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Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

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

Agrarisch onroerend goed

Buitengewoon goed

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

Warreveen 57 - Pesse
Tel. 06 27 37 89 10
info@schoonheidssalon-marleen.nl

www.schoonheidssalon-marleen.nl

Creatieve hairstyling voor
hem en haar!
Gewoon bij jou in de buurt!
Openingstijden:

Dorpsstraat
Dorpsstraat
3333
7933
PA
Pesse
7933 PA Pesse
06 2542
8442
06 2542
8442
www.stijlstrijker.nl

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl
Bloemwerk met karakter!

Bloemwerk met karakter!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 12:30 uur

Wij werken op afspraak.
Volg ons ook op Facebook: @kapsalonmaggie

Hallo allemaal!
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 buitengebieden 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 bijvoorbeeld 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 Dorpsstraat
Jonkers, Lage Landkamp
33 17, tel. 241173;
Dorpsstraat:
Dorpsstraat 43, tel: 241621;
7933Mw.
PAZomer,
Pesse
Warreveen: Roely Boode, Warreveen 18, tel. 06-36586824;
Oostering: Mw. Westera, Kerkweg 7, tel. 241744;
www.stijlstrijker.nl
Buitengebieden:
Mw. Hooyer, Veldbrake 46, tel. 241481;
info@stijlstrijker.nl
De Oosterhof:
Dhr. Ben Fontein, tel. 356830.

Het (vernieuwde) bestuur maakt graag van de
gelegenheid gebruik om middels dit voorwoord
ons Ontmoetingscentrum De Wenning in de spotlights te zetten. Na een onzeker jaar door toedoen van de corona schijnt er namelijk weer licht
aan het eind van de tunnel, we blikken daarom
niet terug maar kijken veel liever vooruit.
Vooruitblikken en met elkaar de schouders eronder zetten is
namelijk ook de enige manier om gezamenlijk De Wenning
voort te laten bestaan. Subsidies vanuit de Gemeente worden beperkt (begrotingstekorten) en verenigingen zien hun
ledenaantallen teruglopen. Dergelijke ontwikkelingen
hebben uiteraard ook (financiële) consequenties voor De
Wenning.
Aangezien wij sterk geloven in De Wenning en haar functie
voor ons dorp en ook voor omliggende dorpen gaan we vol
energie aan de slag om haar voortbestaan te waarborgen.
Een aantal plannen waar wij ons de komende periode op
gaan richten, zijn:
 Verbouwen van de keuken (project spoelkeuken)
 Vernieuwen van enkele vloeren
 Organiseren van leuke evenementen
 Beschikbaar stellen van de Oranjezaal (55 m2).
De Oranjezaal is onder andere geschikt als kinderopvang,
ruimte voor fysiotherapie of andere maatschappelijke functies.
Interesse? Bel of mail! info@dewenningpesse.nl /
0528 - 24 16 01

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse

Tot slot hoop ik dat we zo spoedig mogelijk de ‘’COVID-cri-

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

mag komen te zien.

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.

VOORWOORD

Van de voorzitter

sis’’ definitief achter ons kunnen laten, zodat voor iedereen
in (ondernemend) Pesse de toekomst er weer rooskleurig uit

Namens het bestuur en personeel van De Wenning,
Arnout Vos

Foto omslag: Janet Wesseling

3

Zuidwolde - Tel. (0528) 37 23 09 - Mobiel 06 460 144 82
Pesse - Tel. (0528) 24 21 20 - Mobiel 06 460 144 81

Maatwerk in het maken van
kozijnen, ramen en deuren.
Werkplaats:
Dorpsstraat 72D
7933 PDPesse

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

Pesserdijk 4A 7903 machinereparatie
TE Hoogeveen
tel : 0528-263959 fax
: 0528-279541
metaaldraaien
freeswerk
pesserdijk 4a
7903 TE hoogeveen
tel. 0528-263959
fax 0528-279541

revisie en nieuwbouw
van hydro-cylinders
plaat- en
konstruktiewerk

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

Je kunt data van activiteiten voor
oktober/november, 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 wijzigingen in de gegevens
in deze rubriek.

OUDERENWERK SWW EN

GYMNASTIEKVERENIGING

TIEDVERDRIEF

DE ANTILOPEN

De activiteiten zijn bedoeld voor alle ou-

Voor lesprogramma en verdere informa-

dere bewoners van Pesse. De activiteiten

tie: Janet Wesseling, tel. 0610071466,

vinden plaats vanuit de recreatiezaal van

email: deantilopen@gmail.com,

de Oosterhof. Indien er moeilijkheden

https://antilopen.jimdofree.com/,

zijn met vervoer naar de Oosterhof is een

www.facebook.com/deantilopen-pesse

belletje genoeg om vervoer te regelen.
Elke woensdagmorgen is er een inloop

DORPSHUIS ’T OVERSCHOTJE

met koffiedrinken vanaf 10.00 uur in de

FLUITENBERG

recreatiezaal. De kosten zijn € 1,00.

Café en snackbar open: vrijdag, zater-

Op de laatste vrijdagmiddag van de

dag en zondag vanaf 17.00 uur. Biljar-

AANLEVEREN KOPIJ

maand is er “tiedverdrief”.

ten: elke maandag om 20.00 uur. Biljar-

ZAANDDÖRPENNEIS

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij H. Pook

ten senioren: Elke maandag om 13.00

Noteer alvast in je agenda: Het oktober/

tel. 242887

uur. Gym: elke dinsdag om 13.30 uur.

november nummer verschijnt begin okto-

NIEUWS UIT DE DORPEN

Agenda augustus/september en korte berichten

Voor informatie: André en Gea Baas (be-

ber. Uiterste aanleverdatum kopij (in Word,

OUDERENSOOS

heerders), Veldkamp 13, tel. 272391,

foto’s apart aanleveren): 20 september.

Gelukkig kunnen wij na de corona

email: dorpshuisoverschotje@gmail.com.

weer van start met onze activiteiten
OPROEP AAN ONZE

OUDERENSOOS Pesse!

ONS DORPSHUIS STUIFZAND

ADVERTEERDERS

Op dinsdag 7 september traditiege-

Open voor snacks en plates: zaterdag en

Wijzigingen in uw advertentie? Laat dat

trouw BINGO met super prijzen.

zondag vanaf 17.00 uur. Bingo (van de

weten aan zdnneis@gmail.com en wij

Vervolgens komt op dinsdag 5 oktober

klootschietvereniging, met geldprijzen):

zorgen dat het wordt aangepast.

Albert Evenhuis met opnames van Pesse

elke maandag om 20.00 uur, zaal open

en omstreken.

om 18.30 uur. Biljarten: elke donderdag

DORPSCOLLEGE PESSE

Alle middagen beginnen om 14 uur in

om 13.00 uur en 20.30 uur, elke vrijdag

https://dorpscollege.jimdo.com/

de Wenning.

om 20.00 uur. Oefen-biljart: elke dins-

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

dag om 13.30 uur. Jokeren: dinsdag om

ONTMOETINGSCENTRUM

Kom gerust op de eerste dinsdag van

de week om 19.30 uur. Klaverjassen:

DE WENNING PESSE

de maand.

elke woensdag om 20.00 uur. Kloot-

Donderdagmiddag klaverjassen, aan-

B. Benning, Veldbrake 44, Pesse,

schieten: elke zaterdag om 14.00 uur

vang 13.30 uur, iedereen is van harte

tel. 0528-241348

en elke zondag om 10.00 uur. Koers-

welkom. Tevens is er gelegenheid voor

bal: iedere dinsdag om 14.00 uur. Voor

Rummikub. Donderdagmiddag = Spel-

JUDOVERENIGING HARADO

informatie: Erwin en Jolanda Laurenssen

lenmiddag in De Wenning! Vrij gebruik

Lesprogramma en informatie:

(beheerders), Hoofdweg 8, tel. 262577,

van het biljart in De Foyer. Wilt u sjoe-

www.judo-harado.nl 3 proeflessen gratis!

www.dorpshuisstuifzand.nl.

len, welkom! We zetten het graag voor
u klaar.

KLOOTSCHIETEN

Voor informatie: Henri Spijkerman (be-

De volgende dat is er weer kloot-

heerder), Veldbrake 5, tel. 241601,

schieten. 7 en 21 augustus, 4 en

email: info@dewenningpesse.nl.
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september.

Vertrek

om

14.00

uur vanaf de Hoekskamp. Inleg is
€ 2,00 per persoon. Meedoen is voor eigen risico.
Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427
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MTH

Machine Techniek

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

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

Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken,
tuinen en terreinen.

en onderhoud!
LANDBOUWMECHANISATIE EN
TUIN- PARKMACHINES
Wij verkopen en verhuren!
Vraag naar de mogelijkheden!

Tevens adviesbureau.

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)
T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

www.hilkobakker.nl

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

De Boer Aanhangwagens ook uw
Horsetrucks specialist

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

Wij zoeken nieuwe bestuursleden. Ben jij creatief, vindingrijk, enthousiast en lijkt het je leuk om activiteiten voor
Pesse te organiseren? Ben je betrokken bij de leefbaarheid
van Pesse? Meld je dan aan voor 10 september.
Mail naar: de_pioniers@outlook.com

KLAVERJASSEN
Na een jaar van maatregelen, lockdown en wat al niet
meer zei is het de bedoeling, in samenwerking met “de
Pioniers”, vanaf eind september weer te gaan kaarten in
“de Wenning”.
De volgende data zijn inmiddels gepland en vastgelegd bij

“De Pioniers” organiseert ”troep op de stoep”.
Een
rommelmarkt,
maar
anders!
Een
op de stodan
ep`. Een
rommelmarkt,
maar mooie
dan anders!
“De Pioniers”
organiseert `troep
Een mooie gelegenheid om uw koopwaar aan de man te brengen, de zolder of schuur
gelegenheid
uw koopwaar
deteman
tedat niet
eens op te ruimen, jeom
muziekkunsten
te laten horen ofaan
speelgoed
verkopen
meer gebruikt wordt! Bij jou op de stoep!
brengen,
de zolder of schuur eens op te ruimen,
Meld je voor 29 augustus aan via troepopdestoep@outlook.com zodat wij kunnen
welke adressen meedoen!
Opgaves
na deze of
datum
kunnen wel meedoen,
jeaangeven
muziekkunsten
te laten
horen
speelgoed
te
maar zullen niet op de flyer aangegeven worden. Voor deelnemers die buiten de kern
van Pesse wonen
kan een
plekje
gereserveerd
worden op
het Pioniersveld.
De op
verkopen
dat
niet
meer
gebruikt
wordt!
Bij jou
organisatie bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt.
de
stoep!
Laten we er een mooie gezellige dag van maken, met natuurlijk 1,5 meter afstand en
mooi weer!

Meld je voor 29 augustus aan via troepopdestoep@outlook.

Dhr. Spijkerman.
* 24 september * 29 oktober * 26 november
* 17 december * 28 januari 2022 * 25 februari 2022

NIEUWS VAN DE PIONIERS
NIE

Bestuursleden gezocht!

* 25 maart 2022
Er wordt geen competitie gespeeld maar elke avond zijn er
natuurlijk wel leuke vleesprijzen te winnen. We gaan er van
uit dat er voldoende kaarters op af komen, het is altijd heel
gezellig. Tot de 24e …We beginnen om 20.00 uur!

com zodat wij kunnen aangeven welke adressen meedoen!
Opgaves na deze datum kunnen wel meedoen, maar zullen

Henk – Chris – Roelof – Bertjan

niet op de flyer aangegeven worden. Voor deelnemers die
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buiten de kern van Pesse wonen kan een plekje gereserveerd worden op het Pioniersveld. De organisatie bepaalt
wie hiervoor in aanmerking komt.
Laten we er een mooie gezellige dag van maken, met natuurlijk 1,5 meter afstand en mooi weer!

Zomer
Dan bluit de hemel en de weiden.
De wolken tiekent rood en blauw

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

en op de roegte van de heide

De volgende data bent u van harte welkom:

parelt zulverblaank de dauw.

o

Donderdag 9 september 2021

o

Donderdag 23 september 2021

Dan bluit de lochten en de vennen

o

Donderdag 14 oktober 2021

waor ‘t wolligwit van plumen pronkt.

o

Donderdag 28 oktober 2021

En tussen ‘t broonzig gruun van dennen

o

Donderdag 11 november 2021

een golden glaans van straolen vonkt.

o

Donderdag 25 november 2021

o

Donderdag 9 december 2021

o

Donderdag 16 december 2021 (Kerstdiner)

Dan bluit wat leeft in groots vertrouwen
en al wat aodem hef genöt.
Want zomer is de tied van ‘t bouwen.

Opgeven kan uiterlijk zaterdag voorafgaand van het

Het gruit en bluit umdat het mut.

dorpsrestaurant bij Alie Brus tel. 0528-241203.
Aanvang maaltijden 12:15 uur in de Wenning.

Door: Bart van Oosteringh

Kosten € 7,75 per maaltijd.

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

De vrijwilligers van de “Pesserkeukentafel”

Voor de Blanken 3
Ruinen
www.intechneau.nl

■
■
■

■

Installatie en montage
Technisch advies en begeleiding
Duurzaam en energiebesparend advies,
berekeningen en systemen
Elektra, gas, water,
sanitaire installatie

T 0522-47 04 56

JEANET GERDING

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

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

Bouwmaterialen, hout, ijzerwaren, verf(artikelen),
professionele (merk)artikelen / gereedschap etc.
Maar wij hebben ook;
■ Verkoop tuinmachines/
■ Houtzaagservice
■ Verfmengservice
tuingereedschap
■ Grasmachine reparatieservice
Alles voor uw tuin; meststoffen, potgrond etc.

T 0522-47 15 81

resultaat waar we alle collectanten en gevers voor bedanken.

Vol enthousiasme hebben wij geprobeerd het
Pesser feest 2021 door te laten gaan. Helaas
hebben wij als bestuur moeten besluiten het
programma te verplaatsen naar volgend jaar.
Wij hadden ons enorm verheugd op een regulier
Pesser feest, maar momenteel is dat met de coronamaatregelen geen optie.

Als u de bus hebt gemist en toch graag een bijdrage

Maar niet getreurd, de leukste fietspimpeltocht van het

wilt leveren dan kan dat op bankrekeningnummer:

noorden gaat door!! Iedereen die op zoek is naar een toffe

NL03 RABO 0308 4308 00.

en leuke middag opgelet!

Namens de MLDS, hartelijk dank.

Nadat er vorig jaar 150 Pessenaren op de fiets stapten

De collecte voor de Maag, Lever, Darmstichting heeft dit jaar
in Pesse en Fluitenberg € 787,76 opgebracht. Een mooi

NIEUWS UIT PESSE
NIE

Pesser feest 2.0

hopen wij ook dit jaar weer op jullie aanmeldingen. De
puzzel(pimpel)tocht gaat over een afstand van ca. 20-25

Geen Pesserrun 2021,

kilometer en vindt plaats op zaterdag 21 augustus vanaf

wel een bewegingsfeest

droogje.

voor de jeugd

Om de middag soepel te laten verlopen wordt er gewerkt

14:00 uur. Onderweg zorgen wij voor een natje en een

met tijdblokken. Starten kan om die reden alleen na opgave
via pesserfeest@outlook.com. Kosten deelname zijn € 5,00

Het bestuur van de Pesserrun heeft ook dit jaar
moeten besluiten, om geen editie van de Pesserrun te organiseren. Als reden de vele regels
waar je tijdens deze periode van covid aan moet
voldoen. Die wij als bestuur zeker wel begrijpen!

p.p. en € 2,50 voor jeugd t/m 12 jaar (te voldoen aan de
start).
Tot dan!
Hartelijke groet,

Eigenlijk hadden we vorig jaar gehoopt dat de editie 2021

Stichting Pop Pesse

wel zou lukken. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig en
het risico nog te groot.
Wel hebben wij in overleg met de basisscholen uit de omgeving, De Akker, De Posthoorn en de Zandloper (Stuifzand)

Overkapping bij de ijsbaan

besloten een extra sportdag te organiseren op de sportvelden van sv Pesse.
Zowel de scholen als het bestuur van sv Pesse waren gelijk
erg enthousiast. En verlenen graag hun medewerking om op

Fincieel ondersteund door de Smederijen van
Hoogeveen en handige ”Harries” van de klootschieters is de overkapping bij ijsbaan van de
Hoekskamp klaar.

deze dag iets moois voor de jeugd te organiseren.
Wij als bestuur van de Pesserrun willen op deze manier de

Kom gerust eens kijken als de ijsbaan open is of als de

betrokkenheid van de jeugd en scholen behouden. En laten

klootschieters er zijn. De data staan voor in het agenda.

zien en voelen hoe leuk bewegen kan zijn.
Het bewegingsfeest is gewoon op de bekende datum 10
september en opgave is niet nodig en zal via de scholen
worden geregeld.
Het bestuur Pesserrun

PE
SS
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RUN
ER

GASAPPARATEN?

• ontwerp

MAAK GEBRUIK VAN
ONZE ONDERHOUDSDIENST
THUIS IN
WARMTE

• aanleg
• onderhoud
• renovatie
• bestrating
Gerwalt van Slochteren

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

06 520 638 05
info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

De Tipakkers 19
7933 RP Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.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

NIEUWBOUW
– VERVANGING – –
ONDERHOUD
– ADVIES – ADVIESOok
NIEUWBOUW
– VERVANGING
ONDERHOUD
Ook veel
veel voor
voor de
de camper
camper en
en caravan!
caravan!

Groot
Groot assortiment,
assortiment, scherpe
scherpe prijzen:
prijzen:
Diervoeders
(paard,
kip,
duif,
Diervoeders (paard, kip, duif, vogel,
vogel,
06 4214schaap,
3336 hond, kat, etc)
schaap, hond, kat, etc)
e
info@rietdekkersbedrijfstevens.nl
Stalstrooisels,
Stalstrooisels, voederstro,
voederstro, meststoffen
meststoffen
Werkkleding,
laarzen,
klompen,
Werkkleding, laarzen, klompen, potgrond
potgrond
EGO
Power
accu
tuinmachines
EGO Power accu tuinmachines
IJzerwaren
IJzerwaren en
en afrastering
afrastering
Accu-kruiwagens
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Accu-kruiwagens Bravo
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Tuingereedschappen
Tuingereedschappen
Onderhoud en aanleg van elektrische installaties
Grondselweg
derhoud
en aanleg van elektrische installaties
Grondselweg 10
10 Wijster
Wijster
Voor particulieren en (agrarische) ondernemers.
info@grondselsmarke.nl | 06 229 03 449
René Stevens
Pesse
Stevens

06 4214 3336
info@rietdekkersbedrijfstevens.nl

info@grondselsmarke.nl | 06 229 03 449
or particulieren en (agrarische)
ondernemers.www.grondselsmarke.nl
/ www.grondsels.nl
Gerard Waninge
Tel. 0528-85 29 31
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

www.grondselsmarke.nl / www.grondsels.nl
Open
Open ma
ma –– za
za 9:30
9:30 –– 18:00
18:00
29 31
Mob. 06-28 45 46 59
info@mido-pesse.nl

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

Gerard
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse
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MAAKT UW WONING COMPLEET
de beste kwaliteitsdeuren,
Wij zijn niet alleen leverancier van
rbeslag en
maar leveren ook topkwaliteit deu
!
overige accessoires voor uw deuren

Noordeinde 31 - 7941 AS Meppel
T: 085 0606928 - E: info@deurinbeeld.nl
I: www.deurinbeeld.nl

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

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

www.bowinbouwmaterialen.nl
ALLROUND
TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Nieuwbouw | Verbouw | Onderhoud

Bouwbedrijf
Peter Waninge
06 - 13 768 769
info@bouwbedrijf-waninge.nl
www.bouwbedrijf-waninge.nl

+
+
+
+
+
+

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

Voor elk soort loonwerk een passende oplossing.

Pesse - 06 2148 5196

Omdat professionele hulp niet altijd dichtbij is en de eerste

De EHBO-vereniging in

minuten na een ongeval levensreddend kunnen zijn (denk

Pesse is een vrijwilligersor-

aan reanimatie) is in Pesse een EHBO-vereniging actief met

ganisatie. Dat wil zeggen

goed opgeleide eerstehulpverleners. Zij hebben geleerd wat

dat iedereen die bij de

ze kunnen doen en moeten laten bij ongevallen in en om het

vereniging is betrokken,

huis, in het verkeer, op het werk of op het sportveld. Het zijn

belangeloos meewerkt aan

vrijwilligers die klaar staan om te helpen wanneer dat nodig

de veiligheid in het dorp.

is. Ook bij evenementen, zoals sportwedstrijden en muziek-

Hoewel de EHBO-vereniging in Pesse zo’n 150 leden telt,

festivals, wordt in Pesse vaak een beroep gedaan op deze

willen we heel graag nóg meer Pessenaren opleiden tot

geoefende en getrainde EHBO’ers, die als vrijwilligers zich

gediplomeerde eerstehulpverleners. Het liefst in ieder gezin

inzetten voor het dorp.

tenminste één EHBO’er! Daarom starten we in januari weer
met een opleidingscursus. In zo’n 12 weken leer je alle

De beelden van het EK-voetbal waarbij een Deense voet-

beginselen van de Eerste Hulp. Tijdens de lessen is er veel

baller op het veld in elkaar zakte, staan nog vers in ons

aandacht voor praktische vaardigheden die worden onder-

geheugen. En ook het vervolg: snelle eerste hulp, reanima-

steund met theoretische kennis.

tie, gebruik van de AED en het slachtoffer werd bij kennis
(!) naar een ziekenhuis vervoerd. Bij kennis, dankzij Eerste

Levensreddende hande-

Hulp! Ook in Pesse zijn we een aantal keren met zo’n

lingen, zoals reanimeren,

situatie geconfronteerd! In de thuissituatie, op straat en in

het gebruik van de AED,

publieke ruimtes. Dankzij de Smederijen beschikt Pesse over

eerste hulp bij verslikking en

een aantal AED’s die beschikbaar zijn voor de gediplo-

ernstige bloedingen stelpen.

meerde hulpverleners. Dankzij de EHBO-vereniging beschikt

Maar ook de eerste hulp bij

Pesse over geoefende en getrainde eerstehulpverleners!

botbreuken, verstuikingen,
brandwonden, oververhitting
of onderkoeling, vergiftiging
en ziekten met gevolgen
voor het bewustzijn, zoals
beroerte of epilepsie. En natuurlijk is er ook aandacht voor
de eerste hulp bij kleinere letsels, zoals een bloedneus en
insektensteken en -beten.
De lessen worden gegeven op donderdagavonden van
19.30 tot 22.00 uur in De Wenning. Omdat we werken met
kleine groepen worden de aanmeldingen in volgorde van
binnenkomst geplaatst. Wil je meer weten of je aanmelden?
Kijk dan op onze website www.ehbopesse.nl achter het
tabblad ‘opleidingen’. Wil jij ook leren hoe je levens kunt
redden? Meld je dan nú aan!

NIEUWS VAN DE EHBO

Weet jij wat je moet doen als uw buurman plotseling in elkaar zakt door een hartinfarct? Of als jouw
kind zich verslikt in een lekker snoepje? In 2019 gebeurden in Nederland zo’n 9 miljoen ongelukken
waarvoor medische hulp nodig was! De kans dat je daar mee te maken krijgt is dus erg groot. Jaarlijks overlijden ook zo’n 6.000 Nederlanders aan de gevolgen van een ongeluk. Kinderen en ouderen
blijken dan kwetsbare groepen te zijn. De plaats waar de meeste ongelukken gebeuren is in en om het
huis. (bron: VeiligheidNL 2020).
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Dag en nacht bereikbaar
06-50842414 b.g.g. 06-27335188

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

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

ongeacht waar u verzekerd bent
Voor vrijblijvende informatie:
Peter van Slochteren
Cavaljéweg 8 - 7934 PK Stuifzand
06-50842414

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!

zorg!
Uw laatste zorg is onze

BRILLEN VOOR
JONG & OUD,
LENZEN &
ONDERHOUD
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

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

33
Fluitenbergseweg
g
er
Fluitenb

Realiseren kan tot 15 december van dit jaar.
Ideeën voor 2021

• initiatiefnemers en gebruikers staan achter het idee, voe-

De eerste ideeën zijn ingeleverd, maar we merken dat het

ren het zelf uit, zoeken extra sponsoring of leveren een

lastig is om de plannen concreet te maken op dit moment.

tegenprestatie voor het dorp;

Er is natuurlijk nog steeds veel onzeker door de coronamaatregelen. Daarbij komt dat het budget ook nog voor

NIEUWS UIT PESSE

Heeft u een idee voor ons dorp?

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

15 december van dit jaar moet worden besteed. Heeft u
een idee, maar weet u niet goed of het kan op dit moment,

Realiseren voor 15 december 2021

neemt u dan gerust contact met ons op. We kunnen dan

De ideeën moeten voor 15 december zijn gerealiseerd. Het

samen kijken wat er wel mogelijk is.

inleveren van de ideeën kan bij één van de leden van de
initiatiefgroep, in de bus van de Pioniers bij De Wenning, of

Het eerste idee, het realiseren van een overkapping bij

via de mail: info@desmederijenvanhoogeveen.nl

de ijsbaan, is gerealiseerd. Maar er is nog echt veel meer
mogelijk op korte termijn. We krijgen het Smederij-budget

Welke ideeën krijgen een toekenning?

om te kunnen realiseren wat wij van belang vinden voor de

Wanneer er ideeën zijn ingeleverd, bespreekt de initia-

leefbaarheid in ons dorp. Iedereen, grote groepen, klei-

tiefgroep de ideeën. Het heeft onze voorkeur om het hele

nere groepen, jong en oud, kan ideeën inleveren voor dit

dorp te laten stemmen op de ideeën, zodat het ‘beste idee

budget.

van het dorp’ de meeste stemmen krijgt. Maar dat is op dit
moment nog steeds niet mogelijk gezien de coronamaatre-

Ideeën voor het budget van volgend jaar

gelen. Daarom ook dit jaar geen verkiezing, maar wordt

Het kan natuurlijk ook zijn dat het realiseren van uw plan-

er op een andere wijze geselecteerd. Wanneer de ideeën

nen niet op zo’n korte termijn gaat lukken. Het is ook al

aan de criteria voldoen en binnen het beschikbare budget

mogelijk om ideeën voor het budget van 2022 in te leveren.

passen, kunnen ze allen worden gerealiseerd in de loop

Het is nog niet zeker hoe we het budget van volgend jaar

van dit jaar. De leden van de initiatiefgroep gaan hierover

gaan toekennen. Het heeft onze voorkeur om het dorp

in gesprek met de initiatiefnemers van de ideeën. Wanneer

dat weer zelf te laten doen, door het organiseren van een

blijkt dat er te veel ideeën zijn voor het beschikbare budget,

verkiezingsavond. Wanneer dit weer mogelijk is i.v.m. de

gaan we in overleg met de initiatiefnemers bekijken hoe we

coronamaatregelen, wordt deze avond wel vroeg in het

hiermee omgaan.

jaar georganiseerd. Hierdoor heeft u ruimer de tijd voor het
realiseren. Dit moet voor het budget van volgend jaar ook in

We hopen op veel mooie initiatieven voor ons dorp, dus

2022 worden gerealiseerd.

kom maar op met die ideeën!

Hulp nodig?

Tot slot, blijft gezond en let op elkaar.

Heeft u een idee, maar weet u niet hoe het uit te werken.

Initiatiefgroep Dorpssmederij Pesse

Neem dan gerust contact op met één van de leden van de
initiatiefgroep, ze helpen u graag verder.
De leden van de initiatiefgroep van Pesse zijn: Geert Leehuis, 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;
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0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

HOOGEVEEN | PESSE
manuele therapie | fysiotherapie
handtherapie | dryneedling
lasertherapie | medical taping
revalidatie / medische training
fysiotherapie aan huis

AUTOBEDRIJF HENK KELLY
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auto wassen in on
Nieuw! Kom uw
carwash!
nieuwe roll-over

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

www.loonbedrijfjansen.nl

Noorderweg 5
7936 TR Tiendeveen
Tel.: 0528-341697

Loonbedrijf | Grondverzet | Mestbedrijf

www.loonbedrijfjansen.nl

Mobiel: 06 54352540

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

KLUSSENBEDRIJF

BERT
POL
MOBIEL: 06 - 5125 9983

D

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Dealer-en
van- 12 50 68 91
Tel. 0528
85onderhoud
26 25 / 06
tuin en park machines:
info@middelveldmachines.nl

www.midde

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
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HA
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A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12info@middelveldmachines.nl
50 68 91
www.middelveldmachines.nl
www.middelveldmachines.nl
info@middelveldmachines.nl
A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen
Tel. 0528 - 85 26 25 / 06 - 12 50 68 91
www.middelveldmachines.nl
info@middelveldmachines.nl
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Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart
Ossenbroeken 11a
9411 VR Beilen
0593 - 208000
praktijk@daphetdrentsehart.nl

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

trefcorner
anytyme is nu

0528 - 24 11 16
www.snackbarbijhup.nl
bekijk onze nie
menukaart! uwe

Adres

Dorpsstraat 49, pesse

Heerlijk vertrouwd!

Ongediertebestrijding
Specialist in effectief bestrijden van ongedierte

Jasper Moes
• 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
WWW.GOEDKOPECAMPERS.NL

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

Europaweg 8
7903 TM Hoogeveen
Tel.: 0528 221976
info@huisentuinhoogeveen.nl

www.huisentuinhoogeveen.nl

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD
PESSE
0528 241373

Evenals vorig jaar is Stichting Actief Samenleven dit jaar ook weer geselecteerd door het Oranjefonds
om een projectplan te maken in het kader van de Impuls Vakantieactiviteiten Samen Ouder. Een drietal
grote fondsen zoals het Oranjefonds, RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo hebben ieder € 100.000.beschikbaar gesteld om ouderenactiviteiten in de zomerperiode te stimuleren. Voor veel ouderen is de
vakantieperiode een lastige periode. Kinderen en kleinkinderen die op vakantie gaan, buurthuizen die
geen activiteiten organiseren en veel sociale contacten komen op een laag pitje te staan en hier en daar
ligt dan eenzaamheid en kwetsbaarheid op de loer.
Het projectplan van vorig jaar is weer uit de kast gehaald

den en samen met een personenauto was het vervoer goed

en wat afgestoft en ingediend bij het Oranjefonds. Op 20

geregeld. Iedereen een mondkapje voor en rijden maar.

april van dit jaar heeft het Oranjefonds laten weten dat er

Onder prachtige weers- omstandigheden heeft het gezel-

weer een toekenning is van € 3.000.-.

schap enorm genoten van de vaartocht en de prachtige

In april van dit jaar hebben we weer contact opgenomen

omgeving van Ommen en Vilsteren. Het kopje koffie of thee

met de vrijwilligers van Tiedverdrief en de Samen op Pad

met cake viel goed in de smaak en een consumptie maakte

groep en aangegeven dat er weer € 3.000.- beschikbaar

de vaartocht compleet.

NIEUWS UIT PESSE

De Oosterhof on tour, versie 2.0

is om een aantal activiteiten te kunnen gaan organiseren en
hiermee zijn de vrijwilligers van beide organisaties aan de

Bij terugkomst in Pesse waren de tafels in restaurant Bij

slag gegaan.

Hup al gedekt en onder het genot van een drankje en een
heerlijke maaltijd met een toetje na vlogen de verhalen over

Na een lange periode van overleggen en wikken en wegen

de vaartocht over de tafels. Op 4 augustus stond een High

hebben de vrijwilligers van Tiedverdrief laten weten dat zij

Tea op locatie in de Oosterhof op de planning, geheel in

in verband met de coronacrisis en de kwetsbaarheid van

Engelse stijl verzorgd door Tea Time in Echten.

de deelnemers, gelet op de leeftijden van deelnemers geen

14 augustus sloten we de zomeractiviteiten van de Ooster-

activiteiten te willen gaan organiseren. Een begrijpelijk

hof af met huifkartocht over het Dwingelderveld met na af-

standpunt waar wij alle begrip voor hebben. Afgesproken

loop een pannenkoek bij de Bospub in Dwingeloo. Namens

met Tiedverdrief is om volgend jaar weer verder te kijken.

Stichting Actief Samenleven willen we het Oranjefonds,
RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo hartelijk dank zeggen

De vrijwilligers van de Samen op Pad groep hebben laten

voor de donatie van € 3.000.-. Ook gaat onze dank uit

weten wél een aantal activiteiten te gaan organiseren. De €

naar Wisse Braun en Rutger Wemmenhove.

1.500.- die aanvankelijk voor Tiedverdrief was bedoeld is
in overleg met Timo Hendrikx van Oranjefonds overgegaan
naar de activiteitencommissie van de Oosterhof, dit om te
voorkomen dat het geld zou komen te vervallen.
Vrijdag 16 juli zijn symbolisch de twee waardecheques van
€ 1.500.- overhandigd aan de vertegenwoordigers van de
Samen op Pad Groep en de activiteitencommissie van de
Oosterhof.
De eerste euro’s zijn inmiddels alweer uitgegeven, 15 juli is
de Samen op Pad groep met 12 deelnemers naar Dieverbrug geweest en heeft het gezelschap genoten van een
overheerlijke High Tea in een restaurant langs het kanaal. Er
staan nog een aantal uitstapjes op de kalender.
Zaterdagmiddag 17 juli was het een drukte van belang
in de hal van de Oosterhof. Maar liefst 18 bewoners van
de Oosterhof en een introducé uit het dorp stonden klaar
om af te reizen naar Ommen om hier te genieten van een
vaartocht over de Vecht. Wisse Braun van WB-Autoservice
uit Pesse had belangeloos een 9-persoons bus beschikbaar
gesteld en Garage Wemmenhove uit Zuidwolde, al jaren
sponsor van de stichting had een 7-persoons auto aangebo-
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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

SCHILDERWERKEN - GLASZETTEN - WANDAFWERKING

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

AUTOPROFI,
HOUDT U MOBIEL

APK - AIRCO - BANDEN - CARAUDIO
OCCASIONS - ONDERHOUD - TREKHAKEN
UITLATEN- UITLIJNEN - WASBOX
De Stroom 1, 7901 TG Hoogeveen / Tel. 0528 265577 / info@kreeftopleidingen.nl

www.kreeftopleidingen.nl

OOK VOOR AL UW
CAMPER ONDERHOUD!

Sportmassage - Bowen Therapie
Sportmassage - Bowen
Therapie
Pijnbestrijding
Sportmassage - Bowen
Therapie

AUTOPROFI HOOGEVEEN

www.sportpesse.nl

TEL: 0528-231533 | WWW.AUTOPROFI.NL

www.sportpesse.nl
www.sportpesse.nl

A.G. BELLSTRAAT 31B HOOGEVEEN

Blessure preventie
Pijnbestrijding
Pijnbestrijding
Allergie problemen
Blessure
preventie
Blessure
preventie
Sportverzorging
Allergie
problemen
Allergie
Houdingproblemen
herstel
Sportverzorging
Sportverzorging
Houding herstel
Houding herstel
info@sportpesse.nl
info@sportpesse.nl
info@sportpesse.nl

NIEUWS UIT PESSE

Och, nee toch? Noe ook in ‘t “Zaanddörpen Neis”? Hep ze dan gien zenzu
anders lees ie dit niet, ja? Mag ik mij eevm veurstelln, ik ben
Schienbescharmer
en ik ben intussn al met de vut en was “ac
Hoi
volkien
warkzaam as agraries medewarker bij Jans Buutnveldert op d
Luchtjes
en geuren
een toertie
eleedn hef het bestuur van de voetbalklup SV Pe
“Thuis
heb ik
nog eneumn
een ansichtkaart,
staat sprak
…. “, ’n zeer
bekend
varssiedorp
van mij aan
koop
toe
en waarop
onlangs
iene
in oes
Wim Sonneveld. Ik heurde dat varssie bij de uutvaart van ’n goeie vriendin en dan
ieallerlei
verveelt
oedeur
vast
te Heb
barste,
ie niet
en biet
schietn dr op dat moment
gedachtn
oe hen.
ik wel ’nnoe
ansichtkaart
vanmeer
de straoteerpels
waor
of ikzelf geboorn ben? Heb ie dr wel iene? Dr bent gelukkig zat meinzn die als hobby olde ansichtschrief
ie nooit
meer
Hep
ie dehuus.
kompjoeter kapot of zo?” No
kaartn
verzamelt
en zo kreeg
ik ’n die
kaartstukkies?
in handn van mijn
olderliek
teegnwoordig een leptop, zoon schootkompjoeter.
Ja,ofjaniet, dan?
ie mut met de ti
Volkien, over smaak valt niet te twisten,
Wat veur smaak bedoel ie, Lubbert? Giet het over de argzoon Aai-ped of Tepblet of hoe heet
die dingn ook teegnwoordig. En ik twi
gietektuur van gebouwn of over eetn? Wat dacht ie dr zelf
van? Eetn vanzulf! Smaak hef alles te maakn met ruukn.
van Lubbechien in huus, heur gekakel,
zeg maar, is mij al meer dan zat. ‘k H
Als ie de neus goed vol hept zittn met baksilln van allerlei
dan ben
kun ie nog
kop koffie
ruuknbereikbaar
en ’t
mooie Aaifoon met internet, wantaard,
dan
ikgien
veul
te meer
goed
en ik
smaakt gien mieter.
beettien vrij vuuln. Maar….…. ja, ja, lees, luuster en huiver……ik ben op Fee
O.. ik heb lest eleezn als dat het geval is, dan zul ie corona
hebbn.
Ook eleezn als ie
wilt controleern of ie corona
Feesboek? Wil ie dan hier ook zoon
“X-party”
organiseern
net hebt,
as dat magie
dan mut ie oe wiesvinger in ’t gat …
Grunningn? Nee, volkien, veur ’t organiseern
van feestn
en
dergelijke
heb
Ho, stoppn! ‘k Heb al opmarkings
ekreegn dat
ik wel
op
nivo mut blievn! Ja, hielemaole geliek. Bedankt veur de
“Pioniers”
enbakkerij
daoraanhept
v(l)ut-figuur as mij niet bij neudig. Ma
‘nde
Pienlijke
foto! Ze waarn oeze
’t sloopm.ze
In zoon
Grootslag-tip!
21
1983 hef ze mien geboortehuus (en ook dat van mien zusaan
“’t
Mooiste
Dörp
van
Drenthe”
!
Is
de
Vrolijke
Köppel
niet
wat
veur
oe
ters natuurlijk) plat egooid. Ben Cramer zung destieds: “De
Ruukn, geurn, geurtjes en meer van dat ruupt mooie beeldn
herinnering blijft ….” Zo is ’t maar net, de wereld draait
op. Zo kan ik bijveurbeeld gien bakkerij veurbij kommn of
as ikke kunt ze niet gebruukn. Boovndien
kan’k de tekst niet ontholl’n. En d
deur, al is e veur Matthijs van Nieuwkerk al ’n poossie
ik ruke wat ze aan ’t bakkn bent. Ja, dat kunt wij ook zeg
eleedn estopt.
als ie bakkerij Faber aan ’t Haagje veurbij komt als ze
de snuit vol koezn en taandn. Nee,iebrood
volkien,
laot mij maar mooi met mien w
uut de oovn haalt. Nee, ik bedoel die speziefieke
Herinnerings
vervaagt,
dat zol best kunn’n,
maar afhef
en toeintussn
luchtn als
speculaas,
olde wievn. Olde
wievn?
scharreln.
Dochter
Marry
2 roggebrood,
dochters
ekreegn.
Met
andere woo
krieg ie ineens ’n haarscharp beeld in ’t vizier en dat kump
Koek, hè! Ja, een soort anijslucht ruuk ie dan. Toen Lubbeniet
deur ’n wat
ansichtkaart.
veur het
eerst met mij met gung
hen de bakkerij
van magies! W
O,allent
man,
is dat mooi wark. Wijchien
bent
“sponsor”
wordn
van die
Al hept wij niet zo lang eleedn ’n mondkappien over neus
mien olders heb ik heur ook allerlei luggies laotn ruukn. Ook
en
mondBliede
ehad, ruuknas
kuntze
wij nog
wel. Muj niet
snötver- as ze’n dr
blik met
ammoniakpoeder
(ingrediënt
in “Sonja”
eier- hen huus ga
ze.
kump,
bliede
bint
en bliede
as ze
weer
koldn weezn, dat oe de belln dr ….. Ho… blief netties,
koekn!) Nou, volkien, oe verkoldheid is op slag geneezn.
en oma’s wel hiel bekend veur komm’n
, denk
ik lelijk
zo.teegn mij als ze daor aan
Lubbert!
Ze is noa bijna
50 jaor nog
denkt.
Wij
hept
intussen
alweer
7
werkelijk
schitterende en mooi verzörgde “Zaan
Ruukn is veur mij absoluut gien probleem. Ze zegt wel ies
als een van oe zintuign het wat laot afweetn dat het andere
Herinnerings! Dochter
ekreegn.
Nou
volkien,
de
mensen
die
dit
blad
aan
oes
toestuurt,
zintuig het overneemt. Volkien, mien geheur en gezichtsverkwam
met ’n beker vol hept ’n h
moogn bent niet optimaal, maar mien neus, mien kokkert en
nostalgisch geurspul.
verdiend.
De
foto’s
vind’k
ook
geweldig
en
wat
scharp
bent ze, hè! De Pes
mien smaak, die bent dubbel aan ’t wark. Als wij deur ’t SpieWij nuumdn het “lutje
reger bos wandelt en Lubbechien zegt teegn mij: “Lubbert,
pôdjepap”. De geur
’n
mooi
bindmiddel
in
oeze
dörpn,
maar
dit
blad
mag
dr zéker weezn. Reda
heur ie dat veugeltien wel en kiek, daor vlieg e net weg!”
van mien jeugd….
Niks
eheurd en niks eziene,
wel ereukn dat r gruwelijke
grote heb ik eevm op bladzijde
Griesmeelpap!
compliment
nogmaals.
In nr.7
5 eleezn over het d
stinkzwammn staot te meurn en dat het blad aan ’t rottn is.
“En
zo hef elke gek zien
gebrek,
aan kop en doe aan…”. vanTotPesse……
dan, volkien.
“Bijdrage
aan
deik leefbaarheid
“ Nou, ik weet dus niet of dit s
Dat zal wel weer zo’n uutspraak van moe S. zaliger weezn.
Lubbert S.
Het
zo maar
de pen. Lubbechien
bent mien
en
ofroltdit
’n uutbijdrage
is aan
deoogn
leefbaarheid
van Pesse. Wij doet oes best aan d
oorn en ik ben veur heur de smaak en de geur. Man, ik kan
de‘n dichter
andere
kant
vanzat!de A28 ewest? Op Eursinge? Wij kriegt daor een joekel
wel
wordn. Ja,
ja, kapsones
Edward, jong, gewoon deurdoen! En hep ie al die wandeling langs ’t Olde D

en

• 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 •

Oostering 22-32
7933 TM Pesse
06 301 134 18

Openingstijden
woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 uur tot 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 uur tot 12.30 uur
Graag even bellen voor een afspraak

Echtenseweg 13A - 7909 HV Hoogeveen
T. 0528 251504 - M. 06 2758 6003
info@verschoma.nl

Wij zagen en
voor u op m

Wij zagen en maken
voor uHARKE
opWijmaat
HUBO
zagen en maken

Alteveerstraat 8
7907
AA Hoogeveen
Winkelopeningstijden
0528
573uur
di-do: 263
9.00-18.00
vr:
9.00-21.00 uur
hoogeveen@hubo.nl
za:
9.00-17.00 uur
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

Winkelopenin
di-do: 9.00-18
vr:
9.00-21
za:
9.00-17
daarbuiten op a

MAANDAG:

Grote Clubactie

19.00 tot 20.00 POWERFIT

volwassenen

20.00 tot 21.00 BOOTCAMP

volwassenen

DINSDAG:
18.30 tot 19.30 SPRINGGROEP

Dit jaar doen wij als vereniging voor het eerst mee aan de

ouder

Grote Clubactie. De verkoopperiode van de loten is van 18
september t/m 23 november.

Nijntje Beweegdiploma

basisschoolgroep 7 en

WOENSDAG:
18.00 tot 18.45 KIDSDANCE

basisschoolgroep 3 t/m 7

19.00 tot 20.00 YOGA

volwassenen

Op zaterdag 26 juni was het weer zover. 13 enthousiaste

DONDERDAG:

peuters en kleuters waren te gast in de Wenning om hun

15.30 tot 16.15 KLEUTERGYM

basisschoolgroep 1 en 2*

beweegdiploma te halen. De ochtend begon met de peuters

16.15 tot 17.00 GYMNASTIEK

basisschoolgroep 3 en 4

17.00 tot 17.45 GYMNASTIEK

basisschoolgroep 5

17.45 tot 18.30 GYMNASTIEK

basisschoolgroep 6

18.30 tot 19.25 SPRINGGROEP

basisschoolgroep 7 en ouder

19.25 tot 20.15 BLIJF FIT

senioren

die opgingen voor beweegdiploma 1. Onder de bezielende
leiding van juf Anja hebben zij tijdens de peutergymlessen
van vrijdagochtend flink geoefend voor deze leuke dag.
Waar hun ouders dan vaak met de peuters aan de hand
door de lessen gaan, moesten ze het nu veelal alleen laten
zien. En dat deden ze. Het plezier straalde eraf. Na deze

NIEUWS VAN DE ANTILOPEN

LESPROGRAMMA SEIZOEN 2021/2022

20.15 tot 21.15 AEROBIC/STEPS volwassenen

toppers was het de beurt aan de kleuters. Zij oefenen op
donderdagmiddag tijdens de kleutergym voor dit beweeg-

VRIJDAG:

diploma 1 of 2. Ook hier was er gelukkig publiek welkom

09.00 tot 09.45 PEUTERGYM

langs de kant, op gepaste afstand natuurlijk. Al met al kijken we terug op een geslaagde beweegdiplomadag en zijn
we super trots dat deze peuters en kleuters hun diploma’s ‘in

maken
maat

the pocket’ hebben!
Zie het lesprogramma voor meer informatie over bovengenoemde gymlessen.

ngstijden
8.00 uur
1.00 uur
7.00 uur
afspraak

(ouder & kind) vanaf
ongeveer 1½ tot 4 jaar*

* incl. beweegdiploma
Waar:
In Ontmoetingscentrum “de Wenning” te Pesse.
Altijd 4 proeflessen gratis.
2x sporten per week en wisselen van groep is ook mogelijk.
Contributies:
Voor de actuele contributiebedragen zie onze website.
Voor een 2e persoonlijk lidmaatschap betaal je de helft.
Informatie of vragen over de lessen?
Kijk op: www.antilopen.jimdofree.com
Of mail: deantilopen@gmail.com
We zijn ook te vinden op:

Nieuwe leden zijn van harte welkom
en tot 1 oktober gratis deelnemen
aan de lessen.
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alleen in Hoogeveen

alleen in Leeuwarden

De populaire
caravanmerken
onder één dak!
Voor het actuele overzicht van onze
OCCASIONS kijkt u op

REINDERS-REKREATIE.NL

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

HOOGEVEEN,
Stephensonstraat 4

GROTE
KAMPEER
WINKELS

LEEUWARDEN,
Neptunusweg 40

WWW.REINDERS-REKREATIE.NL

GRATIS PARKEREN

CHIPTUNING
ECOTUNING
ROETFILTER/EGR

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

www.dynamictuning.nl

KOOLHOF

nl

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

OLHOF
KO

www.coop.nl/pesse

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

Medisch Pedicure en
Voetkundig Adviseur

Lid

Ingrid Groen

 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

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

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

- Onderhoud en schadeherstel van alle merken - Ombouw en aanpassing rolstoelvervoer - Gespecialiseerd in Mercedes-Benz - Bedrijfswageninrichting Plesmanstraat 89 - 7903 BG Hoogeveen
0528-22 33 66

www.garagejansen.nl
(H)Eerlijk en lokaal
kalfsvlees uit Pesse!

Henry Woltinge - 061365 4809
www.woltingedienstverlening.nl

Erik Vredeveld
0629314112

nieuwbouw - verbouw - onderhoud

www.bouwteamdrenthe.nl

Afgelopen jaar was er een klein feestje bij korfbalvereniging Niek. Op 19 april 2021 bestonden wij
namelijk 60 jaar! Helaas konden we dit niet uitgebreid vieren i.v.m. de corona-maatregelen. Toch
wilden we dit heuglijke feit als bestuur ook niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom bedachten we een alternatief voor onze leden. Op

is een bewegingsvorm met een knipoog naar het korfbal.

zaterdag 17 april hebben we alle leden persoonlijk een

Scoro, Jumper, Funny en Spurt vormen de basis van de

bloemetje gebracht. We zijn gestart bij ons oudste lid, de

kangoeroeklup.

oprichter van de vereniging, Jan Schuring.
We starten weer met de kangoeroeklup op zaterdag 4 september om 10.00 uur, locatie de Marke.
Ben je nieuwsgierig naar de kangeroeklup, neem je vriendje
of vriendinnetje mee en kom gezellig meedoen zaterdag 4
september!
Dan gaan we lekker bewegen, spelletjes doen en korfballen.

NIEUWS VAN KV NIEK

Korfbalvereniging Niek bestaat 60 jaar!

Volg ons op Facebook: Kangoeroe Klup Pesse
Heeft u vragen over korfballen dan kunt u contact opnemen
met: Wietske Jonker 06 55973714
Voorzitter Gerda overhandigt de bloemen aan Jan Schuring

Het bestuur kv Niek
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Daarna zijn we verder gegaan en hebben we alle leden,
niet-spelende en spelende leden, een bloemetje gebracht.
Zo werd het toch nog een klein feestje.
Net zoals alle verenigingen hebben we geen competitie
gespeeld afgelopen seizoen. Gelukkig hebben we de laatste
periode wel kunnen trainen. Op zaterdag 3 juli hebben we
het seizoen afgesloten met een onderlinge wedstrijd.
Komend seizoen starten we met een midweek en een

afdeling Fluitenberg/Stuifzand
Vrouwen van Nu Fluitenberg/Stuifzand.
Wij hebben het programma weer rond. Als corona deze keer geen roet in het eten gooit gaan
we een heel mooi seizoen tegemoet.

senioren 1. Het midweekteam speelt haar wedstrijden op
dinsdagavond. De senioren trainen op vrijdagavond en

We beginnen zoals bijna traditie is geworden, ijs en

spelen haar wedstrijden op zaterdag.

wederdienende, met een bezoek aan een theetuin. In de

Dit doen we op locatie de Marke, waar nu naast voetbal,

loop van het jaar staat er een lezing over reddingshonden,

ook korfbal gespeeld wordt.

een historische quiz, een voorlichting over ons voedsel, een
lezing over Drentse landschappen en een avond waarin we

Mocht u het leuk vinden om een keer te komen kijken of mee-

van alles te weten komen over ons brein op het programma.

trainen. U bent van harte welkom op één van de momenten

We gaan uit van een hele gezellige kerstviering en natuurlijk

zoals eerder aangegeven!

gaan we met elkaar uit eten om het nieuwe jaar in te luiden.
Ook de gezamenlijke fietstocht en de excursie zijn altijd
zeer de moeite waard.
Als ik dit schrijf lopen echter de corona-besmettingscijfers in
een razend tempo op. De meeste mensen zijn wel gevaccineerd maar toch kunnen er maatregelen worden afgekondigd waardoor we moeten besluiten om de activiteiten niet

Naast de senioren zullen we om de week op zaterdagoch-

door te laten gaan. We wachten af.

tend de kangoeroeklup organiseren. Kinderen van groep
1 t/m 4 zijn welkom om mee te doen. De kangoeroeklup

Fien Oostingh

DeurDacht, uw voor- en garagedeurspecialist
uit Pesse! Ons bedrijf is gespecialiseerd in
de verkoop, montage en service van Hörmann garage- en voordeuren en elektrische
aandrijvingen.

Dorpsstraat 72B - Pesse

06 50 61 26 68 - www.deurdacht.nl

Het eerste van sv Pesse heeft na het vertrek van John Kramer een nieuwe trainer gevonden in de persoon van Harm Spijker. De Drentse trainer met een Rotterdamse tongval kijkt met veel enthousiasme
uit naar de start van een nieuw seizoen. Een mooi moment om wat nader kennis te maken met deze
gepassioneerde voetbalman.
Ik heb mijn langste periode bij RVVH en Rijsoord gevoet-

Dan nu de vraag, waarom sv Pesse? Harm glimlacht; voor-

bald, vertelt Spijker. Helaas ben ik in mijn eerste jaren als

opgesteld, Pesse is gewoon een hele mooie uitdaging. Net

senior zwaar geblesseerd geraakt. Al snel was duidelijk

gepromoveerd naar de 2e klasse en de mogelijkheid om

dat een echt herstel een kwestie van jaren zou zijn en daar

met elkaar uit te vinden wat daar voor ons te halen is. Het

had ik geen geduld voor. Ik ben me toen gaan richten

gesprek met de spelersgroep, maar ook de wijze waarop

op het produceren van muziek en ben vol het nachtleven

ik in contact met Pesse ben gebleven na dit gesprek, wekte

in gedoken. Ik ben niet iemand die veel bezig is met het

bij mij het vertrouwen dat ik hier wel eens op mijn plek zou

verleden, moet ook elke keer behoorlijk teruggraven in

kunnen zijn. Het gaat dan vooral om de manier waarop

herinneringen. Ik denk dat ik meer uit voetbal had kunnen

je met elkaar communiceert. Daarnaast kan ik dit ook

halen als het anders was gelopen, maar dat is nu eenmaal

perfect combineren met mijn persoonlijke leven. Ik wil op

niet het geval. Als ik verhuis naar Rhoon, ik ben dan inmid-

zaterdag graag bij mijn eigen voetballende zoon kijken, of

dels eind 20, vraagt mijn buurman of ik zin heb om weer

bij de wedstrijden paardrijden van mijn dochter. Ook ben

te gaan voetballen. Ik sluit bij de selectie van Rhoon aan en

ik nog docent in opleiding bij de KNVB, hier heb ik vaak

voetbal nog een paar jaar door met wisselend succes o.a.

de woensdag en de vrijdag voor nodig. Al met al dus een

door vele blessures. Ik merk wel dat ik voetbal te leuk vind

perfecte aansluiting sluit Harm zijn antwoord af. Wat zijn je

om het als een nachtkaars uit te laten gaan. Waar ik als

voetbalverwachtingen vraag ik hem. Daar kan ik kort over

speler niet echt vol door ben gegaan, wil ik als trainer wel

zijn, antwoordt hij. We spelen om wedstrijden te winnen,

mijn stappen zetten.

wat dat aan het eind betekent voor het klassement is het resultaat daarvan. We gaan ons niet blindstaren op een plek

Ik word bij Rhoon 019 trainer en ga direct mijn trainersdi-

ergens in een rijtje. Laten we ons maar proberen door te

ploma’s halen, niet zozeer omdat het moet, maar vooral

ontwikkelen tot een vaste waarde in de 2e klasse. Het voor-

omdat ik merk dat ik het heel erg leuk vind. Na 2 jaar

deel is dat als dat niet lukt, we in ieder geval een ervaring

Rhoon O19, waarbij ik tegelijkertijd ook assistent was bij

rijker zijn die we niet hadden opgedaan in de 3e klasse.

2e klasser Hellevoetsluis, kreeg ik de kans om hoofdtrainer
te worden bij 4e klasser Perkouw. Bij Perkouw, een kleine
dorpsclub in de Krimpenerwaard, ben ik 5 jaar trainer
geweest. Een geweldige tijd en vooral een schitterende kans
als beginnend hoofdtrainer. In het 1e jaar zijn we gepromoveerd naar de 3e klasse en direct daarna waren we ook
nog dicht bij een promotie naar de 2e klasse.
Voor een club als Perkouw een ongekende weelde en een
situatie die zich niet eerder had voorgedaan. Ook ben ik
toen als assistent jeugdtrainer aan de slag gegaan bij Feyenoord. Dit was een soort ambulante rol, waarbij ik diverse
jeugdgroepen heb getraind, clinics heb mogen geven, maar
ook op scholen maatschappelijke projecten heb mogen
draaien.
Na een fantastisch afscheid bij Perkouw ben ik met mijn gezin verhuisd naar het buitengebied van Vledder in Drenthe.
Naast mijn laatste seizoen bij Feyenoord ben ik gelijk weer
in het voetballeven gesprongen met FDS in Havelterberg,
een vriendengroep die met elkaar in de 3e klasse voetbalde
en nog een laatste jaar samen wilde voetballen. Na dat
jaar ben ik aan de slag gegaan bij Minnertsga, een mooie
Friese club in de 3e klasse.
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sv Pesse’s nieuwe hoofdtrainer stelt zich even voor
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SOS Klootzak
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Wanneer je de titel zo leest dan zul je denken dat een van onze hoofdsponsoren in zijn rubberboot,
tesamen met onze eigen Berlusconi in zijn pas aangeschafte tevens van lucht voorziene boot gezamenlijk het Tjeukermeer bevaren. Indien Takens bemerkt dat zijn boot lek raakt geeft hij Berlusconi de
opdracht om een vuurpijl af te schieten om zo een SOS signaal af te geven.
Laatstgenoemde denkt aan 31 december en aan een an-

Klootschieten werd in 1392 reeds beoefend in Haarlem,

dere vuurpijl en steekt vrolijk zijn volgende zware van Nelle

terwijl de eerste voetbalwedstrijd, zoals de geschiedenis-

op. Hij begrijpt niets van de levensbedreigende situatie.

boeken ons moeten doen geloven, pas in 1863 plaatsvond.

Schipper Takens wordt het allemaal teveel en schreeuwt zo

In de 17e eeuw werd klootschieten vooral beoefend in Sche-

hard als ie kan SOS klootzak.

veningen. Daar dit veel overlast bezorgde werd dit door het

Gelukkig werkt het 27 MC bakje nog en worden beide

gemeentebestuur verboden op straffe van 3 stuivers.

heren gered uit deze toch wel hachelijke situatie, zodat de

Ja je zult maar op het strand liggen op je HEMA hand-

letters SAVE OUR SHIP bewaarheid werden.

doekje en een kloot van 450 gram op je bakkes krijgen, dat
is geen reclame voor de badplaats.

Maar niets is minder waar, SOS staat voor niets anders dan
de afkorting Sport of Spel en waar klootzak voor staat dat

De eerste interland klootschieten werd gehouden op 02-

weten ze in Stuifzand maar al te best, maar dit later.

09-1934, namelijk Nederland tegen onze buren Duitsland.
Niemand kon toen nog bevroeden dat er 9 jaar later een

De eerste S: Sport, nu eens niet over de voetbal, maar

andere interland plaats ging vinden.

over de korfbalsport. Want dat korfbal een sport is dat zal

Jaaaaaren later, in 1969 om precies te zijn, werd de eerste

niemand betwisten. In ons eigen dorp bestuurd en gespeeld

Europees kampioen gehuldigd, naast Nederland namen toe

door de kv NIEK.

ook Ierland en Duitsland deel.

Een gemengde sport waarbij dames en heren trachten door

Nu wordt er in competitie onder de vlag van de Neder-

een korf op een hoogte van 3,5 meter en een doorsnede

landse Klootschiet Bond, NKB afgekort gespeeld. Met name

van 38-42 cm een bal te werpen, geen skippybal dus want

in Twente, Overijssel en Drenthe is het populair.

dan bent u over 37 jaar nog aan het spelen zonder 1 goal.
En wie kent niet de interland Nederland versus Belgie ieder

Tevens kan men via deze bond een WA-verzekering afslui-

jaar in een overvol sportpaleis Ahoy.

ten voor alle leden. Dit voor het eventueel instorten van de

Sinds de verplaatsing naar sportpark de Marke lopen de

tribune, losraken van reclameborden of het door de stoel

meningen uiteen want betekent NIEK nu: NIET IN EIGEN

zakken in de kantine. Tot op heden is alleen van het laatste

KLEEDKAMER of NIET IN EIGEN KANTINE?

ongeval een aanspraak op de verzekering gedaan.

Of blijft het bij NIET IN EIGEN KORF, zoals in de oprich-

Een kloot weegt tussen de 250 en 900 gram en men dient

tingspapieren 60 jaar geleden vastgesteld is.

de kloot onderhands te gooien. De bedoeling is om in zo

sv Pesse zou dus ook heel makkelijk sv NIED kunnen heten

weinig mogelijk beurten de kloot over een van te voren be-

en een eventuele nachtclub in Pesse NIEV. Aan u te raden

kend parcours te gooien. Een beetje speler gooit een kloot

waar de D en de V voor staan.

van 475 gram gemiddeld 100 meter ver.

Als we nu de naam NIEKKK gebruiken dan weten we zeker

De slingertechniek wordt vaak toegepast. Met de kloot in de

dat we niet mis zitten.

hand de arm een paar keer rondslingeren alvorens de kloot

Vroeger toch een club met veel leden, grote toernooien,

los te laten.Deze techniek is zo populair dat zanger Harry

bijbehorende feesttent en een groot Santing gehalte.

er zelfs zijn achternaam aan verbond. Na afloop worden

Tegenwoordig nog 43 leden. De penningmeester was al-

de kloten opgeborgen in een ... jawel, klootzak.

lang blij met dit aantal gezien het feit dat alle leden bij het
afgelopen jubileum een bos bloemen mochten ontvangen.
Dan de andere S: is klootschieten een sport of een spel?
Voor iemand die dit een keer per jaar op de camping
speelt in zijn of haar Wibra trainingspak (man in de kleuren
blauw met rood, vrouw rood met blauw zodat je weet dat
ze een echtpaar zijn) is het een spel? Zo niet voor de 24 leden, ja u leest het goed 24 leden van de in 1984 opgerichte KSVS, wat zoveel betekend als : Klootschiet Vereniging
Stuifzand, voor hun en vele anderen is het een heuse sport.

Zo genoeg geschreven over de geschiedenis, nu wat dichter

Op maandag wordt er een Bingo georganiseerd. Met de

in de buurt.

opbrengst hiervan worden gezamenlijke projecten georganiseerd in het dorp. Denk aan batterijen voor de lampion

Zoals al even vermeld wordt klootschieten heel regelmatig

optocht met Sint Maarten en benzine voor de pruttelrace.

Startplek is Ons Dorpshuis, een uniek dorpshuis, want het is

Na dit alles geschreven te hebben blijft de discussie staan of

het enigste dorpshuis ter wereld wat naar een gewichtseen-

klootschieten nu een sport of spel is.

heid is genoemd, heel bescheiden ook nog, niks geen Pond-

Ik laat dit aan een ieder over. Indien men na een overwin-

dorpshuis of Kilodorpshuis, nee gewoon Ons Dorpshuis.

ning 2 kilo karbonades op de BBQ mag gaan grillen en

Zo rond maart worden de trainingspakken van zolder

daarmee de verbrande caloriën weer teniet doet denk ik

gehaald en wordt er een aanvang gemaakt met de wed-

aan een spel.

strijden. Naast de eer wordt er wekelijks gestreden om
vleesprijzen. Er zijn dan ook geen vegetariërs lid van de

Vroeger met opa en oma ook vaak gesjoeld om een stuk

club, even werd nog gedacht om de prijzen ook van de

chocolade en sjoelen is nog steeds een spel.

vegetarische slager te betrekken, maar toen bleek dat deze

Maar gezien de club KSVS, het fanatisme waarmee ge-

alleen maar hobbelpaarden slachtte werd hier toch maar

gooid wordt en het mooie parcours van plm. 6 km lang zal

van afgezien.

ik ook dit op een sport houden.

Voor de wedstrijden een aanvang nemen wordt er in het

Uw buitenlandcorresponent.

openbaar doping gebruitkt, zware van Nelle en Mars zijn

Onder auspiciën van Melvin Stuifzand.

hierbij het meest gebruikt. De warming up bestaat voor de
dames uit het met de werphand omslaan van de bladzijden

Tot ziens op de velden van de sv, of achter de

van de Libelle en voor de heren het met de werphand op-

reclameborden.
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en fanatiek beoefend in Stuifzand.

pompen van de achterband van de Kreidler welke tijdens
de jaarlijkse Pruttelrace ingezet wordt.
De start is op zondagmorgen rond de klok van 10. Zoals
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gezegd van Ons Dorpshuis richting Zwartschaap, liever RAL
9005schaap genoemd, bij de firma Bork linksaf richting de
Wijsterseweg dan weer links de Secteweg op het bos in en
als je door de bomen het bos niet meer ziet dan rechtsaf
richting de startplaats.
Om er de nodige verandering in te brengen wordt er op
zaterdag ook wel eens een wedstrijd gegooid. Het parcours
wordt dan in tegenovergestelde richting gegooid, of er dan
ook om vlees prijzen wordt gestreden is mij niet bekend.
Ieder jaar op tweede pinksterdag wordt er een groot toernooi georganiseerd op jawel, hetzelfde parcours. Indien
Wielerronde van Drenthe nog een nieuwe kasseienstrook
nodig heeft kunnen ze ook van dit parcours gebruik maken
gezien de vele gaten in het wegdek.
Natuurlijk raakt er ook wel eens een kloot zoek. Deze wordt
door Inspecteur lange Jan (2.04 meter) opgespoord met een

op

ers

ko

metaaldetector. Daar er lood in de kloot zit werkt dit meer
dan prima.
Vroeger werd er ook wel eens gezocht met een blinden
geleidenstok, maar dit leverde niet het gewenste resultaat.
1 maal per jaar gaan enkele leden het Oude Diep in om
daar te duiken naar gezonken kloten. Dat dit niet kloten is
maar een van de leukste dagen van het jaar geloof ik direct.
André van Duin zong er in zijn lied “alles ziet er anders uit
als de zon schijnt“ ook al over, namelijk: want de buurvrouw van hiernaast heeft de kleren uitgedaan.
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