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Plesmanstraat 89 - 7903 BG  Hoogeveen
0528-22 33 66

- Onderhoud en schadeherstel van alle merken -

- Ombouw en aanpassing rolstoelvervoer - 

- Gespecialiseerd in Mercedes-Benz -

- Bedrijfswageninrichting - 

www.garagejansen.nl

nieuwbouw - verbouw - onderhoud

www.bouwteamdrenthe.nl

Gespecialiseerd in gewasbescherming
Henry Woltinge - 061365 4809

www.woltingedienstverlening.nl

Erik Vredeveld
0629314112



V
O

O
R
W

O
O

R
DVan de voorzitter 

Tja en dan ga je er weer voor zitten om een stukje 
te tikken in een tijd waarin we zoveel mogelijk 
thuis zijn. Weinig andere mensen spreken behalve 
telefonisch of met teams of iets dergelijks. Iedereen 
er aan toe is om weer gewoon op pad te kunnen, 
de verenigingen en clubs weer meer kunnen doen, 
totdat de maatregelen worden opgeheven is het 
nog even behelpen. 

Maar positief is dat het mooie weer eraan komt en er steeds 
meer vaccins zijn die goedgekeurd zijn. Dus hopen op 
versoepelingen. Er is licht aan het eind van de tunnel.

Op het moment van schrijven komen de verkiezingen eraan, 
met de nodige maatregelen, maar het gaat en moet door. 
Natuurlijk zal de wijze waarop we door deze crisis komen 
meespelen maar ook hoe we de komende vier jaren de eco-
nomie weer helpen en ontstane problemen weer oplossen. 

En toch is het verenigingsleven niet geheel stil komen te 
liggen. Zoals we van onze verenigingen en clubs gewend 
zijn, is er toch wat te beleven. Zoals coronaproof een autorit, 
zoals de Crazy Car Challenge, maken. Of alle online 
bingo’s die georganiseerd worden om toch de binding met 
club te behouden. 

De aandacht van verenigingen voor de sponsoren en ook 
de historie die nu gedeeld worden. Mooi om te zien dat dit 
opgepakt wordt.

En daarnaast leven we ons uit door te wandelen in de 
natuurgebieden of in de omgeving rond Pesse, Stuifzand of 
Fluitenberg. Oftewel we doen wat we kunnen. Dat geldt ook 
voor de sportverenigingen. Er wordt getraind en met een 
schuin oog gekeken wanneer er weer wedstrijden kunnen 
worden gespeeld. 

Dat ons sportpark in Pesse er klaar voor is zal voor iedereen 
duidelijk zijn. Het meeste werk daar is af en ook de oude 
kleedkamers zijn gerenoveerd. En daar zijn we natuurlijk 
trots op. sv Pesse maakt al enige jaren gebruik van zon-
nepanelen om zoveel mogelijk energie zelf op te wekken. 
Goed voor de portemonnee van de club, maar ook goed 
voor een duurzame uitstraling. Dat ik dit nu noem is n.a.v. 
het artikel in het Zaanddörpenneis over Pesse energie neu-
traal. Met zoveel energieopwekking in de naaste nabijheid 
zou het goed zijn om daar als dorp in mee te denken. Mis-
schien zit daar nog wel een mooie uitdaging in. 

Tot slot hoop ik van harte dat de bedrijven die het nu moei-
lijk hebben, goed gebruik kunnen maken van de regelingen 
die er zijn om te overleven. We denken allen aan hun zoals 
de restaurants en cafe’s. Maar ook de contactberoepen heb-
ben nog een enorme inhaalslag te maken. Aan steun uit de 
dorpen zal het waarschijnlijk niet liggen. 

Wens ik jullie veel leesplezier in deze Zaanddörpenneis en 
we hopen elkaar zo spoedig mogelijk weer een keer live te 
zien. 

Arend Steenbergen, voorzitter sv Pesse

Doel van de vereniging: Bijdrage aan de leefbaarheid van 
Pesse, exploiteren van speelaccommodaties en organiseren 
van activiteiten voor de bevolking van Pesse.

Bestuur De Pioniers:
Voorzitter
Tamara Broeksmit, Oostering 16, tel: 06-25270873
Vice-Voorzitter
Erwin Stevens, Tulpenstraat 7, Hoogeveen, tel. 06-30398035
Secretaris
Tjerko Bos, Grootslag 10, tel: 853815
de_pioniers@outlook.com
Penningmeester & Ledenadministratie
Paul Boode, Warreveen 18, tel: 242477
Leden
Petra van Eijk, Oostering 46, tel: 06-42806327
Agnes Bruinenberg, H. Reindersweg 28-63, tel: 06-12050096
Tineke Luten, Warreveen 16, tel: 06-27174265
Anita Bulder, Molenhoek 10, tel: 06-11044156
John Jonker, Goornakkers 18, tel: 06-46001211

Bankrekeningnummer De Pioniers: NL56RABO0152670645

Zaanddörpenneis
Redactie: Jack Reinders, Kampiepensweg 7
email: zdnneis@gmail.com
Eindredactie: Bestuur De Pioniers

Inwoners van Pesse, Stuifzand, Fluitenberg en de buitengebie-
den kunnen kopij inleveren. Neem hiervoor eerst contact op 
met de redactie. Voor reacties of over adverteren kunt u contact 
opnemen met de redactie of met een van de bestuursleden. 
Extra exemplaren zijn mee te nemen bij De Wenning en bij de 
COOP Koolhof. Overname van foto’s en/of artikelen alleen na 
schriftelijke toestemming van de redactie.

De Ziekenkas
Wilt u een attentie laten bezorgen aan een zieke, die bijvoor-
beeld weer thuis is na een ziekenhuisopname, laat het dan 
weten aan één van de onderstaande contactpersonen:
De Marke 3 t/m 37, Vogelakkers en Tipakkers: 
Mw. Leehuis, De Marke 13, tel. 241266; 
De Marke 39 t/m 101: 
Mw. Brals, Oostering 22a1, tel. 355267; 
De Korte Lange, De Laak, Tentakkers, Bossemaat, Grootslag, 
Brinkstukken, Kimmelsbrink, Grevenkamp en Veldbrake: 
Mw. Bruinenberg, Grevenkamp 12, tel. 06-33814724; 
De Hoorns, Lage Landkamp, Goornakkers en Tonckenspad: 
Henny Jonkers, Lage Landkamp 17, tel. 241173; 
Dorpsstraat: Mw. Zomer, Dorpsstraat 43, tel: 241621; 
Warreveen: Roely Boode, Warreveen 18, tel. 06-36586824; 
Oostering: Mw. Westera, Kerkweg 7, tel. 241744; 
Buitengebieden: Mw. Hooyer, Veldbrake 46, tel. 241481; 
De Oosterhof: Dhr. Ben Fontein, tel. 356830.

Meldpunten Maatjesagenda Pesse (MaP)
Heeft u als oudere vervoer nodig naar bijvoorbeeld een 
arts (waarbij de vrijwilliger op u wacht tijdens het consult, 
zodat u niet opnieuw vervoer hoeft te regelen voor de rit 
terug), hulp nodig in de tuin of bij een klusje in huis? 
Of wilt u samen een binnen of buitenactiviteit ondernemen, 
zoals een gezelschapsspel spelen, een wandeling maken, 
gezellig samen een kop koffie drinken? Bel dan naar 
Laura Metselaar tel. 241579 of Chris Bulder tel. 241580. Foto omslag: Janet Wesseling (Boerenveenseplassen)
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Dorpsstraat 72B - Pesse
06 50 61 26 68  - www.deurdacht.nl

DeurDacht, uw voor- en garagedeurspecialist 

uit Pesse! Ons bedrijf is gespecialiseerd in 

de verkoop, montage en service van Hör-

mann garage- en voordeuren en elektrische 

aandrijvingen.



OUDERENWERK SWW EN 

TIEDVERDRIEF

De activiteiten zijn bedoeld voor alle ou-

dere bewoners van Pesse. De activiteiten 

vinden plaats vanuit de recreatiezaal van 

de Oosterhof. Indien er moeilijkheden 

zijn met vervoer naar de Oosterhof is een 

belletje genoeg om vervoer te regelen.

Elke woensdagmorgen is er een inloop 

met koffiedrinken vanaf 10.00 uur in de 

recreatiezaal. De kosten zijn € 1,00. 

Op de laatste vrijdagmiddag van de 

maand is er “tiedverdrief”.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij H. Pook 

tel. 242887

OUDERENSOOS 

B. Benning, Veldbrake 44, Pesse,

tel. 0528-241348

JUDOVERENIGING HARADO

Lesprogramma en informatie:

www.judo-harado.nl 3 proeflessen gratis!

KLOOTSCHIETEN

Wanneer de coronamaatregelen versoe-

pelen gaan we de volgende data, vanaf de 

Hoekskamp, weer klootschieten. 3 en 17 

april, 1, 15 en 29 mei, 12 juni. Vertrek om 

14.00 uur. Vooraf is er koffie/thee. Inleg is  

€ 2,00 per persoon. Meedoen is voor ei-

gen risico.

Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427

Agenda april/mei en korte berichten
Je kunt data van activiteiten voor 
juni/juli, plus korte berichten 
(waaronder familieberichten), 
ook uit Fluitenberg en Stuifzand, 
sturen aan de redactie, email: 
zdnneis@gmail.com. Zie verder 
het colofon. De redactie is niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
typefouten en tussentijdse wijzi-
gingen in de gegevens in deze 
rubriek.

AANLEVEREN KOPIJ 

ZAANDDÖRPENNEIS

Noteer alvast in je agenda: Het juni-/

julinummer verschijnt begin juni. Uiter-

ste aanleverdatum kopij (in Word, foto’s 

apart aanleveren): 20 mei.

OPROEP AAN ONZE

ADVERTEERDERS

Wijzigingen in uw advertentie? Laat dat 

weten aan zdnneis@gmail.com en wij 

zorgen dat het wordt aangepast.

DORPSCOLLEGE PESSE

https://dorpscollege.jimdo.com/

ONTMOETINGSCENTRUM

DE WENNING PESSE

Donderdagmiddag klaverjassen, aan-

vang 13.30 uur, iedereen is van harte 

welkom. Tevens is er gelegenheid voor 

Rummikub. Donderdagmiddag = Spel-

lenmiddag in De Wenning! Vrij gebruik 

van het biljart in De Foyer. Wilt u sjoe-

len, welkom! We zetten het graag voor 

u klaar. 

Voor informatie: Henri Spijkerman (be-

heerder), Veldbrake 5, tel. 241601, 

email: info@dewenningpesse.nl.

GYMNASTIEKVERENIGING

DE ANTILOPEN

Voor lesprogramma en verdere informa-

tie: Janet Wesseling, tel. 0610071466, 

email: deantilopen@gmail.com, 

https://antilopen.jimdofree.com/, 

www.facebook.com/deantilopen-pesse

DORPSHUIS ’T OVERSCHOTJE

FLUITENBERG

Café en snackbar open: vrijdag, zater-

dag en zondag vanaf 17.00 uur. Biljar-

ten: elke maandag om 20.00 uur. Biljar-

ten senioren: Elke maandag om 13.00 

uur. Gym: elke dinsdag om 13.30 uur. 

Voor informatie: André en Gea Baas (be-

heerders), Veldkamp 13, tel. 272391, 

email: dorpshuisoverschotje@gmail.com.

ONS DORPSHUIS STUIFZAND

Open voor snacks en plates: zaterdag en 

zondag vanaf 17.00 uur. Bingo (van de 

klootschietvereniging, met geldprijzen): 

elke maandag om 20.00 uur, zaal open 

om 18.30 uur. Biljarten: elke donderdag 

om 13.00 uur en 20.30 uur, elke vrijdag 

om 20.00 uur. Oefen-biljart: elke dins-

dag om 13.30 uur. Jokeren: dinsdag om 

de week om 19.30 uur. Klaverjassen: 

elke woensdag om 20.00 uur. Kloot-

schieten: elke zaterdag om 14.00 uur 

en elke zondag om 10.00 uur. Koers-

bal: iedere dinsdag om 14.00 uur. Voor 

informatie: Erwin en Jolanda Laurenssen 

(beheerders), Hoofdweg 8, tel. 262577, 

www.dorpshuisstuifzand.nl.
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LET OP! IN VERBAND MET DE CORONA MAATREGELEN GAAN DE

ACTIVITEITEN IN DE DIVERSE DORPSHUIZEN NIET DOOR.

ZODRA ALLES WEER VERSOEPELT WORDT BENT U DAAR WEER WELKOM.

Dorpsstraat 72B - Pesse
06 50 61 26 68  - www.deurdacht.nl

DeurDacht, uw voor- en garagedeurspecialist 

uit Pesse! Ons bedrijf is gespecialiseerd in 

de verkoop, montage en service van Hör-

mann garage- en voordeuren en elektrische 

aandrijvingen.
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Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse
06 2542 8442

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Bloemwerk met karakter!

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse
06 2542 8442

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Bloemwerk met karakter!

Warreveen 57 - Pesse
Tel. 06 27 37 89 10

info@schoonheidssalon-marleen.nl

www.schoonheidssalon-marleen.nl

Buitengewoon goed

Agrarisch onroerend goed

Griendtsveenweg 27, 7900 BD Hoogeveen
telefoon       (0528) 264 007
e-mail          info@schelhaas.com
internet       www.schelhaas.com

Taxaties en aan- en verkoop van:
•agrarische bedrijven;
•losse landbouwgrond;
•agrarische productierechten;
•fraaie woonboerderijen in het landelijk gebied;
•deelnemer van www.fosfaatstroom.nl. het
platform voor het aan- en verkopen van
fosfaatrechten.

Gespecialiseerd
in het bemesten van
gras- en bouwland!

H. Reindersweg 3a - Pesse
06 428 042 03

KAPSALON MAGGIE 
Dorpsstraat 28
7933 PC Pesse 
T: 0528 24 12 52

Creatieve hairstyling voorCreatieve hairstyling voor
hem en haar!hem en haar!

Gewoon bij jou in de buurt!Gewoon bij jou in de buurt!

Openingstijden:

Maandag gesloten
Dinsdag 08:30 – 17:30 uur
Woensdag 08:30 – 17:30 uur
Donderdag 08:30 – 17:30 uur
Vrijdag  08:30 – 17:30 uur
Zaterdag 08:30 – 12:30 uur

Wij werken op afspraak.

Volg ons ook op Facebook: @kapsalonmaggie



Heeft u iets voor het Zaanddörpenneis?

Mail het naar: 

zdnneis@gmail.com
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Als je denkt dat je de slimste bent, meld je dan 
aan voor een gezellige quiz met uiteenlopende 
vragen en wordt de slimste van Pesse en omstre-
ken 2021. 

Doe mee en meld je (uiterlijk 15 april) aan voor de online 
Quiz van de Pioniers via e-mail: pioniersquiz@gmail.com

Hoe werkt het?
Na aanmelding ontvang je een link om in te loggen via 
Teams. Je logt in op een computer, laptop of tablet. Als je 
ingelogd bent, wordt uitgelegd hoe de quiz werkt. Daarna 
krijg je op het scherm een pincode te zien, waarmee je met 
je mobiel via Kahoot kunt deelnemen aan de Quiz.

Wat heb je nodig om mee te doen?
• een computer, laptop of tablet
• een mobiele telefoon
• en gezond verstand

Deelname is gratis, dus meld je nu aan.

Paasspeurtocht!

Op maandag 5 april is het alweer tweede paas-
dag. Normaal is het altijd een dag waar het 
eieren zoeken op het programma staat, wat de 
Pioniers organiseert. Uiteraard zal het dit jaar 
nog niet mogelijk zijn deze traditie voort te zet-
ten. 

Vorig jaar hebben we een raam-paasspeurtocht gedaan en 
nu hebben we weer iets nieuws bedacht! Het gaat om een 
speurtocht voor de kids van de basisschool. Wat verder de 
bedoeling is blijft nog even een geheimpje. De speurtocht 
kan het hele paasweekend gelopen worden, maar maan-
dag 5 april, op tweede paasdag is er een verrassing. Houdt 
onze Facebook pagina in de gaten voor alle verdere info!

Dalijk as de tilozen bluit

Dalijk as de tilozen bluit
aodemt het leven de gedachten
van de lange, donkre nachten
dalijk as de tilozen bluit

Dalijk as de tilozen bluit
brengt gedachten oons töt dromen
waor vanuut verjongde bomen
liedzem lichte veugels fluit

Dalijk as de tilozen bluit
aodemt alles de geadchten
van het langvergeten wachten
op het leven dat weer gruit

 
Door: Bart van Oosteringh
Uit de bundel: Blossems in de lijte
Uitgegeven door: Horizon-taal (nu Huus van de Taol)
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Zuidwolde - Tel. (0528) 37 23 09 - Mobiel 06 460 144 82
Pesse - Tel. (0528) 24 21 20 - Mobiel 06 460 144 81

Pater Aanhanger Service...
...richt zich op onderhoud, verhuur, verkoop en speciaalbouw van aanhangwagens,
caravans en trailers. Wij hebben service bewust in onze naam, het is de basis van
waaruit wij willen werken. Neem gerust contact met ons op om te zien wat wij
voor u kunnen betekenen.
Pater Aanhanger Service staat graag voor u klaar.

Zwarte Water 6
7933 TN Pesse

Telefoon: 0528 - 24 18 78
Mobiel: 06 - 40 66 77 62

info@paspesse.nl
www.paspesse.nl

Daarom PAS
Service 6 dagen per
week, ook ‘s avonds
bereikbaar
Volop onderdelen en
accessoires op
voorraad

Pesserdijk 4A  7903 TE  Hoogeveen
tel : 0528-263959    fax : 0528-279541

machinereparatie

metaaldraaien

freeswerk

revisie en nieuwbouw
van hydro-cylinders

plaat- en
konstruktiewerk

pesserdijk 4a
7903 TE  hoogeveen
tel. 0528-263959
fax 0528-279541

T: 06 – 235 105 06
E: info@henk-kuik.nl
W:www.henk-kuik.nl

Werkplaats:
Dorpsstraat 72D
7933 PDPesse

Maatwerk in het maken van
kozijnen, ramen en deuren.



 ONTMOETINGSCENTRUM DE WENNING 

Wist u dat... nieuws vanuit De Pioniers
- De Pioniers nog steeds vergadert, maar dit via Teams online doet.
- We op dit moment druk zijn met voorbereidingen voor 3 nieuwe activiteiten. 
- U de gemeente kunt mailen voor belangen die het dorp aan gaan. Hierbij moet u denken aan straatwerk wat niet goed 

ligt, lantaarnpalen die het niet doen (wel even het nummer van de paal doorgeven), snoeiwerk etc. info@hoogeveen.nl. 
- Wij in gesprek zijn geweest met Gerda Bolding (gemeente) en Carla Eefting (opbouwwerker) om een aantal zaken te 

bespreken die spelen in Pesse. Daarbij moet u denken aan: opknappen Jagerspad en overlast van mensen die daar hun 
behoeften doen, lampen aan de Hoogeveenseweg, het opknappen van het wegdek aan de Hoogeveenseweg, smileybord 
voor de verkeersveiligheid.

- Wij als Pioniers regelmatig contact hebben met bovenstaande personen om te werken aan de leefbaarheid binnen Pesse. 
- Zodra het kan/mag wij graag met onze jeugd vanaf 12 jaar in gesprek willen met de opbouwwerker en de jeugdwerker 

om te kijken hoe wij meer activiteiten kunnen bieden voor deze oudere jeugd. 

Winter in Pesse (foto: Edwin van den Akker)
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Jaarvergadering van de algemene raad

Ontmoetingscentrum “De Wenning” Pesse

Datum:  Maandag 12 april 2021 
Tijdstip:  20.00 uur
Locatie: In principe in Ontmoetingscentrum De Wenning. 
Wanneer de coronamaatregelen het niet toelaten dan 
ontvangt u per mail informatie over de jaarvergadering. 
Het bestuur kan de jaarvergadering online via teams 
toelichten.
Bent u geen lid van de algemene raad en wilt u de 
vergadering bijwonen, stuur dan een mail naar 
info@dewenningpesse.nl. 

Agenda
1. Opening
2. Verslaglegging schriftelijke verantwoording over 2020 
3. Mededelingen voorzitter
4. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en niet herkiesbaar: Gert Jonkers
 Het bestuur draagt Arnout Vos als kandidaat voor.
 Aftredend en wel herkiesbaar: John Schiphof.

 Uitbereiden van het bestuur naar negen bestuursleden:
 Het bestuur draagt Jan Sent Waninge en Arjan Vos 
 voor. Tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor 
 aanvang van de vergadering worden aangemeld. 
Pauze
5. Jaarrekening 2020, begroting 2021
6. Rondvraag
7. Sluiting

Het bestuur
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Hoi volkien
Leut & Loop

“Aggeme leut het”. Ja, volkien, die Lubbert lult ’n eind over de grens! Dat zegt 
die lui in de zudelijke provinsies met carnaval. Het betekent zoiets als dat ie maar 
plezier magt hebbn.

Toen wij jaorn eleedn dat veur de eerste keer heurdn in het Kempenland, op de grens met België (dat 
wiefien ratelde maar deur toen ze veur dat kleine karkien van Wintelre stun en over carnaval vertelde) 
dacht ik dat ze ’n dreuge keel ekreegn had van al dat geklets en zij toe was aan een bak ….ja…. leut. 
Als ie maar koffie hebt! Fout hielemaole fout. ’n Bak leut of zoals ze in Den Haag zegt, ’n bakkie pleur 
op zien tied is niet verkeerd. 

Wij bent met de Belgn de grootste koffieslurpers van de we-
reld. Engelsn lebbern liever aan ’n “kup of tie” en dan het 
liefst “tie from Indieje”, aangelengd met ’n wolkien melk dr 
in. Dat met melk drunkn wij vrogger ook en dan in die thee 
het liefst met een stuk of wat stiekem uut de koekiestrommel 
gepikte meelkoekies (Maria-kakies) erin, ’n schep zuker, 
zacht laotn wordn en dan opsmikkeln. Kump het oe bekend 
veur? Lilleke koekiesdievn! Die thee nuumdn wij beebiethee 
of op zien Grunnings “poidjethee”! Ach, das waar mal!

Deur dat corona-ophokkerij is hiel Nederland aan de sjouw 
eraakt. “Heel Holland Tjakt” Wat is dat noe weer veur ’n 
woord? Dat zal wel Grunnings weezn, Lubbert! Op tjak 
gaon is op stap gaon en dat is het volk in de Zaanddörpen 
wel gaon doen in corona-tied. Er wordt wat af esjouwd, af 
ebuuld, af etjakt! In grote steedn organiseert ze van alles 
umme de spiern soepel te holdn. Of het altied gezonde 
ideeën bent? Frituurloop in de stad leek mij ook wel wat. 
Bij de iene ’n kroket, de volgnde ’n puut patat en dan ’n 
frikandel-speziejaal of zoals ik in de krant las een broodje 
stoofvlees naor oma’s recept. Dat stun op 8 meert in de 
krant en dat bleef mij maar deur de kop spookn van die Fri-
tuurloop. De name allent al is geweldig. Is dat niet wat veur 
de Zaanddörpn? Ho, wacht eevm. Ie hebt het toch over een 
loop? Frituurloop? Weet ie wel, meneer Scheenbescharmer, 
dat de dörpn Fluitnbarg/Stoefzaand en Pesse nogal wied 
uut menare liggn? Jawel, maar wij bent toch zo langzamer-
hand hier met zien aln toch echte buulers ewordn! 

Als ie de Dreidörpnloop wilt wandeln ben ie, ongeloogn, 
15/16 kilometer onderweg. Dat is toch best te doen, of 
niet dan? Ie bent dan zo’n 3 à 4 uur onderweg. Goed veur 
2x 10.000 stappn veur de stappnteller. Als ie dit loopie 
wandelt, mag ie een dag later een snipperdag neemn. Dat 
ben ie ook wel neudig als ie dat ongeoefend van plan bent. 
Waor startn? Wat mut wij met neem’n? Ie kunt het beste 
vanaf oe eign huus startn. Neem een soort zitlap met en wat 
snuuperij. Het mut wel leuk blievm, hè! Wandeln op dizze 
manier is net of ie op schoelreisie bent. Oe zelf wat verwen-
n’n. Noe maar hoopn of de dörpshuusn oopn bent. Ie kunt 

Hoi volkien, 

Och, nee toch? Noe ook in ‘t “Zaanddörpen Neis”?  Hep ze dan gien zenzuur? Bliekbaar niet, want 

anders lees ie dit niet, ja? Mag ik mij eevm veurstelln, ik ben Lubbert 

Schienbescharmer en ik ben intussn al met de vut en was “actief “ in ’t arbeidsproces 

warkzaam as agraries medewarker bij Jans Buutnveldert op de Veldweg 293a. Al weer 

een toertie eleedn hef het bestuur van de voetbalklup SV Pesse mien gekrabbel op de 

koop toe eneumn en onlangs sprak iene in oes dorp mij aan en die zei: “Lubbert, jong, 

ie verveelt oe vast te barste, noe ie niet meer eerpels en biet’n kunt rooi’n, waorumme 

schrief ie nooit meer die stukkies? Hep ie de kompjoeter kapot of zo?”  Nou volkien, ik hep 

teegnwoordig een leptop, zoon schootkompjoeter. Ja, ja , ie mut met de tied met! ‘k Heb nog niet 

zoon Aai-ped of Tepblet of hoe heet die dingn ook teegnwoordig. En ik twitter ook niet. Dat getwitter 

van Lubbechien in huus, heur gekakel, zeg maar, is mij al meer dan zat. ‘k Heb ook nog niet zoon 

mooie Aaifoon met internet, want dan ben ik veul te goed bereikbaar en ik wil mij toch nog wel n 

beettien vrij vuuln. Maar….…. ja, ja, lees, luuster en huiver……ik ben op Feesboek! Wat zeg ie? Op 

Feesboek? Wil ie dan hier ook zoon “X-party” organiseern net as dat magie veurig jaor in Haren bij 

Grunningn?  Nee, volkien, veur ’t organiseern van feestn en dergelijke hebt wij een geweldig bestuur, 

de “Pioniers” en daor hept  ze zoon v(l)ut-figuur as mij niet bij neudig.  Man, ze hept zelfs met ewarkt  

aan “’t Mooiste Dörp van Drenthe” ! Is de Vrolijke Köppel niet wat veur oe? Ach, man, zoon olde zak 

as ikke kunt ze niet gebruukn. Boovndien kan’k de tekst niet ontholl’n. En dan stao ie daor mooi met 

de snuit vol koezn en taandn. Nee, volkien, laot mij maar mooi met mien wieffien Lubbechien 

scharreln. Dochter Marry hef intussn 2 dochters ekreegn. Met andere woordn, Lubbert is opa, ja, ja! 

O, man, wat is dat mooi wark. Wij bent “sponsor” wordn van die magies! Wij bent 3 keer bliede met 

ze. Bliede as ze kump, bliede as ze dr bint en bliede as ze weer hen huus gaot. Dat zal andere opa’s 

en oma’s wel hiel bekend veur komm’n , denk ik zo.  

Wij hept intussen alweer 7 werkelijk schitterende en mooi verzörgde “Zaanddörpen Neis” in de bus 

ekreegn.  Nou volkien, de mensen die dit blad aan oes toestuurt, hept ’n hiele dikke compliment 

verdiend. De foto’s vind’k  ook geweldig en wat scharp bent ze, hè! De Pesser Post was (en is digitaal) 

’n mooi bindmiddel in oeze dörpn, maar dit blad mag dr zéker weezn. Redactie, eindredactie, mien 

compliment nogmaals. In nr.7 heb ik eevm op bladzijde 5 eleezn over het doel van de Pioniers. 

“Bijdrage aan de leefbaarheid van Pesse……  “ Nou, ik weet dus niet of dit stukkie deur de beugel kan, 

of dit ’n bijdrage is aan de leefbaarheid van Pesse.  Wij doet oes best aan de Veldweg. Bent ie al aan 

de andere kant van de A28 ewest? Op Eursinge? Wij kriegt daor een joekel van een blikvanger. 

Edward, jong, gewoon deurdoen! En hep ie al die wandeling langs ’t Olde Diepie hen Stoefzaand 

emaakt? (boekie:“Loop van het Oude Diepje”)  Of bij de “Olde Kene” in Fluitenberg? Hiel mooi, hiel stil, 

(eh…, af en toe een trein!) Of dat nije pattien hen de Kerkweg achter bij ‘t kerkhof ? Ja, volkien, ik 

ben op de wandeltoer eraakt. Hoe older hoe gekker muj maar denkn. En dan de rugzak met wat 

vreterij dr in (en ’n flakonnechie met Jägermeister in de buus), nou dan hol ik het wel vol, heur! As we 

maar gezond magt blievm, of niet dan! 

Tot dan, Lubbert S. 

dat sjekkn op internet. Umme die lui te steun’n neem ie ’n 
“koffie-toe-koo” (een bekertien afhaalkoffie/leut) met (als het 
mag en kan) ’n gevulde koek of zo. Bijveurbeeld de wandel-
pauzes precies zo plenn’n bij ien van oeze dörpshuuzn. 
Bent ze eslootn/dicht, dan is ’n zitlap in de rugzak wel 
handig en dan is het ook verstandig umme wat te eetn en te 
drinkn met te neemn. Waor kunt wij de wandelroute vindn? 
Nargns! 

Wel een wandel-idee. Vanuut Stoefzaand over ’t fietspad 
hen Fluitnbarg, Overschotje, terug via ’t Spaarbankbos (links 
of rechts deur ’t bos) De Wenning, via de Kerkweg/Boer-
veense Plassn weer op Stoefzaand aan. De “Leutloop”!

Tot dan, 
Lubbert S.
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Wie neemt er genoegen 
mee om te leren leven 
met pijn? 
WIJ NIET, daarom zullen wij er, 
binnen onze mogelijkheden, alles 
aan doen om je van jouw klachten 
af te helpen. Of het gaat om 
massages, weer willen sporten 
na revalidatie, lekker ontspannen 
onder de zonnebank of in de 
infrarood sauna, dan ben je bij ons 
aan het goede adres!

Meppelerweg 36a-2 7963 RX Ruinen
0522 - 820218 www.jeanetgerding.nl

JEANET GERDING 
BODYPOINT 
Het centrum voor 
beweging, massage 
en ontspanning in 
Ruinen en omstreken. 

• Installatie en montage

• Technisch advies en begeleiding

• Duurzaam en energiebesparend advies,
berekeningen en systemen

• Elektra, gas, water, sanitaire installatie

T 0522-47 04 56
WWW.INTECHNEAU.NL

Bouwmaterialen, hout, ijzerwaren, verf(artikelen),
professionele (merk)artikelen / gereedschap etc. etc.
Maar wij hebben ook;

• Verkoop tuinmachines-
gereedschap

• Grasmachine reparatieservice

• Houtzaagservice
• Verfmengservice

T 0522-47 15 81
WWW.HUBO.NL
Voor de Blanken 3 • RuinenVoor de Blanken 3 • Ruinen

TUIN
& PARK
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Pesse Energie Neutraal is een werkgroep die bezig is met 
energiebesparing en duurzame energie opwekking in Pesse. 
Doel is dat Pesse in 2030 energie neutraal is of dat in ieder 
geval de woonlasten zijn verlaagd en wij als dorp een 
bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze planeet. 
Hiervoor zijn wij met enkele laagdrempelige acties gestart 
die de energierekening van de bewoners en bedrijven kun-
nen verlagen. 

Oprichting energiecoöperatie Pesse Energie Neutraal
In het Zaanddörpenneis van februari hebben wij u geïn-
formeerd over vorming van de Energie Coöperatie PEN. 
Het is nu zover dat de statuten bij de notaris liggen en dat 
deze nog in maart getekend worden. Er is een voorlopig 
bestuur gevormd om de oprichting tot stand te brengen. In 
een algemene ledenvergadering kan het definitieve bestuur 
gekozen worden. 

De samenstelling van het voorlopige bestuur van PEN is:
L.G. Willigenburg, Voorzitter                   
H. Floor, Secretaris                    
H. Pater                                                      
B. Hindriks                                                 
M.A. Siers

Correspondentieadres:
Bossemaat 19
7933 RJ Pesse
Email: herbertfloor@gmail.com

Participatie van PEN in het zonnepark aan de Kerkweg
In februari en maart heeft PEN intensief overleg gevoerd met 
Kronos BV, de initiatiefnemer voor de bouw van dit zonne-
park. Het gaat er om dat, voordat de gemeente de omge-
vingsvergunning verleent voor de bouw van het zonnepark,
er duidelijke afspraken komen. Het betreft de vorm  van de 
participatie in de investering van het zonnepark en daarmee 
in de verdeling van de opbrengsten.
De gemeente stelt als voorwaarde voor de vergunning dat 
Kronos zich actief inzet om naar 50% participatie te streven 
van de inwoners van Pesse.
In een kennismakingsgesprek met de wethouders Zwiers en 
Ten Kate werd ons bevestigd dat de gemeente Kronos aan 
deze voorwaarde zal houden.
PEN laat zich in deze gesprekken bijstaan door Bronnen 
VanOns en door beleidsambtenaren van de gemeente.

De verwachte opbrengsten vloeien dan niet weg naar het 
buitenland maar kunnen grotendeels ten goede komen aan
de bevolking van Pesse. 

Draagvlak in Pesse
PEN wil niet op eigen houtje zijn gang gaan voor deze 
participatie en de energietransitie. Daarom wordt er steeds 
gezocht naar samenwerking met andere belangenorgani-
saties in Pesse. Twee bestuursleden van de Pioniers nemen 
sinds februari deel aan de video- vergaderingen van PEN. 
Met bestuursleden van de Vereniging Van Ondernemers 
Pesse (VVOP) is een eerste contact geweest. VVOP en PEN 
zullen de leden via een mail informeren over de plannen 
van PEN. 
Met de omwonenden van het zonnepark op de Santbrincke 
is ook een eerste gesprek geweest over de gezamenlijke 
betrokkenheid bij de bouw van dit zonnepark. 

Actie met de kinderen van Pesse
De energietransitie is niet alleen voor onze eigen generatie 
van belang.Wij zijn ons er van bewust dat wij geen opge-
warmde en uitgeputte aarde kunnen doorgeven aan onze 
kinderen. Daarom wil PEN de jeugd van Pesse ook nauw 
betrekken bij de activiteiten voor een gezond milieu.
Wij zijn in overleg met meerdere organisaties voor het ma-
ken van nestkastjes. Deze worden dan opgehangen in het 
dorp. De vogels hebben dan mooie nestkastjes en kunnen 
de eikenprocessierups tegenhouden. Wij hebben al 30 á 
40 nestkastjes klaar liggen om in elkaar gezet te worden.
Ook willen wij met jullie wilde bloemen zaaien in de ber-
men van het dorp.
Wij zullen jullie zo snel mogelijk laten weten wanneer dit 
timmeren en zaaien gaat gebeuren. Aanmelding van kinde-
ren die hieraan mee willen helpen kan natuurlijk al wel.
Geef je naam, leeftijd, emailadres en telefoonnummer door 
op pesseenergieneutraal@gmail.com

  pesseenergieneutraal
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Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

Tel. 0528-85 29 31
Mob. 06-28 45 46 59
info@mido-pesse.nl
www.mido-pesse.nl

Onderhoud en aanleg van elektrische installaties
Voor particulieren en (agrarische) ondernemers.

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

Tel. 0528-85 29 31
Mob. 06-28 45 46 59
info@mido-pesse.nl
www.mido-pesse.nl

Onderhoud en aanleg van elektrische installaties
Voor particulieren en (agrarische) ondernemers.

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

THUIS IN
WARMTE

GASAPPARATEN?
MAAK GEBRUIK VAN

ONZE ONDERHOUDSDIENST

Gerwalt van Slochteren
06 520 638 05

info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

• ontwerp

• aanleg

• onderhoud

• renovatie

• bestrating

De Tipakkers 19
7933 RP  Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

Grondselweg 10  Wijster
info@grondselsmarke.nl  | 06 229 03 449

www.grondselsmarke.nl / www.grondsels.nl
Open ma – za 9:30 – 18:00

Ook veel voor de camper en caravan!
Groot assortiment, scherpe prijzen:
Diervoeders (paard, kip, duif, vogel, 
schaap, hond, kat, etc)
Stalstrooisels, voederstro, meststoffen
Werkkleding, laarzen, klompen, potgrond
EGO Power accu tuinmachines
IJzerwaren en afrastering
Accu-kruiwagens Bravo
Verf en verfmateriaal
Tuingereedschappen

10  Wijster
info@grondselsmarke.nl  | 06 229 03 449
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IJspret 2021
12 januari het nieuws over een polaire vortex met extreem weer in aantocht, het begon meteen te 
kriebelen natuurlijk ondanks de lockdown. Donateurskaarten rondbrengen, vrijwilligers regelen, 
sneeuwveger voor onderhoud en water op de baan.

28 januari zijn we blij verrast met een brief van de gemeen-
te. We mogen open met max. 125 mensen op de baan!
En toen werden de voorspellingen steeds beter. Op 2 
februari hadden ze het over -10 de komende week, dat 
zorgt natuurlijk voor behoorlijke ijsgroei. Helaas ook een 
sneeuwdump verwacht en dat belemmerd de ijsgroei omdat 
sneeuw isolerend werkt.

En toen kwam een dik pak sneeuw. Door de kou smolt het 
niet in het water en de bovenste 5 cm dus sneeuwijs.
Nieuw voor ons en wat te doen? Kun je hier wel op schaat-
sen? De volgende dag was alles dichtgevroren en op de 
meeste plekken kon je zelfs al staan, dus stevig genoeg.
Helaas wel heel hobbelig. We hebben daarom besloten om 
water er op te sproeien om de vloer glad te krijgen.
We hebben 150 meter aan brandweerslang en onze eigen 
bron  dus we konden helemaal achterin komen.
Berend Jan geholpen met de koppelingen en sproei-ervaring

De volgende dag, donderdag 11 februari, was het op de 
meeste plekken al 6 cm. Dus meteen berichtje op Facebook 
dat we ‘s middags de baan open doen voor kinderen.
In verband met de coronamaatregelen hebben we helaas 
een ledenstop moeten inlassen. We kregen veel aanvragen 
om te komen schaatsen. Veel ijsbanen in de buurt waren 
nog dicht en op de heide was het hobbelig sneeuwijs.

Vrijdag 12 februari 85 kinderen op het ijs gehad van De 
Akker. Wat hadden de kinderen een plezier. Sommigen 
voor het eerst op het ijs! 

In 2020 zijn we niet open geweest, in 2019 1 dag en 
2018 voor het laatst een week kunnen schaatsen.

Vrijdag 2 keer controle gehad van de gemeente en alles 
goedgekeurd. We moesten wel letten op groepsvorming en 
daarom koek en zopie ‘to go’ gemaakt en nuttigen langs de 
baan.
Vrijdag op zaterdag had het hard gevroren en het was 
ijskoud zaterdag. Maar wat een mooie winterse dag, alles 
wit, de zon erbij, blauwe lucht, het kon niet beter.

De eerste kinderen alweer vroeg op de baan. Chris Jonk-
man was weer begonnen met een rondje sneeuwvegen.
Kor, Arie en Marko de scheuren aan het dichtlassen met de 
gasbrander. Jaap schaatsen slijpen. Anneke en Alice had-
den de choco weer warm en Marko en Chris hadden even 
‘thee’ gezet en verder vooral genieten van de ijspret op de 
baan. De kinderen zijn het liefst de hele dag op de baan, 
even snel naar huis, binnen 5 minuten warm eten en meteen 
op de fiets terug, ook al was het donker.

Zondag ook een hele mooie dag gehad. We hadden 
oliebollen en hamburgers aan de baan. Het was ‘s ochtends 
ook weer heel koud, de meeste kanalen en vaarten waren 
dicht. Mensen gingen op tjak om buiten Pesse het ijs te 
ervaren. Prachtige beelden hiervan op het nieuws.
Vooral kinderen op de baan en ijshockey is altijd gewil-
lig, maar het gaat er wild aan toen en ze stormen de hele 
baan over. Leuke beelden hebben we online gezet op onze 
Facebook-pagina De Hoekskamp.

Verder willen we alle vrijwilligers bedanken voor het vele 
werk wat verzet is. En bedankt leden voor de jaarlijkse 
bijdrage. We hebben op dit moment 320 leden en kunnen 
door de contributie en sponsoring blijven bestaan.

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

Tel. 0528-85 29 31
Mob. 06-28 45 46 59
info@mido-pesse.nl
www.mido-pesse.nl

Onderhoud en aanleg van elektrische installaties
Voor particulieren en (agrarische) ondernemers.

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

Tel. 0528-85 29 31
Mob. 06-28 45 46 59
info@mido-pesse.nl
www.mido-pesse.nl

Onderhoud en aanleg van elektrische installaties
Voor particulieren en (agrarische) ondernemers.

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

THUIS IN
WARMTE

GASAPPARATEN?
MAAK GEBRUIK VAN

ONZE ONDERHOUDSDIENST

Gerwalt van Slochteren
06 520 638 05

info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

• ontwerp

• aanleg

• onderhoud

• renovatie

• bestrating

De Tipakkers 19
7933 RP  Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

Grondselweg 10  Wijster
info@grondselsmarke.nl  | 06 229 03 449

www.grondselsmarke.nl / www.grondsels.nl
Open ma – za 9:30 – 18:00

Ook veel voor de camper en caravan!
Groot assortiment, scherpe prijzen:
Diervoeders (paard, kip, duif, vogel, 
schaap, hond, kat, etc)
Stalstrooisels, voederstro, meststoffen
Werkkleding, laarzen, klompen, potgrond
EGO Power accu tuinmachines
IJzerwaren en afrastering
Accu-kruiwagens Bravo
Verf en verfmateriaal
Tuingereedschappen

10  Wijster
info@grondselsmarke.nl  | 06 229 03 449

www.grondselsmarke.nl / www.grondsels.nl

Grondselweg 10  Wijster
info@grondselsmarke.nl  | 06 229 03 449

www.grondselsmarke.nl / www.grondsels.nl
Open ma – za 9:30 – 18:00

Ook veel voor de camper en caravan!
Groot assortiment, scherpe prijzen:
Diervoeders (paard, kip, duif, vogel, 
schaap, hond, kat, etc)
Stalstrooisels, voederstro, meststoffen
Werkkleding, laarzen, klompen, potgrond
EGO Power accu tuinmachines
IJzerwaren en afrastering
Accu-kruiwagens Bravo
Verf en verfmateriaal
Tuingereedschappen

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 
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WWW.GREENPLANET.NL/VERGADERLOCATIE
VERGADEREN VOOR MAAR

€ 6,00 P.P. PER UUR

Bultinge 2 • 7933 TZ Pesse
085 – 7602790 • s2m@greenplanet.nl

Het is nu de
tijd om uw
tuin aan te

pakken!
Advies

nodig...of
(op-)nieuw
aanleggen,

renovatie of
onderhoud

bel ons 
voor een

afspraak...

0528-276490

Fluitenbergseweg 33
Fluitenberg 

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Waar aandacht, begeleiding en afscheid elkaar 
ontmoeten (persoonlijk en betrokken)

Voor vrijblijvende informatie:
Peter van Slochteren
Cavaljéweg 8 - 7934 PK Stuifzand
06-50842414

Dag en nacht bereikbaar
06-50842414 b.g.g. 06-27335188

ongeacht waar u verzekerd bent

Uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg

Inlichtingen bij:
M. Drent (secretaris), Gijsselterweg 6a, tel. 0528-262452
G. Strijker (ledenadministratie), 
Eursinge 3, tel. 0528-241413, gerritstrijker@gmail.com
website: uitvaartvereniging.pesse.com

Bij overlijden bellen 0800-8192
Yarden Hoogeveen, dag en nacht!

Uw laatste zorg is onze zorg!

Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328
info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

BRILLEN VOOR
JONG & OUD,

LENZEN &
ONDERHOUD

ALLROUND 
TECHNISCHE 
DIENSTVERLENING 

+ Camerabewaking op maat
+ Ziggo, Kpn en Canal Digitaal
+ Installatie radio en tv*, ook wandmontage
+ Radio-, tv- en schotelantennes
+ Allround elektrische klussen
+ Kabels trekken

* ongeacht waar gekocht, dus ook uw online aankopen!

Bel voor informatie of een afspraak 

Jako Hilbrink 
06- 50 52 54 54

BOUWBEDRIJF PETER WANINGE
Dé specialist in nieuwbouw, verbouw en onderhoud!

Nieuwbouw  |  Verbouw  |  Onderhoud

Bouwbedrijf 
Peter Waninge
06 - 13 768 769

info@bouwbedrijf-waninge.nl
www.bouwbedrijf-waninge.nl

Noordeinde 31 - 7941 AS  Meppel

T: 085 0606928 - E: info@deurinbeeld.nl

I: www.deurinbeeld.nl

MAAKT UW WONING COMPLEET
Wij zijn niet alleen leverancier van de beste kwaliteitsdeuren,

maar leveren ook topkwaliteit deurbeslag en

overige accessoires voor uw deuren!

www.bowinbouwmaterialen.nl
Dorpsstraat 72B - 7933 PD Pesse - 0528 242 777 - info@bowinbouwmaterialen.nl

Voor elk soort loonwerk een passende oplossing.
Pesse - 06 2148 5196



WWW.GREENPLANET.NL/VERGADERLOCATIE
VERGADEREN VOOR MAAR

€ 6,00 P.P. PER UUR

Bultinge 2 • 7933 TZ Pesse
085 – 7602790 • s2m@greenplanet.nl

Het is nu de
tijd om uw
tuin aan te

pakken!
Advies

nodig...of
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renovatie of
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afspraak...

0528-276490

Fluitenbergseweg 33
Fluitenberg 

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Waar aandacht, begeleiding en afscheid elkaar 
ontmoeten (persoonlijk en betrokken)

Voor vrijblijvende informatie:
Peter van Slochteren
Cavaljéweg 8 - 7934 PK Stuifzand
06-50842414

Dag en nacht bereikbaar
06-50842414 b.g.g. 06-27335188

ongeacht waar u verzekerd bent

Uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg

Inlichtingen bij:
M. Drent (secretaris), Gijsselterweg 6a, tel. 0528-262452
G. Strijker (ledenadministratie), 
Eursinge 3, tel. 0528-241413, gerritstrijker@gmail.com
website: uitvaartvereniging.pesse.com

Bij overlijden bellen 0800-8192
Yarden Hoogeveen, dag en nacht!

Uw laatste zorg is onze zorg!

Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328
info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

BRILLEN VOOR
JONG & OUD,

LENZEN &
ONDERHOUD



Hét autobedrijf voor APK, onderhoud en  

reparatie van uw auto en camper. Ook 

kunt u bij ons terecht voor de aanschaf 

van een nieuwe auto of occasion.

Nieuw! Kom uw auto wassen in onze 

nieuwe roll-over carwash!

Oosterstraat 56, Ruinen    |    www.autobedrijfhenkkelly.nl    |    0522 471 747

AUTOBEDRIJF HENK KELLY

0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

HOOGEVEEN | PESSE
manuele therapie | fysiotherapie

handtherapie | dryneedling
lasertherapie | medical taping
revalidatie / medische training

fysiotherapie aan huis
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Hoi volkien

Taal en verjaardag

“Heppie bursdee toe joe,  ….”. Mis ik wat volkien? Feessies zat emist de afge-
loopm maondn. René Karst hef daor ies ’n varssie over ezungn. “…. dan weer een 

feessie gemist”. Vrij heftige tekst over ’n kist! Heb ik wat vergeetn op de kalender te schrievm in oes 
klein vertrek? Wij hept daor zoon maandkalender hangn met daorop de naamn van de jarige. Ie ook? 
Ja, mooie afleiding umme op de lieste te studeern als ie wat lange op die inwendige gastn mut wachtn 
die niet wilt uutstappn op ’t staatsjon. Ik kan wel drietn gaon schrievn, maar wij blieft netties, beschaafd 
zeg maar. Ie beschaafd, Lubbert? Ik heb te heurn ekreegn dat ik dit blad niet te grabbel mut gooi’n met 
malle, smerige, vunzige, schuttingwoordn. Eerlijk ezegd, ik zol niet weetn waorover het giet.

Past ze zenzuur toe bij de redactie? Redacteur Sjak en 
zenzuur? Va Schienbescharmer hef mij wat bij ebracht. Wil 
ie heibel in de keet, in de familie of wat dan ook? Praot niet 
over: 1. geld, 2. vrouwn en 3. pollietiek. “Geheid krieg ie 
bultn stront aan de knikker“, zee e dan. Ie ziet wel die nette 
taal heb ik al vrog met ekreegn. Ja juust, met de paplepel 
naor binn’n ekiept! Aartje naar zien vaartje of zul het ’n ap-
pel weezn die niet te ver van de boom is evalln? Moakt ook 
niks uut. Het vogeltje zingt nog steeds zoals e gebekt is.
“Dat heb ie al vaker eschreevm, Lubbert. Gien veugelties 
dizze keer! De snij-troep is half febrewari allang weg 
edooid, da’s olde koek dus!” (Lubbechiens reactie, red.)

Niet over geld proatn? Volkien, dr valt ook niks over geld 
te praotn als ie platzak bent en ie mut leevn van de voed-
selbank. Bossies meinzn bent de leste moandn aan de lattn 
ekoomn deur de omstandigheedn.
Niet over vrouwn schrievm? Dat doet Linda de Mol wel in 
heur blad en die schrieft zelfs over heur seksleevn! Hoe weet 
ie dat zo goed, Lubbert? Ik bekiek en beluuster wel ies wat 
reclame. Ja, ja! 
En dan hebt wij nog de pollietiek! De verkiezings bent 
gelukkig weer achter de rug. Wat ’n gedoe dit jaor! Nee, 
ik zeg niks over de uutslag, want dan zol va Schienbeschar-
mer vast geliek kriegn. Heibel in de keet mut wij niet hebbn, 
wij mut menare meer helpn, meer met menare proatn, meer 
menare bezuukn.

Hoe kan dat noe met die stomme lokdouns? Omdat wij een 
bepaalde leeftied haddn muggn wij per post oeze stem uut-
brengn. Ie kriegt haost weer last van die Donald de Kwaak-
eend Trump-neigings. “Its oll feek, its not troe” (‘t is allemaal 
nep, ’t is niet waar, red.) Hij kwaakte dat de posterijen dat 
niet aan kunn’n. Nou volkien, wij hept in ’t dörp ’n postbo-
de daor durf ik mien (oh… noe eevm veurzichtig wordn, hij 
leest dit natuurlijk ook) karig AOW-tje wel umme verweddn 
dat e zien wark hartstikke goed doet. Petje af veur “oeze 
elektries aangedreevn brommerbrokknpiloot-postbode”. Hij 
draait nog ’n paor moand zien ronties en dan kan hij ook 

Hoi volkien, 

Och, nee toch? Noe ook in ‘t “Zaanddörpen Neis”?  Hep ze dan gien zenzuur? Bliekbaar niet, want 

anders lees ie dit niet, ja? Mag ik mij eevm veurstelln, ik ben Lubbert 

Schienbescharmer en ik ben intussn al met de vut en was “actief “ in ’t arbeidsproces 

warkzaam as agraries medewarker bij Jans Buutnveldert op de Veldweg 293a. Al weer 

een toertie eleedn hef het bestuur van de voetbalklup SV Pesse mien gekrabbel op de 

koop toe eneumn en onlangs sprak iene in oes dorp mij aan en die zei: “Lubbert, jong, 

ie verveelt oe vast te barste, noe ie niet meer eerpels en biet’n kunt rooi’n, waorumme 

schrief ie nooit meer die stukkies? Hep ie de kompjoeter kapot of zo?”  Nou volkien, ik hep 

teegnwoordig een leptop, zoon schootkompjoeter. Ja, ja , ie mut met de tied met! ‘k Heb nog niet 

zoon Aai-ped of Tepblet of hoe heet die dingn ook teegnwoordig. En ik twitter ook niet. Dat getwitter 

van Lubbechien in huus, heur gekakel, zeg maar, is mij al meer dan zat. ‘k Heb ook nog niet zoon 

mooie Aaifoon met internet, want dan ben ik veul te goed bereikbaar en ik wil mij toch nog wel n 

beettien vrij vuuln. Maar….…. ja, ja, lees, luuster en huiver……ik ben op Feesboek! Wat zeg ie? Op 

Feesboek? Wil ie dan hier ook zoon “X-party” organiseern net as dat magie veurig jaor in Haren bij 

Grunningn?  Nee, volkien, veur ’t organiseern van feestn en dergelijke hebt wij een geweldig bestuur, 

de “Pioniers” en daor hept  ze zoon v(l)ut-figuur as mij niet bij neudig.  Man, ze hept zelfs met ewarkt  

aan “’t Mooiste Dörp van Drenthe” ! Is de Vrolijke Köppel niet wat veur oe? Ach, man, zoon olde zak 

as ikke kunt ze niet gebruukn. Boovndien kan’k de tekst niet ontholl’n. En dan stao ie daor mooi met 

de snuit vol koezn en taandn. Nee, volkien, laot mij maar mooi met mien wieffien Lubbechien 

scharreln. Dochter Marry hef intussn 2 dochters ekreegn. Met andere woordn, Lubbert is opa, ja, ja! 

O, man, wat is dat mooi wark. Wij bent “sponsor” wordn van die magies! Wij bent 3 keer bliede met 

ze. Bliede as ze kump, bliede as ze dr bint en bliede as ze weer hen huus gaot. Dat zal andere opa’s 

en oma’s wel hiel bekend veur komm’n , denk ik zo.  

Wij hept intussen alweer 7 werkelijk schitterende en mooi verzörgde “Zaanddörpen Neis” in de bus 

ekreegn.  Nou volkien, de mensen die dit blad aan oes toestuurt, hept ’n hiele dikke compliment 

verdiend. De foto’s vind’k  ook geweldig en wat scharp bent ze, hè! De Pesser Post was (en is digitaal) 

’n mooi bindmiddel in oeze dörpn, maar dit blad mag dr zéker weezn. Redactie, eindredactie, mien 

compliment nogmaals. In nr.7 heb ik eevm op bladzijde 5 eleezn over het doel van de Pioniers. 

“Bijdrage aan de leefbaarheid van Pesse……  “ Nou, ik weet dus niet of dit stukkie deur de beugel kan, 

of dit ’n bijdrage is aan de leefbaarheid van Pesse.  Wij doet oes best aan de Veldweg. Bent ie al aan 

de andere kant van de A28 ewest? Op Eursinge? Wij kriegt daor een joekel van een blikvanger. 

Edward, jong, gewoon deurdoen! En hep ie al die wandeling langs ’t Olde Diepie hen Stoefzaand 

emaakt? (boekie:“Loop van het Oude Diepje”)  Of bij de “Olde Kene” in Fluitenberg? Hiel mooi, hiel stil, 

(eh…, af en toe een trein!) Of dat nije pattien hen de Kerkweg achter bij ‘t kerkhof ? Ja, volkien, ik 

ben op de wandeltoer eraakt. Hoe older hoe gekker muj maar denkn. En dan de rugzak met wat 

vreterij dr in (en ’n flakonnechie met Jägermeister in de buus), nou dan hol ik het wel vol, heur! As we 

maar gezond magt blievm, of niet dan! 

Tot dan, Lubbert S. 

op stal en eetn uut de rijks-ruif. Huh… wij hebt joarnlang 
naost ’n peerdeboer ewoond, goed op de hoogte van de 
stal-inrichtings en zo. 

Gien geleuter over die 3 onderwarpn, maar waor wil ie het 
dan over hebbn in dit stukkien? 
Verjaardaagn, volkien, of was ie dat vergeetn? Wie is dr zo 
belangriek dat ik zien/heur verjaordag zo apart vermeldn 
wil? Het is gien persoon, het is een soort van herdenking. 
Toch niet vertelln dat ie de tuun al espit hebt? 
Nee, volkien, het is meer dat ik oe en oes zelf een hart 
onder de riem wil steekn, een soort van “Luctor et Emergo”: 
ik worstel en kom boovm. 
Coronia-Ophokia-Lokdownia (roepnaam Col)  is 1 jaor 
ewordn!

Tot dan, 
Lubbert S.

Hét autobedrijf voor APK, onderhoud en  

reparatie van uw auto en camper. Ook 

kunt u bij ons terecht voor de aanschaf 

van een nieuwe auto of occasion.

Nieuw! Kom uw auto wassen in onze 

nieuwe roll-over carwash!

Oosterstraat 56, Ruinen    |    www.autobedrijfhenkkelly.nl    |    0522 471 747

AUTOBEDRIJF HENK KELLY

0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

HOOGEVEEN | PESSE
manuele therapie | fysiotherapie

handtherapie | dryneedling
lasertherapie | medical taping
revalidatie / medische training

fysiotherapie aan huis
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Noorderweg 5

7936 TR  Tiendeveen

Tel.: 0528-341697

Mobiel: 06 54352540
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www.loonbedrijfjansen.nl
Loonbedrijf | Grondverzet | Mestbedrijf

BERT POL
KLUSSENBEDRIJF

MOBIEL: 06 - 5125 9983

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
info@middelveldmachines.nl

Industrieweg 11A, 7903 AH  Hoogeveen
Tel. 0528-267353

www.ruitersport.com

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
info@middelveldmachines.nl

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
info@middelveldmachines.nl

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
info@middelveldmachines.nl

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

www.middelveldmachines.nl

op koers

www.ondernemendpesse.nl



Yes! De lessen zijn 
weer begonnen!
Binnen de huidige coronamaatregelen en het mooiere 
weer is het gelukkig mogelijk om de meeste van onze 
lessen te kunnen hervatten! Alle lessen die momenteel 
gegeven worden vinden buiten plaats. 
Voor de jeugdlessen wordt gebruik gemaakt van de 
parkeerplaats bij de Wenning en het Pioniersveld. De 
gymlessen vinden plaats op het schoolplein van de 
Posthoorn en in de speeltuin in het Warreveen. Wat 
fijn om alle leden weer in beweging te zien! 
Voor volwassenen (27+) zijn er momenteel natuurlijk 
andere regels van kracht, maar met het sporten in 
tweetallen van volwassenen zijn er gelukkig weer mo-
gelijkheden voor de Powerfit, Bootcamp-, de Senioren-
sportfit en de Aerobicslessen. 

Thuis bewegen!
De afgelopen periode hebben we geprobeerd om onze 
leden zoveel mogelijk ‘thuis’ in beweging te houden. Er was 
een speurtocht in het bos in Stuifzand, er werden geregeld 
beweegtips gedeeld via Whatsapp en E-mail en natuurlijk 
was er voor de vakantie een heus gezelschapsspel ontwik-
keld. Het 30 seconds spel ‘Zaanddörpen’ editie of (voor de 
jongere kinderen) Ganzenbord is een leuk familiespel wat 
thuis gespeeld kan worden in teams. Doel van het spel? 
Bewegen natuurlijk, en ook hier geldt, meedoen is 
belangrijker dan winnen! Heeft u het spel nog niet ontvan-
gen via de vereniging of via school? Dan kun je ons altijd 
een mail of een berichtje sturen via Instagram/Facebook. 

Lid worden?
Er is natuurlijk ook ruimte voor nieuwe leden. Je kunt altijd 
gebruik maken van 4 proeflessen voordat je lid wordt. 
Wil je meedoen met een proefles? Stuur een mailtje naar 
deantilopen@gmail.com. 
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Flessenactie 
De afgelopen periode stond ook in het teken van onze jaar-
lijkse Flessenactie. Wisten jullie dat deze actie nog steeds 
loopt? Er is nog steeds de mogelijkheid om je flessen in te 
leveren bij de Coop! We willen iedereen die dit al gedaan 
heeft heel erg bedanken voor zijn/haar bijdrage. 

Vergeet ons niet te volgen op:
Instagram & Facebook! 

Noorderweg 5

7936 TR  Tiendeveen

Tel.: 0528-341697

Mobiel: 06 54352540
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www.loonbedrijfjansen.nl
Loonbedrijf | Grondverzet | Mestbedrijf

BERT POL
KLUSSENBEDRIJF

MOBIEL: 06 - 5125 9983

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
info@middelveldmachines.nl

Industrieweg 11A, 7903 AH  Hoogeveen
Tel. 0528-267353

www.ruitersport.com

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
info@middelveldmachines.nl

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
info@middelveldmachines.nl

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
info@middelveldmachines.nl

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

www.middelveldmachines.nl

op koers

www.ondernemendpesse.nl
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  WWW.GOEDKOPECAMPERS.NL

Ongediertebestrijding
Specialist in effectief bestrijden van ongedierte

Stuifzandseweg 61, 7934 PN Stuifzand
Telefoon: 0528 - 27 54 35, Mobiel: 06 - 21 93 37 50

E-mail: info@moeshoveniers.nl
Website: www.moeshoveniers.nl

Jasper Moes

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD

PESSE
0528 241373

Europaweg 8
7903 TM Hoogeveen

Tel.: 0528 221976
info@huisentuinhoogeveen.nl
www.huisentuinhoogeveen.nl

• Een begrip in camperland.

• Al meer dan 10 jaar actief!

• Ruime keuze uit campers in alle

 prijsklassen.

• Inruil van auto’s, campers en caravans

 mogelijk.

Op zoek naar een gebruikte camper?

Kom eens langs en laat u informeren!

Westelijke Doorsnee NZ 122
7881 PE Emmer-Compascuum
T 0591-357133

Adres Dorpsstraat 49, pesse Heerlijk vertrouwd!

trefcorner 
anytyme is nu

bekijk onze nieuwemenukaart!

0528 - 24 11 16
www.snackbarbijhup.nl
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Ridders en kastelen

In groep 1/2 wordt hard gewerkt aan het thema ridders 
en kastelen! Zo staat er in het lokaal een heus kasteel, 
gebouwd door de kinderen zelf, gemaakt met sponzen en 
verf. In de bouwhoek kunnen de kinderen kastelen bouwen 
aan de hand van foto’s die daar hangen. Ook met kleinere 
blokjes bouwen de kinderen de mooiste kastelen, zelfs met 
behulp van een plattegrond! Bij de zandtafel wordt er met 
kinetisch zand en kasteelvormpjes lekker gebouwd.
Natuurlijk worden er ook veel verhalen verteld over ridders. 
Zo weten de kinderen dat ridders vroeger in de middel-
eeuwen leefden, leren ze woorden als jonkvrouw, schilden 
en ophaalbrug. Er is zelfs een ophaalbrug te vinden in het 
klaslokaal! Met hamertje tik kunnen de kinderen schilden 
maken. De oudste kleuters kunnen heel goed symmetrische 
schilden maken!

Aanmelden nieuwe leerlingen

Gedurende het hele schooljaar (en ook nu tijdens de 
corona-crisisperiode) kunnen er nieuwe leerlingen aange-
meld worden. Om te komen tot een weloverwogen besluit 
om uw kind bij ons aan te melden, bieden wij de mogelijk-
heid om kennis te komen maken met de school. Voor een 
rondleiding en een informatief gesprek kunt u een afspraak 

maken met Ilona van Leuveren, directeur (obsdeposthoorn@
bijeen-hoogeveen.nl). Ook zonder rondleiding is het moge-
lijk om uw kind bij ons aan te melden. Wanneer u besluit 
uw kind op onze school aan te melden, dan dient u het 
aanmeldformulier ingevuld en ondertekend weer op school 
in te leveren. Op de website onder het kopje ‘Contact’ kunt 
u meer informatie vinden.

Sneeuw en ijspret 

Wat hebben de kinderen heerlijk kunnen genieten! Een flink 
pak sneeuw bracht allerlei nieuwe speelmogelijkheden op 
het plein. Vooral het glijden van de bult zorgde voor groot 
vermaak. Zo mooi om alle kinderen als een mierenhoop door 
elkaar te zien glibberen en glijden! Wanneer alle sneeuw 
weggegleden was, werd er met man en macht nieuwe 
sneeuw op de bult gebracht en begon het glijden opnieuw. 

Vrijdag 12 februari waren we welkom op ijsbaan De 
Hoekskamp in Pesse. De kinderen van groep 4 t/m 8 heb-
ben een heerlijke middag op het ijs gehad. Schaatsen in het 
zonnetje, glijden op het ijs en lekker warme chocolademelk. 
Het ijs was geweldig, de kinderen hebben genoten. Bedankt 
voor de gastvrijheid! 

 

Ouders bedankt 

Na een lange periode thuison-
derwijs mogen we eindelijk weer 
samen naar school. Fijn om na een 
periode van contact via het compu-
terscherm, de kinderen weer in het 
echt te zien. Wat hebben we een 
respect voor alle ouders die buiten 
hun eigen werkzaamheden ook 
nog hun kinderen hebben begeleid 
met het schoolwerk. Als blijk van waardering werden alle 
ouders verrast met een zakje bloembollen. 
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SCHILDERWERKEN   -   GLASZETTEN   -   WANDAFWERKING

Oude Postweg 1  |  9417 TG  Spier  |  T. 06 41 121 565  |  E. info@bruninkschilderwerken.nl

M. Brunink

De Stroom 1, 7901 TG Hoogeveen / Tel. 0528 265577 / info@kreeftopleidingen.nl

www.kreeftopleidingen.nl

T: 0528-354788 / M: 06-52047657
Voor al uw: Grond- en graafwerk - Maaikorven - Tuingrond en Woudzand

Tevens leveren wij metselzand en grind - Compost

www.waningepesse.nl - info@waningepesse.nl

Sportmassage - Bowen Therapie

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
Houding herstel

Sportmassage - Bowen Therapie
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Houding herstel

Sportmassage - Bowen Therapie

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
Houding herstel

Ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

Jasper Moes

Stuifzandseweg 61, 7934 PN Stuifzand
Telefoon: 0528 - 27 54 35, Mobiel: 06 - 21 93 37 50

E-mail: info@moeshoveniers.nl
Website: www.moeshoveniers.nl

AUTOPROFI HOOGEVEEN
A.G. BELLSTRAAT 31B HOOGEVEEN
TEL: 0528-231533 | WWW.AUTOPROFI.NL

OOK VOOR AL UW 

CAMPER ONDERHOUD!

APK - AIRCO - BANDEN - CARAUDIO 

OCCASIONS - ONDERHOUD - TREKHAKEN

UITLATEN- UITLIJNEN - WASBOX

AUTOPROFI,
HOUDT U MOBIEL



Heeft u iets voor het Zaanddörpenneis?

Mail het naar: zdnneis@gmail.com
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Openingstijden
woensdag, donderdag en vrijdag

van 8.3

Zaterdag van 8.00 uur tot 12.30 uur

0 uur tot 17.30 uur

Graag even bellen voor een afspraak

Oostering 22-32
7933 TM Pesse
06 301 134 18

HUBO HARKE
Alteveerstraat 8
7907 AA Hoogeveen
0528 263 573
hoogeveen@hubo.nl

Winkelopeningstijden
di-do: 9.00-18.00 uur
vr: 9.00-21.00 uur
za: 9.00-17.00 uur
daarbuiten op afspraak

Wij zagen en maken 
voor u op maat

HUBO HARKE
Alteveerstraat 8
7907 AA Hoogeveen
0528 263 573
hoogeveen@hubo.nl

Winkelopeningstijden
di-do: 9.00-18.00 uur
vr: 9.00-21.00 uur
za: 9.00-17.00 uur
daarbuiten op afspraak

Wij zagen en maken 
voor u op maatHUBO HARKE

Alteveerstraat 8
7907 AA Hoogeveen
0528 263 573
hoogeveen@hubo.nl

Winkelopeningstijden
di-do: 9.00-18.00 uur
vr: 9.00-21.00 uur
za: 9.00-17.00 uur
daarbuiten op afspraak

Wij zagen en maken 
voor u op maat

• GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSE METHODE •

• GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN •

• DIEPTE REINIGEN GROOT KEUKENS •

• LINOLYEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN •

• REINIGEN EN CONCERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN •

• SCHOORSTEENVEGEN •

• PLANMATIG ONDERHOUD •

• ONTKALKING SANITAIR •

• HOGE DRUK REINIGING •

• HOOGWERKER VERHUUR MET MACHINIST •

• INTERNE VERHUIZING •

• LEVEREN HANDYMAN •

• REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN O.A. TEGELVLOEREN, PVC VLOEREN, ENZ. •

• NANO BEHANDELINGEN •

Echtenseweg 13A - 7909 HV  Hoogeveen
T. 0528 251504 - M. 06 2758 6003

info@verschoma.nl
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Succesvolle online pubquiz sv Pesse
In veel huiskamers in Pesse en omstreken werd vrijdagavond 26 februari de TV doorgeschakeld naar 
de Facebookpagina van sv Pesse met als doel om mee te doen aan de online pubquiz van sv Pesse.

De activiteitencommissie van de club besloot na de succes-
volle online bingo een pubquiz te organiseren om zo bin-
ding te houden met zowel leden als supporters van de club. 
Dat hier belangstelling voor was, bleek wel uit het feit dat er 
bijna 50 teams meededen. Met behulp van sponsoren werd 
er een mooi prijzenpakket samengesteld.

De avond werd aan elkaar gepraat door quizmasters Ruben 
Waninge en Stoffer-Remmelt Kats. Zij presenteerden acht 
rondes bestaande uit tien vragen. De vragen varieerden van 
de categorie sport, muziek, politiek, geografie tot algemene 
weetjes. De deelnemers kregen per vraag een aantal secon-
den om hun antwoord in te vullen via Google Forms.

Twee van de acht rondes waren een ‘bliksemrondes’. Zo 
zagen de deelnemers in ronde 4 tien foto’s van een vogel 
en in ronde 8 tien silhouetten van landen. Ze moesten ver-
volgens benoemen welke vogels en landen dat waren.

Hoofddoel van de avond was om iedereen die sv Pesse een 
warm hart toedraagt een gezellige avond te bezorgen en 
gezien de reacties blijkt de activiteitencommissie hierin ge-
slaagd. ”We hopen dat dit het laatste online evenement was 
en dat we elkaar binnenkort weer op de club zien. Mocht 
het echter veel langer duren dan zullen wij overwegen om 
opnieuw een activiteit te organiseren”, aldus de activiteiten-
commissie.

1E PRIJS

2E PRIJS

3E PRIJS

OVERIGE PRIJSWINNAARS

Openingstijden
woensdag, donderdag en vrijdag

van 8.3
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7933 TM Pesse
06 301 134 18
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Plesmanstraat 89  -  7903 BG  Hoogeveen
T (0528) 223366 - E info@dynamictuning.nl

www.dynamictuning.nl

CHIPTUNINGCHIPTUNING

ECOTUNINGECOTUNING

ROETFILTER/EGRROETFILTER/EGR

Wemmenhove, aangenaam...
*Aluminium kozijnen
*Serres
*Veranda’s
*Carports
*Rolluiken

*Kunststof kozijnen
*Buitenzonwering
*Binnenzonwering
*Horren

Dorpsstraat 74, Pesse
tel.: (0528) 24 16 08
www.wemmenhove.nl

alleen in Hoogeveen alleen in Leeuwarden

WWW.REINDERS-REKREATIE.NL

HOOGEVEEN,
Stephensonstraat 4

LEEUWARDEN,
Neptunusweg 40

Voor het actuele overzicht van onze
OCCASIONS kijkt u op

REINDERS-REKREATIE.NL

De populaire
caravanmerken 
onder één dak!

GROTE
KAMPEER
WINKELS

GRATIS PARKEREN
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Doe mij maar...
Exact 16.20 uur had ie deze donderdag moeten vetrekken, de KL749 vanuit Bogota naar Amsterdam, 
ik hoor het de gezaghebber, kapitein zo zeggen: goedenmiddag dames en heren vanuit de cockpit is 
dit Wouter Gerritsen uw gezagvoerder tijdens deze vlucht naar Amsterdam met een korte tussenstop in 
Cartagena. De vluchtduur bedraagt 12 uur en 45 minuten. In world business class is de senior purser 
mevrouw van de Wal en in de economy class de heer in de Sloot, etc etc.

Op de luchthaven dient men de afstand van 2 meter, alhier, 
in acht te nemen, maar zodra men zit is het met die regel 
snel afgelopen en zitten de mensen als goudvissen in de 
kom. Zij aan zij met in de economy class 20 cm uit elkaar.
Anders schijnt de vlucht commercieel niet uit te kunnen, 
alsof dat in een Ikea met 50 man wel kan. Haha wat 
een toestand en wat oneerlijk. Vanuit Schiphol is het heel 
makkelijk de intercity trein te pakken vanaf perron 1 of 2, 
naar Zwolle en daar over te stappen op de stoptrein naar 
Hoogeveen centraal. Maar helaas blijft het even bij ‘had 
ie moeten vertrekken’, want de heer Rutte en zijn boefjes 
hebben besloten dat er vanuit Zuid Amerika geen commer-
ciele vluchten (en dat zou het zijn) worden toegelaten op 
Nederlandse bodem.

Heeft de gezagvoerder van de KLM het nog over dames en 
heren, hoe anders is het bij de NS, of te wel Nederlandse 
Spoorwegen, hier trouwens wel de 1,5 meter afstands-
regel tussen de passagiers, maar men wordt sinds enige 
jaren toegesproken met “geachte reizigers”. Nou heb ik 
daar de laatste tijden goed opgelet maar ik zie toch echt 
alleen maar meisjes en jongens en dames en heren, en een 
verdwaalde hond zo nu en dan. Het lijkt mij, maar wie ben 
ik, dat een man welke zich laat transformeren tot vrouw dan 
ook een vrouw is en zo aangesproken en behandeld wil 
worden, en omgekeerd natuurlijk ook.
Op het moment dat mijn kaartje werd gecontroleerd sprak  
ik deze persoon dan ook aan met ‘goedenmiddag kaartjes-
controleurmens’. Ik werd aangekeken alsof ik gek was en 
pardoes wilde dit mens een gaatje in mijn digitale trein-
kaartje op de telefoon knippen. Dat was er echt een van de 
oude stempel.
De laatste rit die ik had met de NS leek trouwens elke coupe 
wel een stiltecoupé zo rustig was het. Ik hoorde 3 banken 
verderop een man een liedje fluiten, zo vals het leek wel 
een valse kraai. Toen ik hem vroeg of het iets zachter kon 
vertelde hij me dat ie aan het oefenen was voor de talen-
tenjacht in Roodeschool en hij het liedje Chinese Nachte-
gaal probeerde te vertolken, naar het sprookje van Hans 
Christian Anderson. Ik gaf hem het advies om dan maar het 
liedje “Alle eendjes zijn dronken” van Rita Corita te gaan 
vertolken om kans te maken op een prijs.

Nu ik het toch over prijzen heb, voor alle scrabble liefheb-
bers zijn er natuurlijk de laatste tijd nogal wat woorden 
bijgekomen.

De Dikke van Dale heeft ze zelfs opgenomen:
Coronakapsel
Anderhalvemetersamenleving
Hoestschaamte
Driveinuitvaart
Quantinderen

Nou ik beloof u dat met deze woorden en 2 keer de woord-
waarde het spelletje uitgespeeld is, eer de eerste bitterbal 
naar binnen is gewerkt.
Maar ook dit terzijde, uitgestapt in Hoogeveen, vanaf 
perron 1 loop je zo het Stationsplein op, is dit nu een 
mannelijke of vrouwelijke naam. Niet dat dat mij een lekke 
bal interesseert maar de website: www.meervrouwopstraat 
denkt daar heel anders over. 88% van de straatnamen in 
Nederland blijken namelijk mannelijke namen te hebben en 
jawel, 12% vrouwelijke. Daar zal potverdrie een hele studie 
aan vooraf zijn gegaan om dit te weten te komen. Maar nu 
worden de onzijdige straten overgeslagen en dat is vreemd.
Hoofdstraat, ieder mens heeft toch een hoofd. Braillehof, 
de meeste blinden, zowel mannen als vrouwen kunnen dit 
leren. Atlaslaan, ieder geslacht mag toch een atlas inzien.
Fabrieksweg, een ieder mag aan de lopende band staan.
Sportlaan, sinds wanneer is sport alleen voor heren?
Kerkstraat, open voor iedereen en ga zo maar even door.
In Hoogeveen heet een straat “de Mast“. Dat dit een naar 
heren vernoemd deel is dat is me duidelijk, evenals de 
“Korte Lange“ in ons Pesse.

Zo zal er binnenkort wel meer veranderd moeten nu Joden-
koeken Odekoeken gaan heten, zigeunersaus rommelsaus 
wordt, negerzoenen al een tijdje zoenen van Buys heet  
mag ik toch hopen dat het in mijn geval mevrouw Buys is 
die de doos ingepakt heeft. Scholiertje van LU gaat Thuis-
blijvertje heten. Maar het zal veel verder gaan zo heeft men 
mij verteld: waarom een augurk. Dit zal toch echt in pijn-
lozegurk veranderd moeten worden. Witte rijst, blanke en 
bruine vla het kan niet meer. Ingrid Groen zal een andere 
naam moeten bedenken en wat te denken van Geran... nee 
ik durf zijn achternaam niet meer te noemen. 
Roelof, Bart en Elzo gaan Jaargetijde van de achternaam 
heten en Laura zal toch echt stenenlegger als achternaam 
moeten gaan gebruiken. En wat te denken van Anneke 
Bakker? Die zal toch echt Anneke Brood in de oven moeten 
gaan heten, en wat dacht u van de naam Grietje Kwast 
in de hand? Nee, de arts en dominee hebben het wat dat 
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www.lensenschilders.nl

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

Medisch Pedicure en 
Voetkundig Adviseur

 Ortheses

 Diverse technieken ingegroeide teennagels

 Behandeling aan huis is mogelijk.

 M.b.t. tegemoetkoming: informeer bij uw verzekeraar.

Ingrid Groen - Tel: 0528-241835 - E-mail: ingrid.groen@live.nl

Lid

Ingrid Groen

Grootslag 21, 7933 RL Pesse
telefoon: 06 123 17 553
E-mail: ingrid.groen@live.nl

Persoonlijk rouwwerk
workshops, en
bloemwerk op bestelling
zowel particulier als zakelijk

K
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boodschappen
bestellen via
de website

www.coopkoolhof.nl

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

www.coop.nl/pesse
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betreft wat makkelijker. De woordenpolitie, Roy Schraa als 
agent 1 krijgt het er wel druk mee.
Weet u wie naast deze toch eigenlijk kleine probleempjes 
een groter issue te verwerken krijgt, juist, Arnold, Bulder 
wel te verstaan. Naast de maatschappelijke discussie over 
zwarte pieten krijgt hij nu ook de dierenbescherming over 
zich heen. Want waarom ieder jaar Paashaas, waarom 
geen Paaskonijn of beter wellicht nog Paasdier. Nu denkt u 
die Jan is gek, maar let maar eens op we zijn er nog lang 
niet. Een hengst of merrie wordt herrie, melk van onze voor-
zitter wordt dierendrank. De tijd zal het leren. Rudy de Wit 
krijgt gelijk met zijn hit: anders alles is anders.

Doe mij maar...
Volgens een onderzoek van het vakblad “snackkoerier” zijn 
dit de 3 meest gebruikte woorden in een snackbar.
Doe mij maar en xxl fricandel, een kroket en een kleine zak 
friet. Gert v.d. Haar is ook weer in de zaak. Doe mij maar 
een hamburger van de plaat en eentje ongebakken voor de 
hond, komt eraan buurman is het antwoord.
Doe mij maar een bamischijf, een berehap met satesaus, 2 
personen patat en een kinderbox met kipnuggets en verras-

sing voor een jongen, leuk dat Hans Hof weer een weekend 
bij pa en ma is.
Doe mij maar 2 fricandellen speciaal, een patat met, 
2 nasischijven, balletje saté, een loempia en 3 blikjes cola, 
hier opeten graag. Appie heeft de Wijsterseweg even 
verlaten voor de lunch.
Wist u trouwens dat de snacks wel onzijdig zijn, het zijn 
namelijk allemaal lekkere dingen.

Nou doe mij maar een samenleving zoals voor een paar 
jaar terug.
Doe mij maar juichende sv supporters aan de lijn!
Doe mij maar een gele kaart voor Appie in de 67e minuut!
Doe mij maar een bekertje koffie in de rust.
Doe mij maar.....
Ja doe mij maar. 

Tot hopelijk weer snel langs de lijn, of achter de reclame-
borden. 

Uw buitenland correspondent

Uit de oude doos

www.lensenschilders.nl

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

Medisch Pedicure en 
Voetkundig Adviseur

 Ortheses

 Diverse technieken ingegroeide teennagels

 Behandeling aan huis is mogelijk.

 M.b.t. tegemoetkoming: informeer bij uw verzekeraar.

Ingrid Groen - Tel: 0528-241835 - E-mail: ingrid.groen@live.nl

Lid

Ingrid Groen

Grootslag 21, 7933 RL Pesse
telefoon: 06 123 17 553
E-mail: ingrid.groen@live.nl

Persoonlijk rouwwerk
workshops, en
bloemwerk op bestelling
zowel particulier als zakelijk

K
O
O
LH

O
FOok kunt u

boodschappen
bestellen via
de website

www.coopkoolhof.nl

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

www.coop.nl/pesse
HLO OO FK
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GEZOCHT!
KEUKEN- EN/OF BADKAMERMONTEURS

Voor meer informatie neem contact op:06 51303342 of info@voortmanpesse.nl

WIJ ZIJN GEOPEND! 
MAAK SNEL EEN 

AFSPRAAK!


