfiets: Avalon 

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

 
Slenerweg 5 – 7848 AD Schoonoord 

tel. 06 – 1978 0880 
Openingstijden: 

Maandag t/m donderdag 17.00-20.00 uur 
Vrijdag 13.00-20.00 uur 
Zaterdag 9.00-17.00 uur 
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kig weer met elkaar kunnen vieren. De rest van de 
drankjes zijn voor eigen rekening. 
 

Kledingbank Schoonoord, 

 

Doordat alles duurder wordt, hebben steeds meer men-
sen moeite met het rondkomen van hun maandbudget.  

Alle prijzen schieten omhoog, boodschappen, energie 
enz.  

Iedere maand puzzelen met je geld. Als je kinderen 
hebt, weet je dat ze snel uit hun kleding groeien, vooral 
de kleinsten.  
We snappen dat het dan moeilijk is om ook nog kleding 
te kopen, als het al krap is. Misschien kunnen wij u wel 
een handje helpen. De kledingbank is er ook voor u en 
uw kinderen, als u geen probleem hebt om 2e handskle-
ding te dragen. We hebben baby-, kinder-, dames- en 
herenkleding en schoenen in alle maten, ook sportkle-
ding.  

U kunt gratis kleding e.d. ophalen.  

De kledingbank bevindt zich in het dorpshuis, Kerklaan 
9, Schoonoord.  
We zijn open op woensdag van 14.30 – 17.00 uur en 
van 18.00 – 20.30 uur.  

Op deze tijden kunt u ook kleding, schoenen, e.d. bren-
gen.  

Tevens zijn we het uitgiftepunt voor gratis menstruatie-
middelen.  

U bent van harte welkom, namens het team van de kle-
dingbank, 

Reina T., Gerie K., Willie H., Janny v. L. en Riek O.  

 



30 

  

Masters Diervoeders 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Masters paardenvoer, 

muesli en granen dealer voor 

zowel zakgoed als bulk: 300 kilo mixpallet van Masters. Franco aan huis. Ook 

voer honden/kippen/  

konijnen/cavia/hamster/geiten/varkens/vogelvoer. 

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

www.happyanimalfood.nl 

  

  

 
Voor al uw klusmaterialen en klussen. 

De Bouwmarkt Schoonoord (eerder Fixet) 
aan de Maatschappijweg 4 in Schoonoord, 
bestaat al vele jaren en is dé Bouwmarkt 

op het gebied van klussen/
klusbenodigdheden 

(óók een eigen Klussendienst) en heeft 
alles in huis om u van dienst te zijn met 
(tuin)gereedschap. Ook verhuur van ma-

chines.  
 

Telefoon: 381852. 
www.bouwmarktschoonoord.nl 

e-mail: info@bouwmarktschoonoord.nl 

http://www.happyanimalfood.nl
http://www.bouwmarktschoonoord.nl
mailto:info@bouwmarktschoonoord.nl
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Inzamelen doppen  

 
Sinds Astrid niet meer op De Kiel woont hebben wij, Pie-
ter en Regien,  het inzamelingspunt van de doppen 
overgenomen.  Wij wonen op Kijlweg 12. Naast onze 
voordeur staat een groen hekje en daarachter staan 2 
bakken. Als we een grote verzameling doppen hebben 
brengen wij het naar een landelijk verzamelpunt in Don-
deren of naar familie in Paterswolde die contacten heb-
ben met de betreffende organisaties. 
 
Met het inzamelen van plastic doppen en kroonkurken 
wordt geld opgehaald voor goede doelen: Stichting 
Hulphond en het Diabetes Fonds.  
 
- De plastic doppen worden ingezameld op diverse 
punten in Nederland en vervolgens gerecycled. Van die 
opbrengst kunnen geleidehonden een basisoplei-
ding volgen die ze nodig hebben om het nuttige en 
dankbare werk te kunnen doen. 
 
- De kroonkurken (o.a. bierdoppen) worden ingeza-
meld omdat er tin in zit. De doppen worden gerecycled 
bij de onttinningsfabriek in Leeuwarden en bij European 
Metal recycling in Nijmegen waar een prijs per kilo 
wordt betaald. Dit bedrag gaat naar het Diabetes Fonds 
waardoor er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan 
kan worden naar diabetes.  
 Naast het helpen van mensen helpt men ook het milieu 
met het inzamelen van dop-
pen.   
 
 
Met vriendelijke groet,   
Pieter en Regien  
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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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 Kerst 
 
Over bosserij en essen 
Een donzen deken verse snei, 
Laandschap lig der in stille rust 
Ogenschienlijk vredig bij. 
 
Jammerlijk bint der veul zwarte plekken, 
Schien vertroebelt wat hij ziet. 
Armoe, pien,  verkeerde ziekte, 
Oetbarstings in oorlogsgebied. 
 
Het kerstlocht is verbliekt, 
Glaans is der mangs hielemaol vanof, 
Straolen van een diep verlangen 
Fakkelt vaok allèn maor dof. 
 
Oh, vrede spreid joen zachte vleugels 
Over oeze mooie aarde hen, 
Breng weer liefde in oes hart 
Laot de mèensheid niet allèn 
 
 
 
 
Nieuwjaars wens 
 
Onze wens voor het nieuwe jaar 
Is duidelijk klaar 
Eenvriendelijk woord  
En een lieve lach 
Wensen we jou voor elke dag 
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Wie……… 
……..weet er iets meer over het bankje dat staat tegen-
over de voormalige dienstwoning van Staatsbosbeheer 
(langs de N376) ter hoogte van De Tweelingen? Links 
van de grindweg naar Ellertshaar. 

Het is een bankje opgemetseld met flinten en gemaakt 
door waarschijnlijk de arbeiders die bezig waren met de 
aanplant van het bos in het kader van de Dienst Uitvoe-
rende Werken (DUW), beter bekend als de Werkver-
schaffing. 

Er staat een datum met jaartal, ingelegd met kiezeltjes: 
24 februari 1923. 

Samen met Evert Thomas (boswachter bij Staatsbosbe-
heer Schoonloo) proberen we te achterhalen Wie die ar-
beiders zijn geweest en welke familieleden daar van af-
geleid kunnen worden. Het lijkt ons leuk om de 100-
jarige bank in het zonnetje te zetten. 

Ook gaat het verhaal dat er een koker is ingemetseld 
met een document. 

Wie weet iets meer over dat bankje? 

Graag een reactie via de sociale app of een imeeltje 
naar zenoroos46@gmail.com. 

Tussen De Kiel en Schoonloo (de N 376): tegenover de 
oude boswachterswoning De Tweelingen, in het bos, 
links van de 
grindweg naar 
Ellertshaar 
(tussen het 
fietspad en die 
weg). 
Zeno 
 
 

mailto:zenoroos46@gmail.com
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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  

Persbericht 

Ervaar de kracht van wildplukken 
Het is nu een heerlijke tijd om de natuur in te trekken. 
Veel bomen en struiken hangen vol met eetbare bes-
sen, veel planten zijn alweer uitgelopen en met wat ge-
luk vind je eetbare paddenstoelen. Wil je de wereld van 
het wildplukken ontdekken? En onder andere akker-
kool, gewone raket en vogelmuur leren kennen? Geef 
je dan op voor de online herfstcursus eetbare wilde 
planten die op 6 september van start gaat. De cursus 
wordt gegeven door In Het Wilde Weg. De planten die 
in de lessen worden behandeld zijn veel voorkomend. 
Omdat deze cursus online wordt gegeven is deze niet 
regiogebonden en kan iedereen die meer wil weten 
over eetbare wilde planten meedoen. In acht lessen, 
die via Zoom worden gegeven, maak je kennis met eet-

mailto:schoonoordsebessen@gmail.com
http://www.schoonoordsebessen.nl
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14.

19.Gijs E. 

18.Henk H. 

20. Esther B. 

 

bare planten die 
je in de herfst 
kunt vinden. Je 
blijft echter niet 
achter de com-
puter zitten. 
Wildplukkers 
Tim en Leah 
sturen je naar 
buiten, waar je 
zelf op zoek 
gaat naar 
(eetbare) plan-

ten. Tijdens opdrachtenwandelingen wordt je uitge-
daagd om zelf naar planten te gaan kijken en ze te be-
studeren. Waar groeien ze? Hoe zien ze er uit, hoe voe-
len en ruiken ze? Kun je ze eten?   
Daarnaast leer je aan de hand van PowerPoint presen-
taties, foto’s, filmpjes, thuisopdrachten, online planten-
quizzen en enthousiaste verhalen van Tim en Leah de 
wondere wereld van het eten uit de natuur kennen. 
Welke planten en bomen kun je gebruiken in de keu-
ken? Aan welke kenmerken kun je ze herkennen? Hoe 
onderscheid je ze van andere planten? Welke genees-
krachtige eigenschappen hebben ze? Welke planten zijn 
giftig?  Ontdek de gezonde en heerlijke planten die vol-
op langs het pad, in het veld, in het bos of in jouw tuin 
staan.  
Ook voor de gevorderde wildplukkers komen interes-
sante onderwerpen aan bod. Zo leer je een genees-
krachtige oxymel maken van duindoornbessen en een 
kruidenzout van wilde wortels. 
 
Deelname: € 150 per persoon  
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl of in-
fo@inhetwildeweg.nl 
Ook in april start er een nieuwe cursus 

http://www.inhetwildeweg.nl
mailto:info@inhetwildeweg.nl
mailto:info@inhetwildeweg.nl
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39 

 

Vuurwerk 

 
Waar ik nu het liefst zou zien dat vuurwerk alleen nog 
maar centraal geregeld per gemeente mag worden af-
gestoken, was ik vroeger toch echt een fanatiek liefheb-
ber. Vroegah, toen alles zogenaamd beter was. Toen we 
per straat een kerstbomen fik hadden, die natuurlijk 
groter moest zijn dan de kerstboomverbranding van de 
straat om de hoek. En daarvoor waren veel kerstbomen 
nodig (en wat aanverwante goed fikkende spullen).  
Die kerstbomen, die ging je rausen met jouw straat, het 
beruchte “kegsbaume rausen” zoals we dat toen noem-
den. Dat ging niet altijd even vriendelijk, ook hier geldt 
net als bij voetbal: het resultaat telt. En dan volgde op 
oudejaarsavond een enorm vuur op de hoek van de 
straat, goed zichtbaar voor onszelf én voor de andere 
straten. Dat er wat ruiten spontaan sprongen van de 
hitte, het asfalt volledig wegsmolt ter plaatse, dat er 
soms een auto in het vuur geduwd werd, het hoorde er 
allemaal bij.  
Ons vuurwerk kwam uit België, die slappe hap die je in 
Nederland kon kopen voldeed uiteraard niet. Vroegah, 
toen alles beter was had je nog gewoon grenscontroles 
tussen Nederland en België, zeker in december. Als je 
als Nederlander in die periode weer terug wilde naar 
Nederland, werd je auto helemaal binnenstebuiten ge-
keerd bij de grens. Tenzij er bejaarden in die auto za-
ten, of…….een vrouw alleen.  
En zo gingen wij dus jaarlijks met 2 auto’s de grens 
over, in de eerste auto zat ik en in de tweede auto za-
ten mijn broers. Mijn auto zat vol met vuurwerk, in de 
auto van de jongens zat niets. We reden terug naar de 
grens, ik voorop in mijn auto. Bij de grens minderde ik 
vaart en draaide (ja, vroegah moest je autoramen ge-
woon open draaien) alvast het raampje open. De doua-
ne boys hadden echter hun blik al helemaal gefocust op 
de auto met jonge knullen achter mij en maande mij 
om toch vooral door te rijden. Ik reed rustig de grens 
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over en mijn broers volgden een half uur later, na een 
grondige inspectie van hun vuurwerkloze auto. 
Daarna volgde het afsteken, dat ging niet per kanonslag 
want dan was de impact niet indrukwekkend genoeg. Je 
kocht matjes met kanonslagen en die matjes knoopte je 
aan elkaar vast, zodat met het aansteken van de eerste 
lont alle kanonslagen in die matjes vanzelf afgingen. En 
daarna volgde een gigantisch salvo aan keiharde knal-
len, 15 minuten lang waarbij wij zelf met onze vingers 
in onze oren stonden vanwege de vreselijke herrie. Dat 
vond ik vroegah leuk. 
Op een gegeven moment kwam mijn zoon in de leeftijd 
dat hij vuurwerk mocht gaan afsteken. Alle jongens uit 
zijn klas mochten dat allang, het viel niet meer tegen te 
houden. Al maanden van te voren werden alle folders 
bestudeerd op zoek naar het ultieme vuurwerkpakket. 
Die gingen we dan ergens in Nederland scoren, uren rij-
den, maar alles over voor dat ene pakket natuurlijk. 
Waarvoor je heel lang in de rij moest staan in een kou-
de hal, want er waren meer gegadigden voor dat aan-
trekkelijke vuurwerkpakket. Met daarbij ook die niet-
geile aansteeklont, dat was de niet onderhandelbare 
voorwaarde van mij. Zielsgelukkig gingen we weer naar 
huis, mijn zoon vanwege het enorme vuurwerkpakket 
op zijn schoot en ik omdat mijn zoon daar zo gelukkig 
mee was.  
Daarna volgde weer het afsteken. Waar de meeste 
mensen in onze buurt toen al gingen voor siervuurwerk, 
had mijn zoon uiteraard een pakket met vooral knal-
vuurwerk. Om 01.00 uur ’s nachts ging ik hem maar 
helpen met afsteken omdat ik al een uur stond te 
blauwbekken buiten. Om 02.00 uur had ik er schoon ge-
noeg van, en de buren ook. We gingen naar binnen, het 
restant aan vuurwerk ging de schuur in.  
Dat staken we vervolgens in de zomer af op de verjaar-
dag van mijn zoon, waarbij er zo weer een nieuwe tradi-
tie ontstond.  
 
Voor iedereen een gelukkig, gezond en veilig 2023! 
 



41 

 

SPEKDIKKEN   Het is de tijd ervoor. 

1500 gram spekdikkenmeel (molen in Aalden)                               

600 gram stroop                                                                            

350 gram gele basterd suiker                                                          

6 a 7 blokjes anijs (naar smaak)                                                     

½ liter heet water                                                                              

1 theelepel zout                                                                                       

4 pakjes gerookte ontbijtspek plm. 500 gram (te koop 

bij COOP)                                                                                                                 

3 zakjes gesneden droge worst (te koop bij COOP) 

 

BEREIDINGSWIJZE 

Het water heet maken.                                                                        

Gesmolten boter, de suiker en de stroop er goed door-

roeien. Het mengsel laten afkoelen en daarna de eieren, 

het meel het zout en de anijs (anijs fijn malen) er door-

roeren. Het beslag moet zodanig soepel zijn, dat het 

met enige moeite van de lepel afloopt.                                                             

Is het deeg te dik, dan meer heet water toevoegen.                                               

Het deeg minstens een nacht laten staan.                                             

De koeken worden gebakken op een kniepertjesijzer.            

LET OP: als je een kniepertjesijzer 1 maal heeft ge-

bruikt voor spekdikken bakken, dan kun je er nooit 

meer kniepertjes mee bakken.                                                                                             

De kniepertjes blijven vast zitten op het ijzer.                            

Je moet dus 1 kniepertjesij-

zer reserveren voor spekdik-

ken en 1 voor kniepertjes. 
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Aan de rand van de schitterende 
staatsbossen van Drenthe met heide, 
vennen en zandverstuivingen biedt onze landelijk 
gelegen Minicamping Landzicht veel mogelijkheden voor 
liefhebbers van wandelen, fietsen en rust. Voor 
reserveringen kunt u telefonisch contact met ons 
opnemen. 

Minicamping Landzicht,  
De Tip 1, 7849 TD De Kiel   

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

 
 

mailto:info@minicampinglandzicht.nl


43 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Werelddans 

 
Dansen is niet alleen 
een hele leuke vorm 
van lichaamsbewe-
ging, het is ook hart-
stikke goed voor je 
brein.  
 
Dansen zorgt ervoor 
dat je je vrolijker 
voelt, je laat stress-
volle gevoelens van je 
afglijden, je traint je 
motorische en cognitieve functies en je houdt je brein 
jong. 
 
Daarnaast is het natuurlijk ook heel goed voor je lijf, je 
conditie verbetert, het is goed tegen botontkalking en 
je wordt soepeler. 
 
Dans jezelf fitter, vrolijker en socialer door gezellig te 
komen dansen in onze werelddans groep 
We zijn een gezellige groep die elke week met veel ple-
zier danst, snelle en langzame dansen wisselen elkaar 
af, mooie muziek van over de hele wereld inspireert 
ons. We dansen met professionele dansleiding die er-
voor zorgt dat je zo mee kan doen. 
 
Je bent van harte welkom op de donderdag ochtend 
van 10.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis in 
Schoonoord. 
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Nieuwe hondenschool in Ruinen! 

 
In Ruinen is per 1 april 2022 
een nieuwe hondenschool 
geopend genaamd In2Dogs. 
In2Dogs is van Antoinette 
Woldring. Zij heeft veel er-
varing in het opvoeden en 
trainen van honden en is in-
middels naast gediplomeerd 
kynoloog ook kynologisch 
instructeur. Zelf heeft ze 
Rhodesian ridgebacks. Bij 
In2Dogs wordt getraind zon-
der dwang, angst en intimidatie. Dat houdt in dat ge-
wenst gedrag beloond wordt en ongewenst gedrag 
wordt omgebogen. Dit maakt de training voor zowel de 
hond als het baasje super leuk. Bij In2Dogs helpen we 
de baasjes geweldige hondenbezitters te worden. Dit 
doen we door de hond te leren wat er van hem ver-
wacht wordt in onze maatschappij. Denk daarbij aan 
het netjes meelopen aan de lijn, niet achter fietsers 
aanrennen, niet opspringen tegen de kinderen en/of 
bezoek, afblijven van eten, leren omgaan met andere 
mensen en dieren. Natuurlijk besteden we ook aan-
dacht aan het trainen van de basiscommando’s zoals 
zit, af, plaats en hier komen. Aan de cursisten leggen 
we het gedrag en de lichaamstaal van de pup uit zodat 

zij elkaar beter begrijpen. 
Verder gaan we aan het 
werk met de verdere so-
cialisatie van de pup. Wil 
jij ook een hond die direct 
bij je komt als je hem 
roept en heeft geleerd om 
zich te beheersen? Surf 
naar de website In2Dogs 
en meld je aan! 
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Hallo, 

Wij schrijven namens CBS de Slagkrooie en CBS de 

Kiel dit bericht. 

Iedereen heeft een talent en wij willen de talenten bij 

onze leerlingen laten groeien. Dit doen wij door talent-

middagen te organiseren. Per blok hebben we verschil-

lende activiteiten voor onze leerlingen, zoals techniek 

en crea, maar ook sport en horeca. Zo hebben we bij-

voorbeeld een restaurant nagebootst en zijn we in ge-

dachten naar Italië geweest. Nu zijn wij voor het vol-

gende blok op zoek naar mensen die het leuk vinden 

om hun talent te delen met onze leerlingen. Het vol-

gende blok zal uit deze data bestaan: 

Vrijdag   3 februari 2023 van 13.00 tot 14.30 

Vrijdag 17 februari 2023 van 13.00 tot 14.30 

Vrijdag 24 februari 2023 van 13.00 tot 14.30 

Lijkt het u leuk om de leerlingen te inspireren met uw 

talent en bent u op deze drie vrijdagen beschikbaar? 

Stuur dan een mailtje vóór 20 januari naar:              

jordy.tent@fiers.nu  

 

Met vriendelijke groet, 

Mike, Manon en Jordy (CBS de Slagkrooie en CBS de 

Kiel) 

mailto:jordy.tent@fiers.nu
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Hallo inwoners van de Kiel,  
 
Dinsdag 20 december vieren wij helaas voor de laatste 
keer het Kerstfeest bij CBS de Kiel.  
Wij willen een lichtjestocht organiseren voor de leer-
lingen, ouders en inwoners van de Kiel.  
Het is wel fijn als u zich hiervoor opgeeft. Dit kan bij 
Angelina van Ginneken per mail naar  
werkgroep.activiteiten@dekiel.info of bel, app of sms 
naar 0612335868.  
We starten om 18.00 uur bij CBS de Kiel. Na afloop is er 
koffie, thee, ranja, chocolademelk met iets lekkers.  
U komt toch ook?  
Team CBS de Kiel.  
 
Hartelijke groet,  
 
Margriet van der 
Veen-Planting 
Leerkracht  
CBS de Kiel  
 
  

mailto:werkgroep.activiteiten@dekiel.info
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Onderstaande uitslag lampionnenkeuring voor in het 
dorpskrantje....  
 
Hoi allemaal,  
 
11 November hebben we een gezellige lampionnenkeu-
ring gehad!  Er waren in totaal 9 kinderen geweest.   
 
Iedereen had een prachtige lampion gemaakt.   
 
3 kinderen hebben een prijs gewonnen: 
 
Emmely Schans.   
Daniek de Haan  
Rosalie Zwiers  
 
groetjes De Kinderclub.   
 

 

 

Logeren in het dorpshuis 

 

Wat zullen we eens gaan doen? Dat is een vraag die we 
ons vaak stellen…. Wat zouden de kinderen leuk vin-
den…? Dat is vaak logeren. We hebben al een hutten-
kamp gehad, kamperen in een legertent. In eerste in-
stantie wilden we weer gaan kamperen, maar dit bleek 
lastig te zijn ook gezien de tijd. Waarom gaan we niet 
logeren in het dorpshuis? Dat doen we! 
De kinderen en met name de meiden waren gelijk en-
thousiast!  
 

KINDERCLUB 
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Verrassend design van 

waardevolle grondstoffen en creatief (timmer)werk . Ons streven is om mooie items 

te maken van waardevolle materialen die jou (en ons ..) blij maken! We werken het 

meest met hout. Het materiaal bepaalt meestal wat het wordt. Van grote tafels tot 

kleine onderzetters en van camperinrichting tot de afbouw van huizen. 

Rest4U DatisereenvanJeroen 

Borgerweg 4, 7849 TC De Kiel  

tel.: 06 – 50513696 /  

info@rest4u.nl  

www.rest4u.nl  

mailto:info@rest4u.nl
http://www.rest4u.nl
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Om 15:00uur kwamen de meiden… het was prachtig 
weer! Dus er werd gelijk buiten gespeeld. Na een uur 
zijn we spelletjes gaan doen. Hierna zijn de meiden een 
boekje gaan maken wat we de komende uren gaan 
doen.  
 
 

 
Tegen 17:30uur werd er patat gehaald. We gingen pa-
tat eten op bourgondische wijze, dus! Zonder borden, 
bestek etc…. er werd een tafelkleed op tafel vastge-
maakt. Hierop werd mayonaise, ketchup, curry etc. ge-
spoten en de patat werd op een hoop hierop gegooid. 
Wat hebben de meiden gelachen, en het was natuurlijk 
smikkelen met de frikandellen, kroketten en kaassouf-
flés erbij.  
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Hierna konden de meiden weer spelen.  
In de avond werden de luchtbedden opgeblazen en ging 
iedereen lekker lui op bed een film kijken. Wat is de 
grote televisie een mooie aanwinst in het dorpshuis. Ie-
dereen kreeg lekker popcorn en drinken op bed. Dit mag 
natuurlijk thuis nooit! Dus extra gezellig.  
Het werd laat en iedereen ging laat slapen….  
 

 
De volgende ochtend weer op tijd wakker (er werd na-
tuurlijk geen rekening gehouden dat de tijd verzet was 

  ). Een heerlijk ontbijt stond voor ze klaar.  
Iedereen gaf aan “Wanneer doen we dit nog een keer?!” 
Het was dus een enorm succes!  
 
Groetjes de Kinderclub.  



53 

 

 



54 

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. 
  
12-12-22 handwerken 
16-12-22 Kerstborrel 
20-12-22 Kerstfeest CBS De Kiel 
06-01-23 Nieuwjaars borrel 
09-01-23 handwerken 
  daarna elke 14 dagen 
19-01-23 bestuursvergadering 
01-02-23 uiterste datum opgave LenteFair 
03-02-23 talenten presentatie aan CBS de Kiel 
16-02-23 werkgroep overleg 
17-02-23 talenten presentatie aan CBS de Kiel 
23-02-23 bestuursvergadering 
24-02-23 talenten presentatie aan CBS de Kiel 
10-03-23 NL doet 
11-03-23 NL doet 
23-03-23 bestuursvergadering 
27-03-23 Alg. Leden Vergadering 
   
Vaste activiteiten: 
Dinsdag 13.30 u schilderclub 
Dinsdag 20.00 u schietclub 
Woensdag 8.30 u sport 
 

 

Wie maakt de volgende krant????????? 

Kopij voor de volgende dorpskrant graag  

aanleveren vóór 15 februari 2023 

redactie@dekiel.info 

AGENDA 

Data oud papier : 
22-12-22, 19-1, 23-2,  
23-3, 20-4, 25-5, 22-
6,  
20-7, 24-8, 21-9,  
26-10, 23-11, 21-12 

mailto:secretaris@dekiel.info
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Handige info 
  
Dichtstbijzijnde pinautomaat Tramstraat 3, Schoonoord  
  
Toeristische informatie, Drogisterij Heidi Schoonoord en Ideeja. 
Openingstijden: ma/za 10:00 – 14:00 uur 
  
Bibliotheek Schoonoord:  
Kerklaan 10 (tel: 0880128255) ma 14:00–17:00 en do 14.00-17.00 en 
18:00 – 20:00 uur. Als het dorpshuis open (buiten de schoolvakanties 
tussen 13.30 3en 15.30 uur)  kun je via zelf-service boeken inleveren en 
lenen. Neem je bibliotheekkaart en geld voor een eventuele boete mee!) 
  
Gemeente Coevorden: (tel: 140524) 
Kasteel 1, 7741GC Coevorden 
Vervoersservice van de gemeente: voor € 2,70 (retour) kunnen inwoners 
van de gemeente op dinsdagochtend en donderdagavond naar het  
gemeentehuis. Aanmelden via tel. 0592 615000 (taxi Dorenbos) 
  
Servicepunt: 
Post NL: Drogisterij Heidi, Tramstraat 10 (tel: 381756) 
DHL: Jut en Juul Tramstraat 23, 7848 BG Schoonoord  
  
Politiebureau Coevorden tel: 0900-8844 
  
Huisartsenpraktijk/Apotheek/Gezondheidscentrum Schoonoord 
Ma/vr 8:00-17:00 uur  
Oude Molenstraat 8  
tel: 381310, ook spoednummer + 1 
Medicijnen bestellen: telefonisch of via info@medischoon.nl  
Ophalen medicijnen: ma/vr 11.00-17:00 uur 
Spoednummer avond, nacht en weekend: 0900-1120112  
Huisartsenpost in Scheper Ziekenhuis Emmen. 
 
 

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

mailto:info@medischoon.nl
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