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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.
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Beste lezers van het ZDN, 

Bij het schrijven van dit voorwoord merk ik dat 
ik even inspiratieloos ben. In deze tijden maken 
we niet zo veel mee en ben ik al blij als de zon 
schijnt. Helaas is dat vandaag ook niet het geval 
in Pesse. We blijven wel positief en ondanks alle 
maatregelen proberen we wel met het bestuur 
activiteiten te regelen en de belangen van ons 
dorp te behartigen.

Ik ben dankbaar dat ik in deze coronatijd in een dorp 
woon. Ik ben zelf geboren en getogen in de Limburgse 
stad Heerlen. Dat maakt mij dus een “stadse”. Ik woon nu 
inmiddels 18 jaar in Pesse en geniet volop van dit dorp. Zo 
wil ik ook nog even onze ziekenkasmensen benoemen. Zij 
zijn de kracht van het dorp, als het gaat om het voor elkaar 
zorgen. Bij ziekte gaan zij vrijwillig de mensen bezoeken en 
brengen een kleine attentie langs. Hierbij is de voorwaarde 
dat zij ook weten bij wie zij langs kunnen gaan. Daarvoor 
hebben we elkaar nodig. Ik ben mij ervan bewust dat ook 
een dorp kan veranderen. We krijgen nieuwe bewoners die 
waarschijnlijk niet weten dat we ziekenkasmensen hebben. 
Ook ik was ooit “nieuw” in dit dorp en heb nu mijn plek 
gevonden, maar daar had ik de andere Pessenaren bij no-
dig. Mijn tip aan u is: Let op elkaar en geef het door aan de 
ziekenkasmensen als zij ergens langs moeten gaan. Vergeet 
daarbij ook niet die nieuwe buurman of buurvrouw.  Het is 
een kleine moeite, wat een dorp als Pesse groot maakt. Voor 
de telefoonnummers verwijs ik u naar de eerste pagina in 
het ZDN. 

De afgelopen periode hebben we als Pioniers niet stil 
gezeten. We hebben met Pasen een QR code speurtocht 
georganiseerd voor de jeugd tot en met groep 8. Helaas 
werkte het slechte weer niet mee, maar er waren toch fa-
natiekelingen die hebben meegedaan. Ook hebben we de 
Crazy Car Challenge gehad. Met wel 85 auto’s was dit een 
groot succes. De online quiz voor de slimste Pessenaar was 
ook zeker een gezellige activiteit, waar veel enthousiaste 
mensen aan mee deden. Ook hebben we stilgestaan bij de 
dodenherdenking en hebben we deze live uitgezonden via 
facebook. 

Naast de activiteiten hebben we contact met Actium over 
het aanbod en de voorrangsregeling die er niet is in Pesse. 
Onze jeugd, maar ook de ouderen kunnen nu niet in Pesse 
blijven wonen als zij dat willen. Ook de verkeersveiligheid 
in Pesse blijft een aandachtspunt. Er zijn contacten met de 
gemeente om een wandeling te maken door Pesse en de 
knelpunten in kaart te brengen. De Pioniers is ook betrokken 
bij de werkgroep PEN ( Pesse energie neutraal). Land-
schapsbeheer Drenthe heeft in samenwerking met PEN een 
project opgepakt om samen met de kinderen vogelhuisjes te 
maken en bloembollen te planten. 

En dit allemaal vrijwillig…….omdat we het belangrijk vin-
den dat we in Pesse met veel plezier kunnen blijven wonen. 
Zonder al deze mensen krijg je het “stadse” gevoel. Als u 
begrijpt wat ik hiermee bedoel.

Laten we in deze tijd vooral genieten van Pesse en de mooie 
omgeving. Blijf gezond en hopelijk tot snel, want als het 
weer mag, gaan we als bestuur “knallen” en maken we er 
een groot feest van. Wij kunnen niet wachten!

Tamara Broeksmit, voorzitter Pioniers

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: Stan van Eck (H. Reindersweg)
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Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl
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www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Bloemwerk met karakter!
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www.stijlstrijker.nl
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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



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

De volgende dat is er weer kloot-

schieten. 29 mei, 12 en 26  juni, 

10 en 24 juli. Vertrek om 14.00 

uur vanaf de Hoekskamp. Inleg is  

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

gen risico.

Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427

Agenda juni/juli en korte berichten
Je kunt data van activiteiten voor 
augustus/september, plus korte 
berichten (waaronder familiebe-
richten), ook uit Fluitenberg en 
Stuifzand, sturen aan de redac-
tie, email: zdnneis@gmail.com. 
Zie verder het colofon. De redac-
tie is niet verantwoordelijk voor 
eventuele typefouten en tussen-
tijdse wijzigingen in de gegevens 
in deze rubriek.

AANLEVEREN KOPIJ 

ZAANDDÖRPENNEIS

Noteer alvast in je agenda: Het augus-

tus/september nummer verschijnt begin 

augustus. Uiterste aanleverdatum kopij (in 

Word, foto’s apart aanleveren): 20 juli.

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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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.
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van Eursinge
Vrijdagavond 16 april na de nodige technische voorbereidingen, die toch wel 
spannend waren, want het was voor ons de eerste keer dat we online een quiz 
afnamen, waren we er om 19.30 uur helemaal klaar voor. De techniek en de 
regie werden geregeld door Petra en Tjerko.

Een voor een werden de ‘Team-leden’ toegelaten en na de nodige uitleg over het inloggen bij Kahoot, gingen we om 
20.15 uur van start. De presentatie was in handen van John en Paul. Het was even wennen, maar gaandeweg kregen we er 
steeds meer schik in en achteraf hoorden we dat de deelnemers ook steeds enthousiaster en fanatieker werden. 

Al met al vonden wij het een geslaagde avond met leuke reacties van de deelnemers. Wellicht voor herhaling vatbaar. 

Voor een volgende keer hebben we nog twee tips:
• als je eenmaal ingelogd bent bij Kahoot, dan moet je gedurende de hele quiz ingelogd blijven, anders moet je opnieuw 

inloggen en ben je je opgebouwde score kwijt;
• als je niet de beschikking hebt over een groot scherm, dan is het misschien een optie om te streamen of via een kabeltje 

verbinding te maken met een TV-scherm.

De winnaars, de aanmoedigingsprijs en de TV-tip:

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
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week, ook ‘s avonds
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voorraad
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Werkplaats:
Dorpsstraat 72D
7933 PDPesse

Maatwerk in het maken van
kozijnen, ramen en deuren.
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Online Fiets-4-weekse in 
Pesse  voor jong en oud

Voor de hele maand juni hebben wij enkele fiets-
routes uitgestippeld. De kinderroutes zijn tussen 
de 10 -15 kilometer en de volwassen routes zijn 
tussen de 20 - 25 kilometer.

De routes zijn te downloaden op www.pesse.com.
Je bepaalt zelf welke route je kiest en hoeveel je er fietst.
Onderweg zullen geen stempelposten zijn.

De route begint elke dag vanaf de Wenning.

Veel fietsplezier gewenst namens het bestuur.

Wist u dat…

• De dodenherdenking dit jaar weer via facebook live te 
volgen was.

• Er  boekjes van ’75 jaar bevrijding van Pesse’ aan 
beiden scholen zijn geschonken. 

• De Pioniers nu ook een eigen telefoonnummer heeft? 
 Het nummer is 06-23158204. 
• Dat we tijdens de Crazy Car Challenge overvallen wa-

ren door het aantal deelnemers en de telefoon van ons 
bestuurslid overuren maakte. Dit ook de reden is voor 
een Pioniers nummer. 

• Langs het Meulenpad de voorjaarsbloemen weer mooi 
bloeiden. 

• Aan het Meulenpad nu ook een prullenbak staat met 
poepzakjes voor onze viervoeters en hun baasje. Dit 
met 1 telefoontje naar de gemeente door een bewoner 
geregeld is. 

• De gemeente Hoogeveen via dit mailadres te bereiken is 
voor al uw vragen m.b.t. dorpszaken en u dat op eigen 
initiatief kunt doen info@hoogeveen.nl 

• Landschapsbeheer Drenthe weer actief betrokken is bij 
de Pioniers. 

• Op maandag 26 april de dorpentocht 316 ook in Pesse 
langs kwam. Dit een initiatief is van Unite in Christ. Zij in 
42 dagen lopen van dorp tot dorp. 

De volgende data bent u van harte welkom:
o Donderdag 9 september 2021
o Donderdag 23 september 2021
o Donderdag 14 oktober 2021
o Donderdag 28 oktober 2021
o Donderdag 11 november 2021
o Donderdag 25 november 2021
o Donderdag 9 december 2021
o Donderdag 16 december 2021 (Kerstdiner)

Opgeven kan uiterlijk zaterdag voorafgaand van het 
dorpsrestaurant bij Alie Brus tel. 0528-241203.
Aanvang maaltijden 12:15 uur in de Wenning.
Kosten € 7,75 per maaltijd.

De vrijwilligers van de “Pesserkeukentafel”

Zin om een keer aan te schuiven bij het 
dorpsrestaurant in De Wenning? 

Oproep voor natuur-
werkgroep Pesse 

Vindt u tuinieren leuk? Vindt u het leuk om 
samen met andere mensen ideeën te bedenken 
voor meer “groen” in Pesse? 

In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe willen we 
een werkgroep oprichten die samen met elkaar Pesse “groe-
ner en kleurrijker” maken. Vanuit Landschapsbeheer Drenthe 
worden materialen (zoals scheppen, zagen, snoeischaren 
etc.) en planten, fruitbomen, bollen, zaaigoed aangeboden 
waar we als Pesse gebruik van mogen maken. Ook hebben 
zij een aanbod in nestkasten. Hier mogen wij gratis gebruik 
van maken. 

Lijkt het u leuk om 2 x per jaar bij elkaar te komen en de 
handen uit de mouwen te steken? Mail dan uw naam en 
telefoonnummer naar de_pioniers@outlook.com 
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Paas QR-code speurtocht

Wat was het weer een feestje op tweede paas-
dag! Dit jaar hadden we een QR-code speurtocht 
uitgezet voor de kinderen. Met de telefoon kon 
dan een code gescand worden en er verscheen 
een filmpje van de paashazen, Jut en Jul met een 
opdracht die ter plaatse uitgevoerd diende te 
worden. 

Bij elk filmpje verscheen er ook een letter. Daar kwam een 
woord uit voort namelijk, KUIKEN. De kinderen waren 
enthousiast ondanks het koude, gure weer. Hopelijk kunnen 
we volgend jaar het oude programma weer oppakken met 
het paaseieren zoeken!
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De Boer Horsetrucks
Oostering 28
7933 TM Pesse
Nederland

Telefoon: +31 (0) 528 76 00 17
Whatsapp +31 (0) 636 00 30 40

Email: info@deboer-horsetrucks.nl
#deboerhorsetrucks

De Boer Aanhangwagens ook uw 
Horsetrucks specialist

MTH 
Machine Techniek

Stephensonstraat 80 Hoogeveen • Telefoon 0528 - 26 91 60
info@MTHmachinetechniek.nl • www.mthmachinetechniek.nl

Industrieterrein De Wieken

Wij staan voor u klaar met een vakkundig 
team en uitstekende service bij aanschaf 

en onderhoud!
    LANDBOUWMECHANISATIE EN 

TUIN- PARKMACHINES
Wij verkopen en verhuren! 

Vraag naar de mogelijkheden!

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)

T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken,

tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.
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The Crazy Car Challenge 
was een groot succes
Op zondag 21 maart jl. werd The Crazy Car 
Challenge georganiseerd. Een auto tocht door 
Drenthe met wisselende opdrachten waarbij je 
foto’s moest appen om punten te halen. 
Met 85 auto’s werd het een groot succes.ZONDAG 21 MAART 2021

Een auto tocht vol met wisselende opdrachten door heel Drenthe.

Verzamel zoveel mogelijk punten en win 1 van de 3 geweldige prijzen.

Inschrijven van 13:00 tot 13:30 uur bij De Wenning.

Vertrek 13:30 uur - Eindtijd 16:00 uur

The Crazy Car Challenge
The Crazy Car Challenge

DE PIONIERS ORGANISEERT: 
DE PIONIERS ORGANISEERT: 

De Boer Horsetrucks
Oostering 28
7933 TM Pesse
Nederland

Telefoon: +31 (0) 528 76 00 17
Whatsapp +31 (0) 636 00 30 40

Email: info@deboer-horsetrucks.nl
#deboerhorsetrucks

De Boer Aanhangwagens ook uw 
Horsetrucks specialist

MTH 
Machine Techniek

Stephensonstraat 80 Hoogeveen • Telefoon 0528 - 26 91 60
info@MTHmachinetechniek.nl • www.mthmachinetechniek.nl

Industrieterrein De Wieken

Wij staan voor u klaar met een vakkundig 
team en uitstekende service bij aanschaf 

en onderhoud!
    LANDBOUWMECHANISATIE EN 

TUIN- PARKMACHINES
Wij verkopen en verhuren! 

Vraag naar de mogelijkheden!

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)

T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken,

tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.
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■ Installatie en montage 
■ Technisch advies en begeleiding 
■ Duurzaam en energiebesparend advies, 

berekeningen en systemen 
■ Elektra, gas, water, 

sanitaire installatie

T 0522-47 04 56

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

Alles voor uw tuin; meststoffen, potgrond etc.

■ Verkoop tuinmachines/ 
tuingereedschap 

■ Grasmachine reparatieservice

■ Houtzaagservice 
■ Verfmengservice

T 0522-47 15 81

Voor de Blanken 3 
Ruinen 
www.intechneau.nl 

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. 



Hoi volkien
Stones en worst

Versoepelings, toeslaagnaffaire, vaksienaatsiebijverschijnsels. Bijverschijnsels? Pak 
noe ies veur de aardigheid ’n deusien uut oe medicijnkassie en lees de bijsluiter ies 
deur. Paracetamollegies hept al bijverschijnsels, oogdruppels kunt irritaties geevn. 

’n Meter bier gef koppiene de andere dag. Voetballn nao de winter/zummerstop gef allemachies veule 
spierpiene. Van snuup kun ie cariejes kriegn. Cariejes? Ja, gaaties in ’t gebit. Nou, dat gaaties-gedoe 
kump nog.

Allent maar kommer en kwel vandage? Ie zult r pessie/
deprie (gien Pesse, hè!) van wordn. Moderne teut! , in 
afkortings kwaakn. Dat is pessimistisch depressief en noe 
hef wij ook al persco’s. Bent dat nije buutnlandse vruchtn? 
Persconferenties, ie weet wel van Pinokkio en zien maot. 

Versoepelings! Ach, wat! Opknappn van humeur? Ja, als ik 
zo’n mooi beschilderde steen vind. Lubbechien en ik waarn 
‘t paaswiekend in de Achterhoek en wij scharreln zo deur 
de omgeving en dan valt mien oog (goed scharp ewordn 
sinds de staaroperaatsie, gien bril meer neudig!) op iets 
gekleurds in de bramestruukn. “Hé, muj ies kiekn, ’n mooie 
stien  en mooi beschilderd nog ook! Wat ’n mooie! Hier 
knapt ’n meinze van op in tiedn van corona en gedoe. Hier 
word ie weer “heppie” van”. Volkien, ik heb inderdoad 
‘n “heppie stoon” evundn. In goed Dreeins zeg ze ook 
wel ’n gelukssteen. Ik vuul mij de keuning te riek met die 
mooie steen, net Guus Geluk uut “Donald Duck”, maar dan 
niet zo eignwies als hum. Wij op hun huus aan en neemt 
wat spul uut de brouwerij van Groenlo. (Grol is dat in ’t 
Achterhoeks!) Wij laot die steen aan schoondochter ziene 
en zij begunt mij toch te lachn. “Die heb ik eschilderd en 
verstopt!” zegt ze. “Mug ie willn zo mooi schildern!” zeg ik 
zo. Volkien, ze haalt mij toch mooie “stoons” teveurschien. 
Ik heb met de oogn staon te knippern, zo geweldig mooi 
wat zij maakt. Ze had al eerder veur mij ’n bord emaakt 
veur mien moestuunlappien aan de Veldbrake. ’t Bord is noe 
eevm veur ’n nije lakbeurt of zo “in revisie”. Maar noe valt 
mij de snuit hielemaole oopn. “Wat kun ie ja mooi schil-
dern, magie! Ie hebt het in de vingers”. Volkien, ik heb het 
ook in de vingers, allent gien penseel of schilderskwassie of 
zo, nee, ’n grune beugelfles uut de koelkaste.

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. 

“Va, zegt zeun, wij hept niet allent iets regiejonaals te 
drinkn uut de Achterhoek, wij hept hier in de winkel worst 
uut Drenthe, goeie, knoerharde dreuge worst!” Worst van 
die man die de consjersje is van de karke, ie weet wel. 
Schoelmeisters nuumt wij ook wel kosters. “’n Stukkie pro-
beern? Wel goed kauw’n, heur!”.

Droepie, de Sjek Russel, zit al naost mij op de bank. Zij 
weet al donders goed dat ik heur wat geef. Ik ben eerst 
aan de beurt. Hé, ’n hard stukkien (knaster!) tussn mien 
kaakn. Ik geef het aan Droepie, maar opvreetn, ho maar! ’t 
Beessie zet de snuit dr niet aan. Wat nou, Droepie? Ik kiek 
heur aan. Och heedn, ze is ’n tand kwiet, het blieft gewoon 
liggn op de bank. Ik kiek nog ies beter en zie tot mien grote 
schrik dat het niet ’n tand uut de bek van Sjek Russel is, 
maar ìk ben de sjaak!! 1e paosdag 2021 zal ik dus niet 
weer vergeetn. 2e  paosdag op Pesse aan en maar vuuln 
met de tong deur dat lege gat in ’t ondergebit. Het wordt r 
niet anders van, hè! Dinsdag direct maar de tandarts ebeld. 
“Ja, meneer, finaal afgeknapt en de wortel zit er nog in! 
Heeft u pijn?” Nee, volkien, dat was nog ’n geluk, het enige 
is dat ik dr bij loopt als Jan met de korte achtername. 
’n Fietsnrek heb ik noe. ‘n Duur worssie ewordn! KASSA!! 
’n Freem: 900 balln. 

Tot dan, 
Lubbert S.
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■ Installatie en montage 
■ Technisch advies en begeleiding 
■ Duurzaam en energiebesparend advies, 

berekeningen en systemen 
■ Elektra, gas, water, 

sanitaire installatie

T 0522-47 04 56

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

Alles voor uw tuin; meststoffen, potgrond etc.

■ Verkoop tuinmachines/ 
tuingereedschap 

■ Grasmachine reparatieservice

■ Houtzaagservice 
■ Verfmengservice

T 0522-47 15 81

Voor de Blanken 3 
Ruinen 
www.intechneau.nl 

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. 
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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

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 

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 

“Als je ergens in vastloopt, onzeker bent, moeite hebt 
met grenzen stellen of depressieve gevoelens hebt, 
wil ik graag samen met jou ontdekken hoe je hierin 
verder kunt komen”

www.opdegoedeweg.nl
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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. 

Nestkastjes bouwen 
voor Pesse
Op 8 mei hebben we als Pesse Energie Neutraal 
met een aantal kinderen uit Pesse nestkastjes 
gebouwd. Onder genot van frisdrank en versna-
peringen hebben ze met veel plezier deze kastjes 
in elkaar gezet. De nestkastjes zijn aangeboden 
door Landschapsbeheer Drenthe. 
De bedoeling is dat deze nestkastjes in het dorp 
Pesse worden opgehangen als onderdeel van de 
bestrijding van de processierups. 

Daarnaast willen we jonge kinderen bewust maken van ons 
milieu en wat wij daarin kunnen betekenen.
Het ophangen van de nestkastjes in het dorp is gepland 
voor 29 mei. We gaan dan samen met de jeugd deze kas-
tjes verspreid door Pesse ophangen. 

In het najaar gaan we, ook in samenwerking met Land-
schapsbeheer Drenthe, met de lokale jeugd wilde bloemen 
in het dorp planten. Ook hiervan is het de bedoeling dat 
we de natuur een handje helpen. Uiteraard zoeken we ook 
voor deze actie kinderen die willen mee helpen. Dus, mocht 
je het leuk vinden om op verschillende plekken in Pesse 
wilde bloemen te planten, geef je dan op. Dat kan via pes-
seenergieneutraal@gmail.com.

Heeft u iets voor het Zaanddörpenneis? Mail het naar: 

zdnneis@gmail.com

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.
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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.
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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



Peuteropvang
“de Prugelties”
 
Samen spelen, samen leren, ontdekken en uitproberen!

Peuteropvang “de Prugelties” van Spelerwijs is dè voor-
school in Pesse. We bereiden de peuters spelenderwijs voor 
op het basisonderwijs. 
Gaat uw kind al naar een kinderdagverblijf of naar een 
gastouder, maar wilt u ook specifieke voorbereiding op de 
basisschool voordat uw kind 4 jaar wordt, dan is uw kind 
ook 1 dagdeel per week welkom bij ons.

Spelerwijs onderscheidt zich als kinderopvangorganisatie 
in de gemeente Hoogeveen met de Doorgaande Leerlijn, 
om de overgang naar groep 1 zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. 

Bent u nieuwsgierig, neem dan telefonisch contact op met 
het Centraal kantoor van Spelerwijs via 0528 23 11 14 

Met vriendelijke groet Tjitske, Margaretha en Irene. 
Voor meer informatie over “de Prugelties”:
https://spelerwijs-hoogeveen.nl/locaties-overzicht/de-
prugelties/

Boek
‘Geschiedenis van Pesse’ 
is verschenen
In mei verscheen Geschiedenis van Pesse in twee 
rijk geïllustreerde delen: Landschap en archeolo-
gisch onderzoek en Marke, erven en bewoners. 
Op de website van uitgever Barkhuis kunt u 
alvast een indruk krijgen van beide delen: 
https://www.barkhuis.nl.

De prijs bedraagt € 59,95 voor 
beide delen samen. U kunt het 
boek bestellen via de website van 
Barkhuis of door een mail te sturen 
naar info@barkhuis.nl. Geschiede-
nis van Pesse is ook verkrijgbaar via 
bol.com en via boekhandel !pet in 
Hoogeveen.

Voor de uitgave is steun ontvangen van 
Ondernemend Pesse, Drents Prehistori-
sche Vereniging, Hendrik Mullerfonds, 
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en 
Stichting Ruinen 1865.

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven 
na het overlijden van

Bart Winters

Onze speciale dank gaat uit naar hen die Bart voor 
en na zijn overlijden op handen gedragen hebben.

Fam. Winters
Fam. Schepers

Pesse, april 2021

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

Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart 

Ossenbroeken 11a

9411 VR  Beilen

0593 - 208000

praktijk@daphetdrentsehart.nl

DA
P 

HET DRENTSE HART

0593 20 80 00
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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
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65-jarig jubileum!
Al 65 jaar zijn ze gevestigd aan de Warreveen in 
Pesse; de badkamer-, keuken- en buitenlevenspeci-
alisten van Voortman Pesse. En dat moet natuurlijk 
gevierd worden. Hoe? Daar is eigenaar Albert 
Staal heel duidelijk over: ‘We pakken flink uit met 
een zomerse beurs op ons eigen terrein én met 
de lancering van een eigen kwaliteitshuismerk. 
VASJAN is ons nieuwe, zeer betaalbare, huismerk 
voor keukens en badkamers. We presenteren het 
merk tijdens het weekend van 18 en 19 juni a.s.’.
Voortman Pesse kent een lange historie; het bedrijf werd in 
1956 opgericht door Dieks Voortman. Het bedrijf wisselt 
daarna nog tweemaal van eigenaar voordat Voortman 
Badkamers, Keukens en Tegels in 2014 in handen komt 
van Albert Staal. Inmiddels is de organisatie uitgebreid met 
9 verkopers voor keukens en sanitair, en is het bedrijf nog 
steeds groeiende. 

Buitenleven
In 2019 opent Voortman Buitenleven haar deuren: een 
prachtige showroom waar iedereen die van tuin- en buiten-
leven wil genieten, zijn hart kan ophalen’, vertelt een trotse 
Albert. ‘Steeds meer mensen zien hun tuin of balkon als 
verlengstuk van hun woning; ze willen er kunnen ontspan-
nen, dineren én goed kunnen koken. En dat laatste gebeurt 
steeds meer in professionele buitenkeukens of op mooie 
barbecues. Natuurlijk zijn onze barbecues werkend te zien 
in ons jubileumweekend’.

VASJAN
Maar ook voor de keuken- en badkamerliefhebber is een 
ritje naar Pesse de moeite waard. Speciaal voor het 65-jarig 
bestaan introduceert Voortman een nieuw merk keukens en 
badkamers: VASJAN. Albert: ‘VASJAN is ons eigen private 
label. Het staat voor een budgetvriendelijke prijs en uiter-
aard de kwaliteit die je van ons gewend bent. We denken 
dat we hiermee bijvoorbeeld de starters in de woningmarkt 
een goed alternatief kunnen bieden. Voor maximaal 
€ 10.000,- kunnen we met ons eigen kwaliteitsmerk een 
keuken óf badkamer leveren!’

Jubileumweekend
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 juni a.s. worden het 65-jarig 
bestaan én de lancering van het nieuwe huismerk kracht 
bijgezet. ‘Iedereen is van harte welkom om dit met ons te 
vieren. Zoals je van Voortman gewend bent met een hapje 
(van de barbecue!) en een drankje, op ons eigen binnen- 
en buitenterrein in Pesse. We zijn op vrijdag geopend van 
09:30 uur tot 17:00 uur en op zaterdag tot 16:00 uur! 
Uiteraard corona-proof!’, aldus de trotse Voortman-eigenaar. Oosterstraat 2  •  Ruinen  •  0522-473328

info@optiekruinen.nl  •  www.optiekruinen.nl

Nieuw gezicht 
Optiek Ruinen
Beste ‘mede’ Zanddorpers,

Bij deze stel ik me graag aan u voor. Mijn naam is Her-
manda Snapper, 32 jaar oud en een geboren en getogen 
Pessenaar. Ik ben opgegroeid op een boerenbedrijf nabij de 
Boerenveense Plassen. Tegenwoordig woon ik in Pesse aan 
de Goornakkers. Ik ben opticien en contactlensenspecialist. 
Met veel plezier heb ik in de afgelopen jaren als opticien 
en contactlensspecialist  gewerkt in een optiekwinkel in 
Meppel. Met enig toeval kwam het afgelopen jaar de mo-
gelijkheid op mijn pad om mijn eigen optiek te beginnen in 
Ruinen. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen 
en sinds januari van dit jaar mag ik mij het nieuwe gezicht 
noemen van Optiek Ruinen. Een dorpswinkel is zeker iets 
wat bij mij past en ik vind het contact met mensen erg leuk. 
Het is fijn om op deze manier één op één contact te hebben 
met de klant en de sfeer is eigenlijk altijd gemoedelijk.  Zo 
help ik mensen met een passend advies graag aan een 
goede bril, hippe zonnebril of een setje lenzen. Wilt u meer 
weten of eens persoonlijk kennis maken, dan bent u altijd 
welkom in de winkel en staat de koffie of thee voor u klaar. 
U kunt me vinden van dinsdag tot en met zaterdag aan de 
Oosterstraat 2.

Graag tot ziens in Ruinen.

Hermanda Snapper

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
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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

Dag en holladiejee

“Veur de volgnde ZDN oe handel inleevrn op 20 mei a.s.” Oei, is het alweer zo-
ver? Het is net of de weekn veurbij schiet met ’n rotgang van ’n F-16 die deur de 

geluudsbarriejèrre giet! Huh… barriejèrre? Dat is toch hiel wat aans! Derriejèrre zul ie bedoeln! Ach, 
wat kan’t ook scheeln, gooi al die Franse kreetn maar in mien pette. Het is vandage, als ik dit op de 
leptop tiep, 1 mei, de Dag van de Arbeid. “Op zaterdag warkn en ook nog op 1 mei? Ie bent slecht 
op de hoogte, Schienbescharmer!” Volkien, dat zal best, maar umme noe al die daagn te ontholdn. 
Koningsdag, Moederdag, Vaderdag, Pappa-dag, Mamma-dag, Opa-dag, Oma-dag, Dag van Dit, Dag 
van Dat, ie wordt r ja hielemaole krezie van, toch? 

Nou ikke wel, veural aj zo’n dag vergeetn bent! O, o, o, 
wat kan Lubbechien dan verkeerd weezn. Ik wol heur wat 
geevm veur Moederdag. Mis! “Ik ben oe moe niet!”. Dan 
maar ’n kleinigheidtie veur Mamma-dag. “Heb ie mij noe 
veur de gek met oe mamma?”. Met de Oma-dag dan? Dan 
raak ie waarschijnlijk ’n gevuleg plekkien, volkien. Maar 
ja, die dag stun nìet bij mìj in de plenning. Gien iedee op 
welke datum Oma-dag valt.

Al die daagn bent allent maar goed veur de middnstand 
en die gun ik best wel het een en ander, maar umme zo’n 
toestand dr van te maakn als met Moederdag is gebeurd? 
Nee, asjeblieft, slao die Vaderdag in juni over. Knettergek 
word ie ja van al die reclamefolders! “Lubbert, jij hebt 
makkelijk praten, jij hebt geen bedrijf, misschien ben jij wel 
gepensioneerd, maar wij moeten wel wat verkopen, hoor, 
vooral nu in deze corona-periode!”. 
Zo, dat is een zin die mut ie nog maar ies leezn. Geliek hef 
ze, makkelk praatn en wel overal ’n mening over hebbn. 
Daor bent wij als Nederlanders hartstikke goed in, weet ie 
dat wel! Wij hebt overal verstand van! Wij bent de beste 
voetbalkootsjes (= coach, red), wij bent de beste vieroloogn 
(coronadeskundign, zeg maar) wij hebt overal verstand van! 
Wij vuult oes als Nederlanders best wel super, al bent we 
maar met zo’n “17 miljoen op dit stukje aarde”. Kapsones 
hebt wij zat. Wij wilt overal aan met doen. Feestn mut wij 
en wel het liefst elk wiekend! En ja, dat giet eevm niet deur 
de corona. Dan maar die Dag van Dit en Dag van Dat 
van stal haaln. En noe hebt ze toch op 1 mei nog een dag 
bedacht! De manufacturiers (klere verkopers, volkien) bent 
r hielemaole niet entoesiast over en ze hebt het al zo stoer 

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. 

met het verkoopn van hun lappies stof. Zaadhandels en aan-
verwante tuunzaakn bent hielemaole in de wolkn met dizze 
dag, want noe kunt ze eindelijk wat van de achterstand 
inhaaln. De aprilmaond was al ien van de koldstn sinds 
1986. Nou, maar goed dat het op deze dag iets warmer 
was.

1 mei is ook de Dag van het Naakte 
Tuuniern!!! Hoe verzint ze het! Met oe 
blode kont deur de tuun marsjeern langs 
de net boovn de grond kommnde Fries-
landers! “Oh, komt jullie ook al boovn 
kiekn?” Man, de piepers schiet van schrik 
weer onder de grond! Of met zwaaiende 
memm’n de gruun uutgeslaagn tuunpaadn 
gaon schoffeln. “Van voor, naar acht’ren, 
van links naar rechts…”. Zie je ’t al veur 
oe, volkien? Om oe ’n ongeluk te be-
scheurn en dan muj met de rugge hen de 
Velbrake gaon staon en dan gaon bukkn!!!  Nou, ie kun oe 
fietse geliek in ’t rek zettn. “En Adam sleug Eva met de su-
kerbiete veur de kont, hollladiejee, hollandiejoo…”. Volkien, 
‘n dag Zus, ‘n dag Zo, maar een Dag Naakt Tuuniern?*
Rondbanjern als Adam? Nou…?  “‘k Heb hele grote bloem-
kolen, bloemkolen…”. 

Tot dan, 
Lubbert S.

*Bron: Wikipedia

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



Blossems

‘t Leek of bij d’ olde boederijen
het zo opiens begun te snijen
en doe’k daor eêm op har elet,
zag ‘k kruudhof nij in glint ezet.

De zomer komp, ‘n höpper blommen
bint vlijzem uut de knoppen kommen
en elk-een-ien mit kleur en geur
brengt ok het iemenvolkie reur.
Dat zoemt en zög en vlög en vlarkt.
‘t Is krek ofdat het altied warkt.

Misschien deinkt ‘t ok: – De tied is kort
en wele wet, hoe ‘t dommee wordt. –
Ze stoeft daorum mit alleman
uut blommen op ‘t ielegattie an.

Het arf um d’olde boederijen
lig bont versierd deur ‘t blossem-snijen.
Het kruudhofglintie, nij en net,
is as een liest daorumme zet.

 
Door: Bart van Oosteringh
Uit de bundel: Blossems in de lijte
Uitgegeven door: Horizon-taal (nu Huus van de Taol)

kruudhof  = groentetuin, kruidentuin
glint  = houten omheining
iemenvolkie  = bijenvolk
ielegattie  = toegangsopening in bijenkorf
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Pesse
De activiteiten van de Vrouwen van Nu Pesse liggen al 
enige tijd stil. Het virus is er nog steeds maar zo langza-
merhand worden regels versoepeld. Steeds meer mensen 
zijn reeds gevaccineerd en het koude voorjaarsweer 
maakt ondertussen plaats voor warmere dagen. Daar zijn 
we allemaal wel aan toe. Wellicht heeft dat een gunstige 
invloed om het virus te verminderen zodat we spoedig onze 
activiteiten weer kunnen oppakken. Daar zien we allemaal 
naar uit. Gelukkig kunnen we wel heerlijk buiten zijn. Er 
wordt door de leden wel lekker gewandeld. Goed voor 
de conditie en tegen de coronakilo’s. Alles uiteraard op 
gepaste afstand. 

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

Voelt U er ook voor om samen leuke dingen te doen en 
ondernemen? Meld U dan aan als lid en kom in contact met 
andere vrouwen. Samen ondernemen en inspireren. Alvast 
een fijne zomer gewenst.

Met vriendelijke groet,
Janna Ems

Horizon-taal is tegenwoordig het Huus van de Taol
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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 cara-

vans
 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



Heeft u een idee voor ons dorp? Lever het nu in!
De eerste ideeën zijn ingeleverd, maar er is nog ruimte voor meer ideeën voor Pesse.
Gelukkig lijken de besmettingscijfers te zakken en zijn de eerste coronaversoepelingen van kracht. Laten 
we hopen dat deze trend zich doorzet en we in de loop van het jaar weer wat meer kunnen en mogen 
doen samen. Hierdoor is ook het bedenken van ideeën voor het dorp weer iets eenvoudiger. We hopen 
dat de ideeën van vorig jaar die nog waren uitgesteld door de maatregelen, nu toch kunnen worden 
gerealiseerd. Het gaat om het schilderen van de fietstunnel en het organiseren van een circusdag voor 
de basisschoolkinderen. 

Ideeën 2021 Pesse
De eerste ideeën zijn ingeleverd, maar we hopen op nog 
meer plannen. De ijsbaanvereniging heeft een bijdrage ge-
kregen voor het maken van een overkapping op hun terras. 
Dit terras wordt voor veel activiteiten in het dorp gebruikt. 
Ook werden er via Facebook verschillende ideeën voorge-
steld. De ideeformulieren zijn naar deze mensen verzonden 
en de aanvragen worden nog ingeleverd wanneer de idee-
en haalbaar zijn. Het budget voor dit jaar, moet ook nog dit 
jaar worden besteed. Dus dat is wel een voorwaarde voor 
het inleveren van uw plannen. 

Hulp nodig?
Heeft u een idee, maar weet u niet hoe het uit te werken. 
Neem dan gerust contact op met een van de leden van de 
initiatiefgroep, ze helpen u graag verder. 
De leden van de initiatiefgroep van Pesse zijn: Geert Lee-
huis, Chris Bulder, Henny van Halderen, Geesje Bloemberg, 
Stan van Eck, Tom Boode en Bauke Benedictus.  

Geen idee is te gek
In principe is geen idee te gek. Het moet aan de volgende 
criteria voldoen:
• het idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid;
• initiatiefnemers en gebruikers staan achter het idee, 

voeren het zelf uit, zoeken extra sponsoring of leveren 
een tegenprestatie voor het dorp;

• (NIEUW!!) het idee wordt in het lopende jaar uitge-
voerd, dus budget van 2021 wordt ook in dit jaar 
besteed.

Inleveren voor 13 juni
De ideeën moeten voor 13 juni bij ons zijn ingeleverd. 
Dat kan bij één van de leden van de initiatiefgroep, in de 
bus van de Pioniers bij De Wenning, of via de mail: info@
desmederijenvanhoogeveen.nl 

Welke ideeën krijgen een toekenning?
Na 13 juni bespreekt de initiatiefgroep de ingeleverde 
ideeën. Op welke wijze de toekenning volgt is op dit mo-
ment nog niet bekend. Het heeft onze voorkeur om het hele 
dorp te laten stemmen op de ideeën, zodat het ‘beste idee 
van het dorp’ de meeste stemmen krijgt. Maar dat is op dit 
moment nog steeds niet mogelijk gezien de coronamaatre-
gelen. Daarom ook dit jaar waarschijnlijk geen verkiezing, 
maar wordt er op een andere wijze geselecteerd. Wanneer 
de ideeën aan de criteria voldoen en binnen het beschikba-
re budget passen, kunnen ze allen worden gerealiseerd in 
de loop van dit jaar. De leden van de initiatiefgroep gaan 
hierover in gesprek met de initiatiefnemers van de ideeën. 
Wanneer blijkt dat er te veel ideeën zijn voor het beschik-
bare budget, gaan we in overleg met de initiatiefnemers 
bekijken hoe we hiermee omgaan. 

We hopen op veel mooie initiatieven voor ons dorp, dus 
kom maar op met die ideeën!

Tot slot, blijft gezond en let op elkaar.
Initiatiefgroep Dorpssmederij Pesse
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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 cara-

vans
 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

25



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

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
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
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Een mooi project begint vaak met een goed gesprek. In dit geval hadden wij namens Actief Samenleven 
een goed gesprek met Chiel van der Zee, eigenaar van Media2Net. Dit bedrijf heeft belangeloos de 
website van de stichting gebouwd en ook wordt de website door hun onderhouden. Dit tot volle 
tevredenheid. Als stichting wilden we graag weer eens wat doen, zeker in deze coronaperiode. 

Media2Net onderhoudt ook de website en webshops van 
De Gier Bloemen en zittend aan de tafel met een kop koffie 
ontstond ineens de corona bloemenactie. Cor Velting vertelt: 
“veel ouderen binnen de Gemeente Hoogeveen waren 
direct of indirect getroffen door de gevolgen van de corona- 
crisis. Hoe mooi zou het zijn als we die ouderen een bos 
bloemen zouden kunnen aanbieden“. Daarna ook maar 
eens gesproken met Bernhardus Annen van Benfleuri, al 7 
jaar de vaste bloemenleverancier van Actief Samenleven en 
toen was er een plan. De Gier Bloemen en Benfleuri zouden 
boeketten bloemen gaan leveren zonder winstoogmerk. 

Prachtig. Het volgende punt. Geld. Stichting Actief Samen-
leven heeft een Club van 120. Een groep ondernemers en 
particulieren die de stichting jaarlijks steunen door het doen 
van een donatie van € 120.-. Maar eens wat rondgebeld en 
wat afspraken gemaakt. Binnen 2 dagen hadden we 
€ 1.000,- aan toezeggingen. Vier ondernemers, Pro-Vision 
AV, Schildersbedrijf Michel van Essen, Tapijt & Slaap Toko 
en Media2Net zegden ieder € 250.- toe. 

Stichting Actief Samenleven had ook geld gereserveerd voor 
de corona bloemenactie. Tijd voor actie. Een verhaal over 
de corona bloemenactie in de Hoogeveensche Courant, 
aanmeldformulier online op de website en een stukje op 
de Facebookpagina. Het resultaat ? Binnen 2 dagen 130 
aanmeldingen. Aanmeldingen met verhalen wat sommige 
ouderen is overkomen tijdens de coronacrisis. Sommige 
verhalen waren hartverscheurend. Op 24, 25 en 26 maart 
was het dan zo ver. Met dank aan onze trouwe vrijwilligers 
Leo Molendijk en Jan Dekker hebben we in 3 dagen tijd 
130 prachtige boeketten weg mogen brengen.

Hoe vaak wel niet de vraag werd gesteld: “kom er maar 
even in“, hadden we jammer genoeg niet de tijd om in te 
gaan op deze goed bedoelde gastvrije verzoekjes. Eén 
ding mogen jullie van ons aannemen, bij het aannemen 
van de bloemen bij de ouderen is menig traantje over de 
wangen gerold.
Toen wisten we het zeker. De Corona Bloemen actie is een 
enorm succes geworden. Het mooie van deze actie is dat 
we ook in Pesse maar liefst 8 boeketten hebben mogen 
afleveren.

Bartje
Spijtig genoeg hebben we afscheid moeten nemen van Bart 
Winters, bij de meeste inwoners van Pesse wel bekend. 
Vanaf het eerste moment dat Bart in de Oosterhof is komen 
wonen, is ook Bart lid geworden van de Club van 120. 
Hij vond het prachtig wat we allemaal deden. Vooral het 
jaarlijkse dagje uit voor kinderen uit financieel kwetsbare 
gezinnen vond hij geweldig. Soms stak hij even zijn mar-
kante kop om de deur van ons kantoor in de Oosterhof en 
vertelde hij: “ik heb nog even wat geld overgemaakt aan 
de stichting“. Kort na het overlijden van Bart kwam er een 
berichtje binnen. 
Een berichtje van Jack Reinders. De strekking van het bericht 
luidde: “namens D+D Design + Drukwerk wil ik de plaats 
van Bart wel overnemen“. Jack, welkom bij de Club van 
120.
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Oude Postweg 1  |  9417 TG  Spier  |  T. 06 41 121 565  |  E. info@bruninkschilderwerken.nl
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Sportmassage - Bowen Therapie
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Houding herstel
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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



Zorgkwekerij Blinkende Wilg al 15 jaar in beweging!

Nadat de meeste deelnemers waren gevaccineerd hebben we ons 15-jarig jubileum kunnen vieren met 
personeel, deelnemers en vrijwilligers! Het leek ons ook een leuke aanleiding om de bewoners van 
Pesse eens een keer wat meer te vertellen over hoe we dagbesteding aanbieden en hoe we ons daar 
zelf in zien.

Bij de overstap van een boomkwekerij naar een zorgbedrijf 
stel je jezelf best wel de vraag wat je kunt betekenen voor 
de mensen die op je bedrijf komen voor dagbesteding, of te 
wel komen voor een zinvolle dag invulling.

Hoe zij een plekje weten te vinden op je bedrijf en of je in 
staat bent om op een goede manier om te gaan met hun fy-
sieke of mentale beperking. Best spannend allemaal. Reden 
genoeg om op zoek te gaan hoe dat op een eigen wijze 
vorm kan worden gegeven.

Belangrijk is dat de deelnemers zich gezien en gerespec-
teerd voelen. Dat ze zichzelf mogen zijn met al hun leuke 
hebbelijkheden en andersom. Belangrijk is ook dat het 
product dat me maken meekan in de markt. Geen conces-
sies in prijs en kwaliteit dus. Resultaat is wel dat we serieus 
genomen worden door onze afnemers. Belangrijk is ook 
dat we goed aangeven wat onze grenzen zijn in wat we 
kunnen en wat we niet kunnen. Dat we duidelijk zijn wat de 
mogelijkheden zijn.

Het heeft er toe geleid dat de dagbesteding vraaggericht 
is, waar een voornaam punt is dat de deelnemer graag 
lerend bezig wil zijn. Wanneer je meer weet, ben je anders 
met je werk bezig, heb je meer vertrouwen dat het goed 
komt. Vanzelf kom je dan op het punt dat de deelnemer zijn 
wensen gaat benoemen. 

Zo wilde een deelnemer graag tuinen gaan onderhouden in 
het dorp. Gelukkig was in het dorp de Maatjes Agenda net 
van start gegaan, waar we ons bij konden aansluiten. Nu 
jaren later helpen we bij 20 tuinen in het dorp en daar-
buiten mee en onderhouden we een klein wooncomplex in 
Hoogeveen. De boodschap naar de deelnemers is dat we 
nu geen hulp vragen, maar hulp geven. Die boodschap is 
voor hun een flinke motivator.

Dit jaar zijn we gestart met het onderhoud van bossen rond 
Pesse. Dus behalve het kappen van niet inheemse bomen, 
ook het opnieuw inplanten van nieuwe bomen en struiken in 
een grotere variatie aan soorten. Op de kwekerij wordt het 
hout gekort en gekloofd en verwerkt in uienzakken van 40 
liter. Met de bakwagen leveren we het haardhout door heel 
zuidelijk Drenthe.

Op de kwekerij kweken we nu op een duurzame manier de 
tuinplanten, dus zonder het gebruik van chemische bestrij-

dingsmiddelen en kunstmest. Door een ruim sortiment aan 
te houden en biologische plantenversterkers te gebruiken 
houden we de ziektedruk binnen de perken, waardoor 
deelnemers met schone handen aan het werk kunnen met 
de planten. De onkruiddruk hebben we ook kunnen takkelen 
door afdekmaterialen te gebruiken op de potten.

Al met al is het daarom wel zo dat de overgang naar de 
zorgkwekerij veel heeft veranderd op een positieve manier 
voor onszelf. In het dagelijkse werk is dat vooral de gezel-
lige sfeer die er hangt, omdat de deelnemers zich kunnen 
laten zien we ze zijn en wat ze kunnen.

Alex Kattouw
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Plesmanstraat 89  -  7903 BG  Hoogeveen
T (0528) 223366 - E info@dynamictuning.nl

www.dynamictuning.nl

CHIPTUNINGCHIPTUNING
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Veeartsen Beilen starten 

landbouwhuisdierenpraktijk 

Dierenartsenpraktijk Beilen is al jaren gevestigd aan de Eursingerweg in 
Beilen. In de loop der jaren is de gemengde praktijk (gezelschapsdieren en 
landbouwhuisdieren) dusdanig gegroeid en gespecialiseerd dat het bedrijfs-
pand te klein is geworden en daarom is er besloten deze twee te splitsen. 

DA
P 

HET DRENTSE HART

0593 20 80 00

Om het landbouwhuisdierenteam verder door te ontwik-
kelen gaan de dierenartsen voor koeien, schapen, geiten 
en alpaca’s zelfstandig vanuit een nieuwe locatie verder. 
Vanaf maandag 22 maart is Ossebroeken 11a in Beilen 
de nieuwe locatie en zijn de dierenartsen 24 uur per dag 
bereikbaar op het nieuwe telefoonnummer 0593-208000. 

Vijf veeartsen hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor 
koeien, schapen, geiten en alpaca’s. ‘Door je te specialise-
ren in een beperkt aantal diersoorten heb je veel meer ken-
nis en ervaring, waardoor je veehouders beter kunt helpen 
met het oplossen van problemen en hun dieren gezond te 
houden’ aldus dierenarts Bernd Hietberg. 

Voor de voedselveiligheid, de diergezondheid en het verant-
woord omgaan met diergeneesmiddelen nemen veehouders 
deel aan diverse programma’s en check-ups. Ons gespe-
cialiseerde team heeft daarvan ook veel kennis in huis, 
waardoor de samenwerking efficiënt en vlot verloopt. Dat is 
uiteindelijk ook voordeliger voor de boer.

Een ander kenmerk is de grote betrokkenheid bij de veehou-
ders en hun dieren in Drenthe. Dat komt doordat de praktijk 

een echt Drents bedrijf is, opgebouwd door onze voorgan-
gers, met een hechte club mensen en geen onderdeel van 
een groot internationaal bedrijf. ‘We kennen iedere boer en 
boerin en weten ook wat er in het gezin speelt. Een boerde-
rij is immers vaak een echt familiebedrijf’.

Het servicegebied waar de veehouders zich bevinden is 
gegroeid tot een grote regio rondom Beilen en Schoonloo. 
Mede daarom heeft het team besloten de naam aan te 
passen naar Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart; dieren-
artsen met een groot hart voor dieren en veehouders. Meer 
lezen over onze activiteiten? Bezoek onze website: www.
daphetdrentsehart.nl

De praktijk voor kleine huisdieren blijft gevestigd aan de 
Eursingerweg 10 in Beilen. Neem gerust contact met ons op 
voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart 
Ossenbroeken 11a
9411 VR  Beilen
0593 - 208000
praktijk@daphetdrentsehart.nl
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1 en 2 oktober 
weer feest in
Pesse?
De vergunning is aangevraagd. 
De artiesten zijn in optie gezet. 
De feesttent is besproken. 
De drankenleverancier is op de 
hoogte. En wij hebben goede zin. 
Zal het weer mogen om in een volle 
feesttent een feestje te bouwen? 
Wij gaan uit van wel. Dus houd 1 en 
2 oktober vrij in uw agenda!

Meer informatie volgt zodra er 
nieuws is.
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Online workshop groep 3-4

Corona maakt dat we creatief kijken naar hoe dingen WEL 
kunnen. Groep 3/4 is druk bezig geweest met een online 
workshop over het alfabet. Met de hele klas konden ze 
kijken naar het digibord, waar Joel (gastdocent) alles aan 
hen uitlegde. Iedereen kreeg een boekje om ‘snelwegletters’ 
te oefenen. Ze mochten niet door de bocht vliegen en geen 
parkeerhavens maken! Alle kinderen kregen een letter die 
zij mochten maken. Er kwam namelijk een ABC-klassenpos-
ter! Na het vele oefenen kwam het blaadje der blaadjes. 
Hierop moesten de kinderen hun mooist geoefende letter 
maken en er zijn echt gave letters uitgekomen. Bij elke 
letter schreven de kinderen drie woorden. Dit konden ze 
vervolgens in hun snelwegletter tekenen. En toen ... werd er 
een pakket op school geleverd, wat zou het zijn? De ABC-
klassenposters! Ze zijn superleuk geworden en vanmiddag 
zijn de posters mee naar huis gegaan. De kinderen hebben 
hard gewerkt aan hun letters, de online workshop was een 
groot succes.
 

Koningsspelen 2021

Helaas… we hadden het 
zo mooi bedacht, samen 
met de collega’s van De 
Akker. Door coronabe-
perkingen is het voor 
het tweede jaar op rij 
niet mogelijk gebleken 
om samen de Konings-
spelen te organiseren. 
Maar ook hier hebben 
we gekeken als team en 
Ouderraad naar wat wél 
mogelijk was. In de klas 

en op het plein hebben we in onze eigen cohorten ontbeten, 
samen spelletjes gedaan en ons sportief uitgeleefd. Veel 
leerlingen hadden zich gekleed in het oranje en/of rood-wit-
blauw, wat de feestvreugde nog verder verhoogde. Het was 
een prachtige dag!
 

Jantje Beton Buitenspeeldag 

op 13 april

Stop nooit met spelen! 
Dat is het motto van 
Jantje Beton. Buiten-
spelen is belangrijk 
voor kinderen. Het is 
niet alleen leuk, maar 
ook erg gezond. Al 
spelend leren kinde-
ren ontzettend veel! 
Rennen, springen, tikkertje, verstoppertje, activiteiten in de 
buitenlucht zijn goed voor de gezondheid. Het voorkomt 
overgewicht en verlaagt het niveau van stress, dat op steeds 
jongere leeftijd een serieus onderdeel van het dagelijks 
leven is geworden. Vooral jongens die vaak net iets minder 
goed stil kunnen zitten, zijn geholpen bij even stevig uitra-
zen. ‘Ravotten’, zoals de SIRE-campagne het graag noemt, 
maakt dat ze zich bij andere activiteiten beter kunnen 
concentreren. Maar buitenspelen heeft ook een belangrijke 
sociologische rol: het maakt een kind namelijk sterker en 
socialer. Op 13 april vond de Nationale Buitenspeeldag 
plaats en daar deed onze school met elke groep op eigen 
wijze aan mee.
 

Centrale Eindtoets groep 8

Vorig jaar ging de Eindtoets door de corona-schoolsluiting 
landelijk niet door. Dit jaar wel weer. De Eindtoets kan het 
best vertaald worden als een soort van eindexamen van de 
basisschool. En dat is best een beetje spannend. Onze leer-
lingen hebben hun uiterste best gedaan om ons opnieuw te 
laten zien wat ze in huis hebben. Wij zijn supertrots op de 
inspanning van onze groep-8-kanjers, over de hele linie. Het 
is niet niks om deze toch wel taaie toets ‘even’ te maken, na 
twee van die roerige schooljaren door corona. Na inspan-
ning is er altijd ruimte voor ontspanning en daar was, ook 
op deze 2 intensieve dagen, ook volop mogelijkheid voor.
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Herdenking

Stil in het bos, alleen de vogels hoor je fluiten…
Vrijdag 30 april was de jaarlijkse herdenking bij het door 
De Akker geadopteerde oorlogsmonument in het Spaar-
bankbos. Groep 6/8 was deze ochtend aanwezig, samen 
met een tweetal leden van de Rotary Hoogeveen. Bij het 
monument werd verteld over de achtergrond van het mo-
nument, de betekenis. Er werden gedichten voorgedragen, 
een krans en rozen gelegd en twee minuten stilte gehouden. 
Nadenken over onze vrijheid en de offers die anderen daar-
voor hebben gebracht. 
Het was een bijzondere en sfeervolle bijeenkomst.

Gedicht leerling van groep 8 bij het oorlogsmonument
ik leefde niet in oorlog en geweld 
ken ook geen angst voor bommen of soldaten,
of voor verraders die hun land zaten te verraden,
ik heb nooit gezien hoe iemand werd doodgeschoten op 
een veld.

ik weet uit verhalen die mij zijn vertelt hoe mensen hun huis 
uit werden gesleurd 
en lang in concentratiekampen zaten, 
door wanhoop en ellende heen moesten.

ik weet dat heel veel spoorloos zijn verdwenen. zij zaten in 
het verzet of waren jood. 

ik moet blijven stilstaan bij diegenen die sneuvelden: 
de oorlog is voorbij. maar door hun offer om voor ons te 
vechten is mijn leven vrij 

Mirthe Bakker - leerling groep 8

Koningsspelen

Net als vorig jaar konden de plannen om de koningsspelen 
samen met OBS De Posthoorn gezamenlijk te vieren de kast 
weer in. Wie weet volgend jaar…
Wel hebben we de koningsspelen op eigen school gehou-
den. De dag begon met een lekker ontbijtje, dat door de 
kinderen zelf was meegenomen. Na een opening met de 
hele school buiten op het plein, met iedere groep in de 
eigen zone, werd het een dag vol spelen en sporten! De 
kinderen konden hockeyen/lijnballen/voetballen/basketbal-
len/tafeltennissen/schaken. Er was een Zweeds renspel en 
allerlei gezelschapsspelen voor buiten. Tussen de middag 
werden de kinderen verwend met patat van Bij Hup! Een 
prachtige dag, vol buiten plezier!

Peuterochtend

Op vrijdag 6 juni houden voor het laatst dit jaar weer een 
open les voor peuters die eens willen komen kijken op de 
school. De peuters gaan met de kleuterjuf kennismaken met 
het onderwijs bij ons op school. Wil je ook eens samen met 
je kind kijken op De Akker. Kom dan op deze ochtend even 
rondkijken. De start begint met een inloop om 8:45 uur en 
duurt ± 60 min.

Plesmanstraat 89 - 7903 BG  Hoogeveen
0528-22 33 66
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Transfer-nieuws!!
Jeugdspeler Rayen Boode gaat sv Pesse verlaten. 
De dribbelaar uit Pesse maakt de overstap naar 
de andere Groen-Witten, namelijk FC Groningen.
Bij FC Groningen gaat hij spelen in de JO12-1 
en met deze mooie transfer willen wij Rayen dan 
ook van harte feliciteren.

Vanuit sv Pesse zijn wij trots dat spelers zich goed ontwikke-
len en dat dit vanuit meerdere profclubs opgemerkt wordt. 
Waar vorig jaar Martijn Zilverberg de stap heeft gemaakt 
naar FC Emmen gaat nu Rayen Boode het hogerop zoeken. 
Martijn speelt het volgende seizoen ook weer voor 
FC Emmen.

Wij wensen hen dan ook heel veel succes met hun carriére 
en hopelijk tot ziens langs de lijn op Sportpark “De Marke”.

Zet hem op Rayen en Martijn!!

Technische commissie sv Pesse

TOET TOET BOIN BOIN
Op het moment dat ik dit stukje zit te typen, staan is zo lastig achter het buro, is het wel duidelijk dat er 
dit (s)lopende seizoen niet meer wordt gevoetbald op amateurniveau. Ook de laatst geplande vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Staphorst 2 werd eruit gegooid. Rest er niets anders dan te trainen op een 
doordeweekse dinsdag tesamen met de jeugd, een voor de tijd van het jaar te frisse donderdag en in 
het weekend op de zaterdag de vrouwen en zaterdag 1 en een dag later de mannen van de zondag.
Nee, geen hoogtepunten dit jaar bij de SV, wel een dieptepunt voor onze nieuwe leider Johan Hooge. 
Hij presteerde het om als enige leider in het bestaan van de sv Pesse alle wedstrijden zowel in de beker 
als in de competitie verliezend af te sluiten. Wat dat betreft kan het alleen maar beter komend seizoen.
De uitspraak van J. Cruijff: als je niet kunt winnen moet je zorgen dat je niet verliest, gaat voor onze 
Johan nog niet op.

Zoals al eerder geschreven neemt de SV na dit jaar afscheid 
van John Kramer en werd alvast de nieuwe trainer gepre-
senteerd in de persoon van Harm Spijker.
Ga liever naar Diever, maar ga verder naar Vledder wordt 
er wel eens gezegd, dus toog het bestuur daarheen om 
Harm een contract voor de SV aan te bieden.
Harm, welkom bij de club en als je je achternaam eer aan 
wil doen, sta dan gewoon in spijkerbroek langs de lijn, sla 
de spijker tijdens de bespreking in de rust op de kop, zoek 
geen spijkers op laag water, maak de mannen spijkerhard, 
spijker de mannen nog wat techniek bij en het doel dicht 
a.u.b.
Zoals in coronatijd negatief wordt gesproken over de Britse 
en Braziliaanse variant, zo willen wij graag dat er aan het 
eind van het seizoen 21-22 positief wordt gesproken over 
de Pesse variant.

Om dit voetballoze seizoen door te komen zijn er door 
verschillende verenigingen nogal wat andere activiteiten ge-
organiseerd. De meest coronavriendelijke was het sjoelen, 
bak van exact 2 meter lang en contact verboden.
Ook de activiteitencommissie van de SV liet zich niet onbe-
tuigd. Het eerste idee van Erwin Strijker, “schiet het bestuur 
van de muur” werd echter direct van tafel geschoven.
We schrijven de laatste vrijdag van februari, de schaatsen 
kunnen weer in het vet, de laatste chocolademelk wordt 
door het bestuur van de “Hoekskamp” ( opgericht 09-01-
1996) maar dat terzijde, zelf opgedronken en Jeroen B. en 
de zijnen genieten van een verdiende rust.
Juist op het moment dat menigeen naar het NOS journaal 
wil gaan kijken melden zich Peppi en Kokki live.

We schrijven 18-10-1972 als Herman Kortekaas en Gerard 
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van Essen zich voor de eerste keer op de Nederlandse 
tv melden en als 2 verklede matrozen 83 weken lang de 
jongste jeugd hebben vermaakt. Peppi een eitje Kokki een 
doppie Peppi een glas en Kokki een slokkie, Peppi en Kokki 
daar komen ze aan, tja wie kent het deuntje niet.
Het was voor velen de standaard zaterdag: in de ochtend 
een wedstrijdje voetballen, stukje Bazooka kauwgom mee 
van huis, de oudere jeugd nam een pakje Ben Bits, na af-
loop een zakje Treets of een rolletje Rang, u weet wel Rang 
is alleen Rang als er Rang op staat..... Rang.
Heel aparte reclame want als het King pepermunt was 
geweest had er dat echt wel op gestaan.
Om 17.00 uur de Sportschau bekijken en zuslief zich maar 
vermaken met de klik klak. Na afloop pa zich scheren met 
de Remmington, beetje Fresh Up op de wangen smeren. 
Moeders de haren wassen met Timotei shampoo.
De leesportefeuille werd nog even doorgenomen, de Ter 
Meulen post eveneens en terwijl pa zich verdiepte in de 
waarde van de Krugerrand munt legde ma de laatste hand 
aan de Saroma (de letter H erbij voegen en we hebben 
een heerlijk vleesgerecht) pudding voorzien van Klop Klop 
slagroom.
En zo was een ieder klaar voor een avondje tv onder het 
genot van een glaasje prik uit de Raak fles en de befaamde 
Calvé dipsaus, 2 eetlepels mayo en een eetlepel water erbij,  
op de Croky Chips.
Om de spanning wat op te voeren werd er nog naar Ari-
sides Quarles en Wilbur Quant gekeken, beter bekend als 
Q en Q en met een beetje geluk je eerste druppels alcohol 
uit een groen flesje, nee geen Heineken, maar een flesje 
Shandy. (1% alcohol jaja)

Maar goed ik wijk nu teveel af, waarvoor excuses, we had-
den het over de activiteiten van de SV.
Ruben W. en Stoffer R.K., als ik de letters zo nog eens lees 
lijkt het wel alsof we het over 2 doorgewinterde criminelen 
hebben. Met Ruben letterlijk en figuurlijk verzekerd van een 
eerlijke quiz. Haha, Peppi en Kokki zijn terug.
Ik noem ze liever Peppi en Slokki, tjonge jonge met een 
tijd van 4.39.18 minuten waren de eerste deelnemers al 

afgehaakt eer Stoffer zijn flesje leeg had, ondertussen was 
Ruben al  bijna in slaap gevallen.
Maar oké ondanks deze valse start werd er toch koers gezet 
naar de eerste vragen ronde. Zong Wilma Landkorn in 
1971 het lied ik heb een vraag, nou deze heren hadden er 
welgeteld 126.
Het aandeel Google schoot omhoog en de familie van Dam 
had ook de kippen geïnstrueerd hoe dit te gebruiken zodat 
deze i.p.v. met 4 personen met 40000 deelnam aan de 
quiz, goed gedaan Bennie. Peppi en Slokki centjes verdie-
nen, nou dat deden de mannen voor de club, waarvan akte 
en dank.

De eerste wedstrijd waar het ergens om zal gaan zal 
waarschijnlijk gespeeld worden op 06-08-2021 tussen sv 
Pesse en Hodo in het Prent Dorpentoernooi. Maar over dit 
toernooi kan de organisatie nog wel enige kritiek krijgen 
zonder dat er een wedstijd is gespeeld.
Gingen we net terug naar de jaren 70, nu gaan we iets 
verder terug in de tijd, we schrijven 31-12-1407, de meeste 
lezers en lezeressen kunnen zich dit wellicht niet meer herin-
neren.
Het was niet de dag dat de verre overgrootvader van Gouki 
de oliebollen verkocht aan de Hoofdstraat ook niet de dag 
dat Veneboer zijn eerste rotjes verkocht, maar de dag dat 
Coevorden zijn stadsrechten kreeg.
Maar we hebben het over het Prent Dorpen toernooi, hier 
gaat dus iets niet kloppen.
Het feit ligt er dat John Kramer trainer wordt bij Protos, en 
lijkt deze club nu net uit de gemeente Coevorden te komen.
Heeft de organisatie dus 2 opties, ofwel de naam wijzigen 
ofwel John en consorten weigeren, wie het weet mag het 
zeggen.

Ik ga me weer opmaken voor vertrek naar verre oorden.
Wens u een fijne zomer en tot ziens aan de lijn of achter de 
reclameborden.

Uw buitenland correspondent.

Het laatste nieuws over/van sv Pesse vindt u op:

www.svpesse.nl
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Uit de oude doos... (1969)

38



N
IE

U
W

S 
V
A

N
 S

V
 P

ES
SE

 
N

IE
U

W
S 

V
A

N
 S

V
 P

ES
SE

 

39



VOORTMAN PESSE VIERT
65 -JARIG JUBILEUM

VIER DIT MET ONS MEE OP 18 EN 19 JUNI.UITERAARD CORONA-PROOF!

WIJ ZIJN GEOPEND! 
MAAK SNEL EEN 

AFSPRAAK!


