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Raak
In deze uitgave 4 pagina's 'Raak' nieuws in het teken

van kerst 2021. Thema: ‘Reuring’

4 pagina’s met informatie 
die een ieder raakt



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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Beste lezers van het Zaanddörpenneis,

Hoop blijven we houden, maar helaas zijn de 
coronamaatregelen net weer aangescherpt en zal 
dit weer zijn invloed hebben op de activiteiten die 
we organiseren. Het feit dat we te maken hebben 
met corona blijft een onderwerp waar we maar 
niet over uitgesproken raken. Er ontstaan heftige 
discussies tussen mensen, waardoor we elkaar 
meer los laten dan de verbinding met elkaar te 
zoeken. 

Als belangenvereniging willen we graag een luisterend oor 
zijn voor de dorpsgenoten en hopen we dat we de mensen 
wel kunnen verbinden met elkaar. Op dit moment gaan we 
in gesprek met het bestuur van het dorpscollege en willen 
we uitzoeken of we elkaar kunnen versterken in het samen-
werken. De circus Tadaa! dag was een eerste stap in de 
samenwerking. Kinderen hebben een hele dag geoefend 
met circusactiviteiten en uiteindelijk hebben we de ouders, 
opa’s en oma’s een mooie circusvoorstelling kunnen geven. 

Via Facebook en Instagram willen we iedereen op de 
hoogte houden van onze activiteiten. Zoals u weet hebben 
we een gesprek gehad met de gemeente over de verkeers-
veiligheid in Pesse en omstreken. Knelpunten zijn besproken 
en er zijn afspraken gemaakt. Daarnaast hebben we ook 
gesproken over de nieuwbouw in Pesse en de communicatie 
tussen gemeente en de Pioniers. De Pioniers wil graag jaar-
lijks in gesprek blijven met de gemeente Hoogeveen, zodat 
we belangen kunnen afstemmen met elkaar. 

De natuurwerkgroep is actief bezig geweest en heeft op de 
Brink bloembollen gepoot. Deze groep vrijwilligers wil Pesse 
kleurrijker en groener maken. Met hulp van landschapsbe-
heer Drenthe plannen we activiteiten. Iedereen is welkom 
om te helpen! 

Op dit moment hebben we drie dorpsgenoten gevonden die 
interesse hebben in een bestuursfunctie binnen de belangen-
vereniging. Zij zijn op dit moment uitgenodigd om deel te 
nemen aan de vergaderingen en de activiteiten, zodat zij 
ook zelf kunnen ervaren wat een bestuurslid doet. Tijdens 
de jaarvergadering van De Pioniers zullen we ze definitief 
voordragen. 

Onze eigen secretaris Tjerko Bos zal na dit jaar afscheid 
nemen van het bestuur. Hij heeft dan tien jaar in het bestuur 
gezeten. Tijdens de jaarvergadering zullen we hierbij stil 
staan en afscheid van hem nemen. Bij deze Tjerko: Bedankt 
voor alles en we gaan een gezellig bestuurslid missen! 

Tegen de tijd dat u dit blad leest, staan de feestdagen voor 
de deur. Laten we er fijne dagen van maken. Geniet van 
familie en vrienden, wees dankbaar voor dat wat we heb-
ben. Laat we met elkaar de verbinding blijven zoeken, want 
dat geeft kracht! 
 
Tamara Broeksmit
voorzitter De 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, Grootslag 8, 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: Tom Dragstra (Begraafplaats Pesse)
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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. 



OUDERENSOOS 
Op dinsdag 7 december een middag 
met speculaas, pepernoten en chocola-
deletters.
Verder staat wederom een fotoquiz op 
het progamma.
Vervolgens op 4 januari 2022 de 
Nieuwjaarsvisite. Naast de nieuwjaars-
borrel een muzikaal optreden van Roel 
de Ruiter met gezellige meezingnum-
mers, conference en volksmuziek.
Het belooft weer gezellig te worden.
Dus komt allen naar de Wenning in Pes-
se. Aanvang van de middagen 14.00 
uur.
P.S. Dit alles onder voorbehoud i.v.m. de 
coronacrisis.
B. Benning, Veldbrake 44, Pesse,
tel. 0528-241348

ELKAAR ONTMOETEN EN 
SAMEN ZIJN
Ze zijn er weer! U vraagt zich af wat...? 
De koffieochtenden in de Ontmoetings-
kerk, in het kader van samen zijn en el-
kaar ontmoeten. En wel op de tweede 
en vierde dinsdag van de maand. Voor 
iedereen bedoeld die zin heeft in een 
kopje koffie/thee, een praatje, een spel-
letje en met af en toe een creativiteit. We 
starten om 10.00 uur, maar ook als u 
later binnen komt bent u van harte wel-
kom. De ochtenden zijn bedoeld voor 
dames en heren. De tweede dinsdag 
van de maand drinken we koffie/thee 
met elkaar en de vierde dinsdag sluiten 
we af met een gezamenlijke lunch waar 
we € 2,- p.p. voor vragen. Op moment 
van dit schrijven is er geen koffie drinken 
ivm stijgende coronaproblemen. We ho-
pen dat we elkaar weer snel kunnen ont-
moeten.  Namens de koffieschenkgroep 
Janny Moes 0528275035.

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

Agenda december/januari en korte berichten
Je kunt data van activiteiten 
voor februari/maart, 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 februari/
maart nummer verschijnt begin februari.
Uiterste aanleverdatum kopij (in Word, 
foto’s apart aanleveren): 20 januari.

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.

KLOOTSCHIETEN
De volgende data is er weer kloot-
schieten. 11 december 2021, 8 en 
22 januari, 5 en 19 februari. Ver-
trek om 14.00 uur vanaf de Hoeks-
kamp. Vooraf is er koffie/thee. Inleg is  
€ 2,00 per persoon. Meedoen is voor ei-
gen risico.
Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427

JUDOVERENIGING HARADO
Lesprogramma en informatie:
www.judo-harado.nl 3 proeflessen gratis!

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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Foto: Karin Oosten
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Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

THUIS IN
WARMTE

GASAPPARATEN?
MAAK GEBRUIK VAN

ONZE ONDERHOUDSDIENST

Gerwalt van Slochteren
06 520 638 05

info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

• ontwerp

• aanleg

• onderhoud

• renovatie

• bestrating

De Tipakkers 19
7933 RP  Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

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

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

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

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



Rabo ClubSupport 2021

Dit jaar is er weer veel gestemd op De Pioniers. 
Wij mogen € 482,95 bijschrijven op de bank-
rekening waar we weer leuke activiteiten van 
kunnen organiseren. Iedereen die op ons 
gestemd heeft willen wij hartelijke danken.

Bestuur De Pioniers
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Wat was het weer een feest op zaterdag 20 
november! De Sint was weer met zijn pieten-
mannen naar Pesse gekomen. Dit jaar waren 
alle vlaggetjes voor het grote feest allemaal wit 
geworden door professor Kierewiet. Gelukkig 
heeft mevrouw ‘tot in de puntjes geregeld’ ervoor 
gezorgd dat ze mooi versierd werden door de 
kinderen van Pesse. 

De kinderen waren in groepen verdeeld zodat iedereen de 
Sint even kon bezoeken. Bij de ingang van de Wenning 
kregen de kinderen een zakje met strooigoed en daarna 
mochten ze naar binnen lopen. Eenmaal bij Sinterklaas te 
zijn aangekomen kreeg ieder kind een kadootje en mochten 
de kinderen weer naar huis. Het was fijn dat we het feest 
toch door konden laten gaan ondanks alles!

Data klaverjassen

De volgende data gaan we weer een kaartje
leggen.

* 17 december  * 28 januari 2022 
* 25 februari * 25 maart

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 17e …We beginnen om 20.00 uur!
Dit alles onder voorbehoud van de maatregelen i.v.m. 
corona.

Henk – Chris – Roelof – Bertjan

De vlokkenzang

‘s Nachens doe’k sleup, bint ze zachies ekomen.
Bij oens op het straotie, op de takken, tegen bomen,
op ‘t pullerek an de kaante van ‘t huus
en ok duer de schörstien op ‘t kolde formuus.

Op ‘t roegie van ‘t raam hebt ze ‘drokt en edrungen
en stille de winterse vlokkenzang ‘zungen.
En nao ‘t eêm ophöld, begund het opnij,
het zingen en dringen en dwarr’len van snij.

‘s Mörns in de vrogte he’k de bessem zien staon
en bin ik al vegend töt de straote uut-egaone.
Mit slim felle lochten reed een auto veurbij,
d’r achter zung dartlend en dwarr’lend de snij.

Door: Bart van Oosteringh
Uit de bundel: Blossems in de lijte
Uitgegeven door: Horizon-taal (nu Huus van de Taol)
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Grondselweg 10  Wijster
info@grondselsmarke.nl  | 06 229 03 449
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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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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
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Hoi volkien

Donkerder en licht
 
“Knetterdeknetter, gloeiende, gloeiende……”. Net veur de volgnde Zaanddörpen-
neis ’n stukkien in eleverd en dan verandert de wereld ineens alweer totaal van 

omgangsregels. Zo ben ie verlost van die corona-bende en zo zit ie dr weer middn in. Verduld nog aan 
toe net ’n mooie aanleiding umme over de olde baas, Klaas uut Spanje,  te vertelln, zet corona weer 
’n dikke streep deur al die mooie idee’n. Mooi is wel dat het NL-voetbalelftal hen de woestijn giet in 
Qwaatar en stom is het wel as ie regeringspapiern in de trein laot slingern.

Akelig veul besmettings, ook hier in oeze buurt op ’t mo-
ment. Dus is het weer uutkiekn geblaazn en ’t kappien maar 
weer veur de snuit, afstand bewaarn. Nou vooruit, volkien, 
ik plaats die aflevering toch. Hier kump e: 

Gezelschapspellegies hept wij in overvloed aan eschaft 
toen oeze kinder nog klein waarn. Veural in dizze donkere 
daagn is het prachtig umme zo’n spel uut de kaste te haaln, 
in oes geval van de vliering te haaln. Ja, volkien, daor ligt 
oes verleedn zo langzamerhand. “Wat het oog niet ziet, 
deert het hart ook niet”. En aj dan al die doozn wat “ont-
stoft” hept, zie je zo maar: Halma, Monopoly, Levensweg, 
Duikbootjacht, Mens erger je niet, een schaak/dambord met 
schaakstukkn/damschijvn, ganzenbord, en dan hielemaole 
onderaan twee van die stukkn holt met wielechies aan de 
zijkantn: het draaibord veur skrebbel (=scrabble, red) 

Waor is de rest ebleevn? Skrebbeldeus weg? Nee, nao lang 
zuukn kwam de deus teveurschien. Lag achter een stapel 
schrootn die nog in t plestiek verpakt zaatn. Die schrootn 
waarn eerder “hot” bij de inrichting. Overal wurdn schrootn 
teegn aan ehauwn, teegn de wandn, aan ’t plafond. Ik had 
zelfs schrootn over (dat bliekt ook wel uut dizze argee-
joologiese vondst op de vliering) en daor heb ik toen de 
broeibak op de tune van etimmerd. Dat was overigens gien 
sukses! In die skrebbeldeus de holtn balkjes waorop ie de 
letters kunt zettn. “Lubbechien, wij gaot ies weer olderwets 
skrebbeln!”, zeg ik zo. Lubbechien loert mij ies aan en 
denkt dat ik niet goed word. “Ie hept de leste tied wel vake 
rare gedachtnkronkels, wat heb ie noe weer uut ebroed?” 
Volkien, op oeze boeknplank stiet ’n dikke joekel van ’n 

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. 

soort woordnboek, wel zo dik as de biebel, en daorin kun 
ie vindn, waor of ’n woord oorspronkelek weg kump. Eet-
tiemoologie of zuks wat. Dus ik zuke op: Lubbert! Precies 
7 letters! Dat kump van “lubben”. Zuuk maar ies op, echt 
ongeloogn waor, het betiekent: gecastreerde!
Eevn kiekn de woordwaarde: L3 U4 B3 B3 E1 R2 T2  = 18 
puntn en als ik dat ’n beettien professjoneel op extra woord-
waarde leg, ja, dan levert de castratie nog winst op ook! 

Gezelschapspellegies, ja dat magt wij nog graag doen en 
dan wel wat dr bij, hè! ’n Bakkie sjips of zo met wat dreuge 
worst (donders uutkiekn met die worst m.h.o. die splinternije 
prothese) en ’n lekker pilssie dr bij, “al is het drinken van 
alcohol niet bevorderlijk bij het innemen van uw medicij-
nen, meneer Scheenbescharmer!” zeidn de doktoren. Ach 
ja, dan maar 0,0 %. Dat is toch zuute, dat spul! De kilo’s 
vliegt op de bottn! En dat in dizze tied van speekulaas en 
sukkelade pepernootn, banketkransn met amandelspijs. Och 
volkien, wat woont wij toch in een mooi land, hè, met al die 
lekkere vreterijgies. 
Als ik dit optiep, dan heb ik al hiel veul woordwaarde dr 
deur edraaid. “Ie gaot toch niet al die letters telln van dit 
stukkien, hè!” Eh… niet hielemaole, maar linksonder van 
de laptop stiet wel degelijk hoeveule ik schrieve en dat bent 
r noe al 508 woordn.  Gauw nog eevn n mooi skrebbel-
woord veur de donkere daagn: L3 U4 X8  (= licht>kerst!) 
15 puntn, met 3x woordwaarde 45 puntn!

Tot dan,
Lubbert (Castr.) S.
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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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 1 Harrie Zomer 2009 1811 1675 5495

 2 Jan Hut 1769 1794 1782 5345

 3 Jan Woltinge 2009 1467 1483 4959

 4 Hendrikje Takens 1842 1433 1644 4919

 5 Roelof Klomp 1842 1291 1675 4808

 6 Bennie Brus 1313 1794 1644 4751

 7 Berend Jan Woltinge 1635 1475 1629 4739

 8 Janny Twikkler 1635 1433 1629 4697

 9 Dick Heusinkveld 1293 1811 1483 4587

 10 Anne Houtman 1769 1168 1438 4375

 11 Bertha Strijker 1377 1439 1414 4230

 12 Henk Bos 1377 1439 1414 4230

 13 Arend Takens 1365 1291 1438 4094

 14 Geertje Waninge 1313 1467 1257 4037

 15 Dirk Woldman 1170 1475 1388 4033

 16 Hilligje Woltinge 1293 1275 1257 3825

 17 Remmelt Soer 1170 1168 1388 3726

Persbericht
Deelnemers gezocht voor 
startgroep deelinitiatief Pesse

Samen delen, doorgeven, repareren en niet-ver-
spillen draagt op een praktische en leuke manier 
bij aan een duurzame buurt. De energiecoöpe-
ratie, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en 
Pesse Pioniers zoeken daarom geïnteresseerde 
bewoners die samen met ons een eerste stap wil-
len zetten naar een gezamenlijk deelproject. Doe 
en denk je mee? We kunnen alleen van start als 
er minimaal 5 andere huishoudens meedoen.

Wij zijn benieuwd naar jouw enthousiasme en ideeën 
over een mogelijk deelinitiatief (van deelauto tot moestuin 
of gereedschap – het kan allemaal!) in je buurt en vragen 
daarom je mening met ons te delen via een enquête. 

Deelinitiatieven
Samen delen is gezelliger en in veel gevallen goedkoper 
omdat mensen samen minder spullen kopen. Daarnaast is 
het ook nog eens goed voor het klimaat, de biodiversiteit en 
leer je je buurtgenoten beter kennen. In Pesse is een eerste 
idee ontstaan om samen in te kopen bij Pieter Pot, om speel-
goed te delen of een deelauto te plaatsen. De Natuur en 
Milieufederatie Drenthe ondersteunt bij de opstart daarvan. 

Heb je in de vragenlijst aangegeven dat je enthousiast 
bent? Dan nodigen we je uit voor een kennismakingsavond 
met de andere geïnteresseerde deelnemers. Daarna werken 
we samen aan een actieplan waarin we ieders praktische 
wensen en ideeën meenemen.

De enquête
Je kunt de enquête invullen via de volgende link of door 
telefonisch contact op te nemen met initiatiefnemer Herbert 
Floor (06-27061318): 
https://kwiksurveys.com/s/7Et2OuwZ

Wij zouden het zeer op prijs stellen als je de enquête wilt 
invullen. Alvast bedankt en wie weet tot snel!

Wist u dat...

Er bij de oversteek van de N375 ter hoogte van 
de Slagenweg aan beide zijden van de N375 
een landbouwsluis is aangelegd.

Ingrid Groen

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

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

11



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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Indienen ideeën nu al mogelijk

Nieuwe aanpak Smederij 

Pesse in 2022

Ook in 2022 heeft de Smederij Pesse weer een pot 
geld om mooie initiatieven die de leefbaarheid in 
Pesse bevorderen te ondersteunen. Er zijn in 2022 
geen Smederij-verkiezingen. Ideeën kunnen het 
hele jaar ingediend worden en worden dan snel 
beoordeeld door de Smederij-groep. Indienen kan 
ook nu al.

De initiatiefgroep Smederij Pesse wil graag meer ideeën 
kunnen ondersteunen met een financiële bijdrage. Kleinere 
plannen van pakweg 100 of 200 euro komen bij verkie-
zingen nooit aan bod. Daarom is voor 2022 gekozen voor 
een nieuwe aanpak. Ingediende ideeën worden snel na 
het indienen beoordeeld. In andere Smederij-dorpen zijn 
goede ervaringen opgedaan met deze aanpak. Overigens 
is het nog steeds mogelijk ondersteuning te vragen voor wat 
grotere plannen. In principe wordt maximaal 1.500 euro 
toegezegd voor een project. 

Geen idee is te gek
Geen idee te gek. Als het maar voldoet aan de criteria. 

In het kort:
• een idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid;
• initiatiefnemers en gebruikers staan achter het idee, 

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

• een idee wordt binnen een jaar uitgevoerd.
Het laatste punt, uitvoering binnen een jaar, is tegenwoordig 
een harde eis. In het verleden kon een toegezegd budget 
meegenomen worden naar het daaropvolgende jaar. Dat 
is niet langer mogelijk. In 2022 moeten alle goedgekeurde 
ideeën uitgevoerd zijn voor 1 december 2022, daarna 
vervallen de toezeggingen.
Hoe eerder een idee wordt ingediend en goedgekeurd, hoe 
meer tijd er is om het uit te voeren. Dus wacht niet te lang 
en dien je idee in!

Op = op
De Smederijen-pot is niet onbeperkt groot. Wacht daarom 
niet te lang met het indienen van een aanvraag. Ideeën 
worden door de initiatiefgroep Smederij op volgorde van 
binnenkomst beoordeeld. En op is op.
Snel indienen betekent niet dat het ook snel gerealiseerd 
moet worden. Daarvoor is, als gemeld tot 1 december 
2022 de tijd.

Wat gaat het worden?
De initiatiefgroep Smederij Pesse is benieuwd welke (klei-
nere) ideeën er leven en laat zich graag verrassen! Ideeën 
inleveren, kan bij een van de leden van de initiatiefgroep of 
door te mailen naar info@desmederijenvanhoogeveen.nl

Bauke Benedictus, Tom Boode, Chris Bulder, Stan van Eck, 
Henny van Halderen, Geert Leehuis. 
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Natuurwerkdag Pesse

Op zaterdag 6 november heeft de natuurwerk-
groep in Pesse voorjaarsbollen gepoot op de Brink 
in Pesse. 

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit Pesse die graag 
het dorp groener en kleurrijker willen maken. Het eerste 
initiatief is het poten van de bollen, maar we hebben nog 
meer plannen voor het dorp. Lijkt het u leuk om ook deel te 
nemen aan deze werkgroep, mail dan naar de Pioniers. We 
nodigen u graag uit om met ons kennis te maken en actief 
mee te helpen. Bij deze willen we ook alle enthousiaste 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet. In het voorjaar 2022 
hopen we te kunnen genieten van onze Brink. 

13



Noorderweg 5
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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
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Dealer en onderhoud van
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Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

www.middelveldmachines.nl

Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart 

Ossenbroeken 11a

9411 VR  Beilen

0593 - 208000

praktijk@daphetdrentsehart.nl
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Pesser Ommetjes

Zoals bekend hebben we in Pesse al een aantal ja-
ren een drietal ommetjes. De rode, gele en blauwe 
route. Het begin- en eindpunt is op de parkeer-
plaats naast “De Wenning” en ze vallen onder 
het beheer van de Pioniers. Er wordt regelmatig 
gebruik van gemaakt door onze dorpsbewoners, 
maar ook door toeristen. Drie wandelingen die u 
vooral door het buitengebied van Pesse voeren. Ze 
zijn niet erg lang, maar bijzonder geschikt voor de 
oudere wandelaars die toch even willen bewegen 
en naar buiten willen.
 
Ze bestonden al veel langer, maar een paar jaar geleden, 
in 2017, zijn de  toen ook versleten palen die de route 
markeren verfrist. Toen is ook het bord bij “De Wenning” 
verschenen. 
In overleg met “Drents Landschap”, de verstrekker, is voor 
bestendig larikshout gekozen, dat niet snel zou rotten. Het 
larikshout is na taxushout het duurzaamste Europese naald-
hout.

De lariks, larix of lork, zo 
genoemd in Vlaanderen,  
is een spar, een conifeer, 
die als enige naaldboom in 
West-Europa in de winter 
zijn naaldachtige bladeren 
verliest. De naalden staan 
in groepjes en er komen 
van die kleine sparappeltjes 
aan. Dit even terzijde. Nu 
echter moeten we vaststellen 
dat die duurzaamheid een 
beetje tegenvalt. Ik kreeg 
een melding dat er een 
paal plat lag omdat hij was 
doorgerot. Deze paal aan de Marke en nog een andere 
even verderop waren inderdaad doorgerot.  Een tegenval-
ler, maar het restant was nog bruikbaar en ze zijn weer 
netjes rechtgezet. 
Onlangs heb ik, zoals ieder jaar, alle routes weer gecontro-
leerd en vastgesteld dat er meerdere palen in een slechtere 
toestand verkeren. Er waren er nog die doorgerot zijn. Ook 
waren er nog een aantal waarvan de kwaliteit op zijn minst 
twijfelachtig was. 

Wat gaan we hier aan doen? We willen de Ommetjes wel 
behouden.  
Ik heb de kwestie aan Gerjan Metselaar van het Wijkbeheer 
voorgelegd. Hem verteld dat die zwarte palen die je overal 
ziet staan zeer geschikt zijn.
Gerjan heeft overlegd met de Gemeente en heeft voor 

elkaar gekregen dat ze de nodige palen ter beschikking 
gaan stellen. Ze worden ook nog eens bij mij thuis bezorgd. 
Fantastisch toch! Nu alleen nog de palen vervangen. 
Alle houten palen zullen in de loop van deze winter ver-
vangen worden door de bekende kunststof zwarte palen. 
Die rotten niet weg! Op deze manier zijn we wel van het 
probleem af.
U kunt weer met een gerust hart de route volgen zonder de 
angst dat u verdwaalt omdat er een paal weg is!

Veel wandelplezier!

Hans van de Vrande
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www.huisentuinhoogeveen.nl  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

• 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
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Circus Tadaa! naar Pesse

Tijdens de herfstvakantie kwam circus Tadaa! 
naar Pesse! De Pioniers en het Dorpscollege sloe-
gen de handen ineen voor deze leuke activiteit. 

En dat het een geslaagde dag was, kon je zien aan de 82 
blije gezichten van de kinderen. Na uitleg van een echte 
circusartiest en onder begeleiding van vele vrijwilligers 
waren de kinderen druk aan het oefenen voor een echt 
leeuwennummer, mochten ze lopen op een bal, dansen op 
een koord, hangen aan de trapeze of stunten op gave mi-
nifietsjes of eenwielers. Jongleren of Chinese bordjes in de 
lucht houden, daar draaiden ze hun hand ook niet voor om. 
Ook zagen we goochelaars die een hoofd helemaal konden 
omdraaien (en gelukkig weer terug!) en durfals op trappen 
of met een moeilijk woord equilibre, zij lieten stokken balan-
ceren. Dat je heel veel kinderen kunt stapelen bleek wel bij 
de acrobatiek act!

Na flink oefenen, je mooi verkleden en schminken was er 
een echte voorstelling, waar alle artiesten hun “Moment 
of Fame” beleefden. Voor iedereen was er een daverend 
applaus uit ons publiek van vele ouders, opa’s en oma’s of 
andere belangstellenden. Na een heerlijke suikerspin vertrok 
iedereen tevreden naar huis. De Pioniers en het Dorpscol-
lege Pesse kijken terug op een geweldige dag!

Achter en voor de schermen waren er een heleboel mensen 
in touw om dit tot een groot succes te maken. 
We willen alle vrijwilligers die hebben geholpen deze dag, 
de Smederijen van Hoogeveen, de Wenning en de VVOP 
enorm bedanken voor de ondersteuning op welke manier 
dan ook!

De Pioniers en het Dorpscollege

Gezocht!
De kerkelijke gemeente van Pesse, Fluitenberg
en Stuifzand - de PKN Pesse - is op zoek naar een 

KOSTER/BEHEERDER 

De functie is tweeledig, die van koster en beheerder. De koster speelt 
een mooie, belangrijke rol binnen de kerkelijke gemeente. Hij/zij is de 
gastheer/gastvrouw bij de vele vormen van samenkomsten, de kerk-
diensten en de vergaderingen. Gastvrijheid staat wat ons betreft echt 
voorop. Voor iedereen die gebruik maakt van het gebouw is de koster/
beheerder een belangrijk persoon en daarmee is hij/zij vanzelf ook een 
visitekaartje van de gemeente. Beschikken over goede sociale vaardig-
heden is dus een eerste vereiste. Maar ook flexibiliteit, een positieve 
houding en een praktische instelling zijn van belang. Hij/zij is verant-
woordelijk voor een goede planning en organisatie, voor de orde en net-
heid in het algemeen, voor de beschikbaarheid van techniek en de zorg 
voor de consumpties.

De beheerder heeft de uitdaging de beschikbare ruimtes van de Ont-
moetingskerk maximaal te exploiteren. De kerkzaal, maar evenzeer de 
andere zalen zijn uitermate geschikt voor verjaardagen en partijtjes, 
voor cursussen en vergaderingen, voor kleine concerten en andere uit-
voeringen. De ligging van het gebouw in de bosrijke omgeving leent 
zich uitstekend voor teambuilding en ‘heisessies’. Kortom, voor een ac-
tieve beheerder ligt hier een uitdaging om er iets moois van te maken. 
En daarbij kan er een beroep worden gedaan op de ondersteuning van 
een grote groep van positief ingestelde vrijwilligers. Dat biedt ook de 
mogelijkheid om in overleg te treden over de concrete invulling van de 
functie, die in belangrijke mate op de persoonlijke omstandigheden kan 
worden aangepast.

De tijdsbesteding voor de functie van koster is sterk afhankelijk van de 
mate van inzet van vrijwilligers binnen de kerk, echter maximaal 40 
uur per maand. Voor de functie van beheerder is dit afhankelijk van de 
intensiteit van het gebruik van de beschikbare zalen en tevens de inzet 
van vrijwilligers.

De huidige kosters/beheerders, Gerrie en Petra Koopman, willen u graag 
nader informeren over de werkzaamheden. Ze hebben de ervaring en 
zijn graag bereid u bij te staan in de opstartfase. 

De vergoedingen zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde cao voor 
kosters en de extra vergoeding voor de beheerdersfunctie. 

Voor nadere informatie: Gerrie en Petra Koopman,
tel. 06 34497222/06 34506819

Voor sollicitatie: Ben Wevers, voorzitter kerkrentmeesters                                                                                  
Tel. 06 54215260 – email: b.wevers@pknpesse.nl
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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
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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 vraag die gesteld wordt bij elke afspraak in mijn praktijk. De een beantwoordt de vraag met een 
verslagje hoe het met de voeten gaat, de ander beantwoordt de vraag met een verslagje hoe hij of zij 
zich voelt. Zo divers als de voetklachten zijn, zo divers zijn ook de mensen die bij de voeten horen. En 
dat maakt het werk van een pedicure ook heel….divers.

In 1983 ben ik met de opleiding tot pedicure begonnen 
doordat ik in de verpleging niet verder kon ivm rugklachten.
Ik ben er toen eigenlijk niet vanuit gegaan dat ik het druk 
zou kunnen krijgen, ik zag het als een beetje dagvulling na 
een afkeuringsperiode.

Al gauw werd een luxe tuinstoel be-
handelstoel en een kastje van Ikea mijn 
werkmeubel, geplaatst in een klein hoek-
je van de logeerkamer. Daarna kwam er 
een muurtje in de garage waardoor ik 
een echte werkkamer kreeg.

Van de Korte Lange gingen we verhui-
zen naar de Grootslag, een heerlijk huis 
met een praktijkruimte op de begane 
grond. Ingericht met een elektrisch 
verstelbare behandelstoel en een ergo-
nomisch verantwoord werkstoeltje. Daar-
naast “goed gereedschap”, want dat is 
immers “het halve werk” nietwaar??
Een nieuwe cliënt prees mij eens met 
mijn ”goed geoutilleerde” praktijkruimte.  
Dat vond ik een mooi compliment.

Mijn praktijk groeide en ik “groeide” mee. Want het is niet 
alleen voetenwerk wat je doet. Aan elke voet zit een MENS! 
Boeiende gesprekken wisselen zich af met verdriet, blijdschap, 
humor. Zo krijg je als pedicure een inkijkje in het leven van die 
mensen die regelmatig terug komen voor een behandeling.

Door veel in de avond te werken kon ik het goed combi-
neren met ons gezin wat ideaal was toen de kinderen nog 
klein waren.

Later hielpen ze mee door af en toe iemand op te halen van 
huis. Eens vertelde een oude dame mij: 
ik mut altied maor afwachten welk jung 
me nu weer komt halen! Zo leuk.

Na 38 jaar vind ik het tijd om te 
stoppen. Want er zijn nog zoveel 
andere dingen die ik leuk vind. Naast 
het bloemwerk en de workshops zijn we 
inmiddels ook opa en oma geworden. 
Nooit geweten dat dat zo leuk zou zijn. 
Een dagje oppassen is gewoon een 
feestje.

Van deze gelegenheid maak ik graag 
gebruik om iedereen te bedanken voor 
het vertrouwen. De meeste mensen heb 
ik persoonlijk gedag gezegd, voor hen 
die ik niet meer gezien heb het laatste 

half jaar…bedankt en tot ziens in Pesse of omgeving voor 
even een praatje na de vraag…hoe is het ermee??

Hartelijke groet
Ingrid Groen

o 16 december 2021 (Kerstdiner)
o 13 januari en 27 januari
o 10 februari en 24 februari
o 10 maart en 24 maart
o 14 april en 28 april
o 12 mei en 19 mei
o 9 juni en 23 juni
o 14 juli 2022

Opgeven kan uiterlijk t/m 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? 

Op de volgende donderdagen bent u van
harte welkom:
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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 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

HUBO HARKE Winkelopeningstijden
Alteveerstraat 8 di-do: 9.00-17.00 uur
7907 AA Hoogeveen vr: 9.00-21.00 uur
0528 263 573 za: 9.00-17.00 uur
hoogeveen@hubo.nl daarbuiten op afspraak
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• NANO BEHANDELINGEN •

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

info@verschoma.nl

HUBO HARKE Winkelopeningstijden
Alteveerstraat 8 di-do: 9.00-17.00 uur
7907 AA Hoogeveen vr: 9.00-21.00 uur
0528 263 573 za: 9.00-17.00 uur
hoogeveen@hubo.nl daarbuiten op afspraak
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Oliebollenactie Pesse

De deelnemers van World Servants Hoogeveen 
gaan weer oliebollen bakken!

We mogen ook dit jaar de keuken van het Erfgoed in Pesse 
weer gebruiken! Op donderdag 30 december a.s. kunnen 
de oliebollen gehaald worden tussen 9.00 en 15.00 uur in 
het restaurant van het Erfgoed, Dorpsstraat 5 in Pesse.

Er is nu al de mogelijkheid om te bestellen. Zie de bestelbon 
op deze pagina.Houd voor verdere informatie ook onze 
Facebookpagina in de gaten:
 www.facebook.com/worldservantshoogeveen

Namens World Servants Hoogeveen 
Rick en Alie Stoel 
Tel: 06-48626797

Maandag 13 september was het dan zo ver! We mochten 
weer beginnen met de afdelingsavonden in de Wenning.
Een grote groep leden had elkaar al weer getroffen op de 
fietsdag in augustus, maar nu mochten ook de avonden in 
de Wenning weer beginnen. Op die avond kwam Kobie 
Kijk in de Vegte uit Ansen ons humoristische verhalen vertel-
len in het Drents. Wat was het gezellig zo’n eerste avond 
weer samen!

Op 11 oktober werd de avond verzorgd door het ééndags-
bestuur. Zij hadden de heer Ben Fonteijn uit de Oosterhof 
gevraagd om met ons zwerfkeitjes te gaan verven.
Dit was een hele uitdaging, maar onder zijn bezielende lei-
ding werden er prachtige stenen  beschilderd. De resultaten 
mochten er zijn. 

Op 14 oktober werd er, voor het eerst na de uitbraak 
van corona, weer een provinciale wandeldag gehouden, 
georganiseerd  door de wandelgroep van Pesse. Maar 
liefst 186 vrouwen gingen van start bij de Wenning, voor 
een tocht van 8 of 12 km. De tussenstop was bij de familie 
Tissing in de Molenhoek! De wandeltocht verliep prima, 
maar is voorlopig ook alweer de laatste in verband met de 
coronamaatregelen. 

Op 8 november kwamen we weer bij elkaar, ditmaal met een 
verplichte QR code op zak. Wijkagent Jan de Lange kwam 
vertellen over zijn werk. Het was een boeiende avond.

En nu staat er voor dit jaar, op 20 december, nog de kerst-
viering op het programma. We hopen dat ook dit door kan 
gaan.

Pesse
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Plesmanstraat 89  -  7903 BG  Hoogeveen
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Wemmenhove, aangenaam...
*Aluminium kozijnen
*Serres
*Veranda’s
*Carports
*Rolluiken

*Kunststof kozijnen
*Buitenzonwering
*Binnenzonwering
*Horren

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

alleen in Hoogeveen alleen in Leeuwarden

WWW.REINDERS-REKREATIE.NL

HOOGEVEEN,
Stephensonstraat 4

LEEUWARDEN,
Neptunusweg 40

Voor het actuele overzicht van onze
OCCASIONS kijkt u op

REINDERS-REKREATIE.NL

De populaire
caravanmerken 
onder één dak!

GROTE
KAMPEER
WINKELS

GRATIS PARKEREN
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Reuring in ‘Het Broodhuis*’

‘Waar is de tijd gebleven, dat ik gewoon eenvoudige platte broden
verkocht….’.  De Bakker liet zich even onderuit zakken in zijn luie
stoel, ergens in een hoekje van de bakkerij en wiste het zweet van zijn
voorhoofd. Hij was vannacht al om drie uur begonnen om de drukte
van de komende feestdagen de baas te kunnen blijven. Nog voor het
daglicht was doorgebroken voelde hij de vermoeidheid al door zijn 
lichaam heen kruipen. Drieëndertig verschillende soort brood 
stonden er op zijn lijstje, hij was nog bij lange na niet op de helft. 

Maar nu hij was gaan zitten drong het tot hem door, dat het niet 
alleen de lichamelijke vermoeidheid was die hem parten speelde. 
Er was een andere worsteling die hem energie kostte. 
Die verzuchting, die net zijn lippen was ontglipt, was veelzeggend. 
‘Zoveel mensen, zoveel zinnen…., maar kan het ook te gek worden?’ 

De Bakker had het zien veranderen in de laatste jaren. Iedereen
meende te weten wat dé waarheid was. Vrijwel niemand wilde meer
iets aannemen van een ander. Het onderlinge wantrouwen was 
geweldig gegroeid. ‘Ik geloof alleen nog maar, wat het beste voelt voor
mij’… zeiden mensen dan. Maar ze hadden niet meer in de gaten 
hoeveel en hoe sterk ze werden beïnvloed door allerlei stemmen om
hen heen. En toen iedereen verplicht afstand moest houden van 
elkaar, was dat een schok, maar het gekke was: het leek wel of 
mensen daarna nog verder op afstand van elkaar kwamen te staan.
Steeds weer werden de mensen opgezweept naar een volgende hype,
telkens weer tegen elkaar uitgespeeld. 

Zelfs in zijn winkel waren mensen in discussie gegaan over wat nu
echt het beste brood was. Hij had het wel gezien, hoe de ene klant
soms met een beetje minachting naar de andere klant keek, omdat er
gewoon een wit brood werd besteld. Hij had het wel gevoeld bij 
zichzelf, hoeveel geduld hij soms moest opbrengen wanneer klanten
hem vroegen naar een brood dat hij nog niet in zijn assortiment had.
Hoe ze hem dan de les begonnen te lezen over ‘het betere brood’…
‘Wie is hier nou Bakker?’, dacht hij dan. Maar hij zweeg en zorgde 
ervoor dat ook dát brood in zijn winkel kwam te liggen. 
Zo probeerde hij in verbinding te blijven met zijn klanten.

‘Het moet over een andere boeg’, mompelde de Bakker. 
En opeens stond hij op. Hij ging het doen ook! Energiek riep hij zijn
team bij elkaar. ‘We gaan het dit jaar anders doen!’ 
Hij negeerde de vragende blikken en de sceptisch opgetrokken 
wenkbrauwen en legde hen vol passie zijn plan voor.
Op de maandagmorgen van de nieuwe week was het direct raak. 
Er kwam een klant om een speltbrood met maanzaad. ‘Dat verkopen

we in deze periode niet’, zei de Bakker, die zelf in de winkel was gaan
staan. Omdat het Kerst wordt hebben we in deze weken alleen
‘brood van het leven’ in ons aanbod. Wat zou u graag willen? Brood
van vrede? Of brood van liefde? Of misschien heeft u liever brood van
solidariteit? Brood van meer begrip? Brood van verzoening, dat kan
ook natuurlijk. Of brood van vergeving. En tenslotte hebben we brood
van genade. Zegt u het maar…. 

Eerlijk is eerlijk, die klant was een moment met stomheid geslagen.
Op haar gezicht zag je alle emoties voorbij komen… Wát is dit? 
Word ik hier voor de gek gehouden? Maar toen ze van de Bakker
naar het broodrek achter hem keek, zag ze daar inderdaad alleen die
broden liggen. Heel langzaam en voorzichtig zei de klant…. ‘Nou…
doet u mij dan maar een brood van verzoening.’ 
En nauwelijks hoorbaar mompelde ze er achteraan: ‘Dat kan ik wel
gebruiken’. De Bakker nam een brood van de plank en reikte het haar
aan. Pas toen viel het haar op dat er nergens een kassa te bekennen
was. Opnieuw verbazing en grote vragende ogen…. ‘Híer kost het
niets, pak het maar gewoon aan en doe wat je moet doen’, 
zei de Bakker tegen haar.

Daarna ging het als een lopend vuurtje door het dorp, het bericht dat
je bij de Bakker van Het Broodhuis ‘brood van het leven’ kon krijgen.
Heel voorzichtig begon er een andere wind te waaien….

* ‘Broodhuis’ is een letterlijke vertaling van Bethlehem. En wat daar
een paar duizend jaar geleden gebeurde….dat weet je toch nog wel?

Thema: “Reuring”

Marianne Paas-Feenstra - Predikant

4 pagina’s met informatie die een ieder raakt



Time flies
Jeetje wat vliegt de tijd toch weer voorbij. 
Het is al bijna weer kerst. Het afgelopen jaar is
weer voorbij gevlogen. Voor mijn gevoel gaat als
kind de tijd erg langzaam. Ik ben begin juni jarig en
ik kan mij nog herinneren dat ik als kind eind april
tegen de juf zei dat ik bijna jarig was. Toen de juf
zei dat ik nog een dikke maand moest wachten
was ik diep teleurgesteld. Het duurde en het
duurde maar voordat de maand mei eindelijk eens
voorbij was. 
Ik merk dat nu ik bijna 30 ben een maand aanvoelt
als een week in kindertijd. Het combineren van
werk, vrienden, familie, hobby’s en vrijwilligers-
werk lijkt soms onmogelijk. “oh ja” en vergeet
ook niet nog ruimte over te houden voor een
stukje bezinning rondom het geloof. 
Er zit maar 24 uur in een dag, waar haalt iedereen
dan toch de tijd vandaan. 

Hoe zou het leven van de herders er 2021 jaar 
geleden hebben uitgezien. Zouden zij ook een
druk bestaan hebben gehad. Het hoeden van hun
kuddes, in de nacht de wacht houden en de 
volgende dag weer verder met het grazen. 
Zouden zij ook in een sleur terecht zijn gekomen,
de tijd vliegt voorbij elke dag weer hetzelfde. 
En dan ineens, midden in de nacht verandert je
hele leven. Een engel komt uit de hemel 
neergedaald en vertelt van de geboorte van
Jezus. Je wordt eerst vervuld van angst, maar al
snel voegt zich bij de engel een groot hemels
leger en ze zingen en je leven zal nooit meer het-
zelfde zijn. Je bent in een oogopslag een 
veranderd mens. Hoe mooi is het dat God ons dit
geeft. Met kerst staan we stil bij de geboorte van
Jezus en het wonder wat God ons gegeven heeft.
Wat een prachtig moment om ons te 
verwonderen wanneer we stilstaan en 
nadenken over zijn schepping en we even uit onze
dagelijkse sleur kunnen stappen. 

Hallo,
Mijn naam is Rick Stoel en de afgelopen jaren ben ik een aantal keer
op reis geweest met World Servants. World Servants organiseert
ontwikkelingsreizen naar het buitenland. Zo ben ik naar Zambia,
Zimbabwe en Myanmar geweest om daar te bouwen aan 
verandering. Afgelopen zomer liep het door alle coronamaatregelen
even wat anders. In plaats van het bouwen van klaslokalen in Ghana,
konden we nu met een groep helpen klussen aan een buurthuis in
Den Helder. Dat was ineens heel wat anders. Want waarom zou ik
in zo’n rijk land als Nederland, mijn tijd en geld moeten investeren
om anderen te helpen? Dat kan iedereen hier toch zelf wel?
Ondanks dat ik van tevoren niet zo enthousiast was heb ik er toch
voor gekozen om me in te zetten voor een beter Den Helder. Met
een groep van zestien man zijn we in augustus afgereisd naar 
Den Helder. Hier werd ons uitgelegd wat ons project precies 
inhield:  We zouden tien dagen lang klussen in buurthuis 
‘Het Fundament’. Dit is een plek waar mensen die minder 
verdienen kunnen samenkomen om leuke workshops te volgen, 
elkaar te ontmoeten en cursussen over het verstandig omgaan met
geld te volgen. Het gebouw wat hiervoor beschikbaar gesteld was,
was echter heftig aan een likje verf toe. Gelukkig waren wij er om
daar een handje bij te helpen.

Na tien dagen te mogen hebben doorgebracht met enthousiaste
vrijwilligers en mensen die het minder getroffen hebben in ons land,
is mijn kijk op armoede in Nederland wel degelijk veranderd. 
Ik sprak met een man die door omstandigheden drie en een half
jaar op straat geleefd had. Toen hij hier hulp voor zocht bleek dat
niet altijd even makkelijk te vinden. Voor deze en veel meer mensen
is het belangrijk dat er plekken zoals “Het Fundament” zijn die hun
deuren voor iedereen openzetten. 
Ik heb geleerd dat het niet hebben van een sociaal vangnet enorme
gevolgen kan hebben. In Den Helder heb ik dus niet alleen gebouwd
aan een mooier clubhuis voor de mensen daar, maar tevens aan een
betere versie van mezelf. 

Uiteindelijk ben ik erg blij dat ik toch 
gekozen heb om me op deze manier voor een
ander in te zetten. Het heeft me geweldige 
ervaringen opgeleverd. Ik raad het dan ook 
iedereen aan om eens om je heen te kijken
hoe jij je, ook al is het maar op een kleine 
manier, in kan zetten voor een ander!

Raak

Adios A
migos,

Arnoud.



Raak
‘We kregen doorlopend nieuwe 
informatie over het virus.’
Interview met André Baas beheerder van het Overschotje in
Fluitenberg, Jolanda Laurenssen beheerder van het dorpshuis
in Stuifzand, Henri Spijkerman beheerder dorpshuis in Pesse,
Jack Reinders Stichting Muziek 2000 en Gerrie Koopman 
koster van de Ontmoetingskerk van Pesse, 
Stuifzand/Fluitenberg over het thema ‘reuring’ door Annie
Schonewille en Gina Heusinkveld

Reuring:

We hebben 5 mensen benaderd hoe het voor hen was tijdens
de coronaperiode toen alles stil lag en zij geen activiteiten
hadden. André Baas beheerder van het Overschotje in 
Fluitenberg, Jolanda Laurenssen het dorpshuis in Stuifzand,
Henri Spijkerman beheerder dorpshuis in Pesse,
Jack Reinders Stichting Muziek 2000 en Gerrie Koopman 
koster van de Ontmoetingskerk van Pesse, Stuifzand en 
Fluitenberg.

Er was weinig reuring de afgelopen twee jaar, hoe heb je dat
ervaren?
André: Hij vond het een hele vervelende periode. Hij moet er
van leven. Gelukkig heeft dorpsbelangen ons gesteund, 
maar desondanks heeft het veel geld gekost.

Jolanda: Alles viel stil, we vielen in een gat. Ons werk is ook
ons sociale leven. Ineens heb je dan geen contacten meer, dat
was heel zwaar, ook ons inkomen viel weg. Ondanks dat we
via de overheid aanspraak konden maken op een aantal 
corona-steunpakketten, heeft het ons veel geld gekost. 

Henri: Ineens was er niets meer, ik had het niet zien 
aankomen. Ik kwam terug van vakantie en hoefde ineens
niet meer te werken. Een hele rare ervaring.

Jack: Was enorm balen, ik had ineens heel veel vrije tijd over.
Je mist de contacten, normaal ben je druk met het 
organiseren van het muziekweekend maar dat is 
doorgeschoven naar 2022. En alle concerten waar ik kaarten
van heb werden ook steeds doorgeschoven.

Gerrie: We vielen in een gat, van een druk bestaan naar bijna
niets. In het begin vonden we het wel lekker om het even
wat rustiger aan te doen, maar daarna misten we de reuring,
de contacten en de gezelligheid heel erg.

Hoe heb je dit persoonlijk ervaren?
André: Gelukkig heb ik geen corona gekregen, ik met mijn
astma, ik stond vooraan in de rij om de vaccinatie te halen.

Jolanda: Onze kinderen hebben ons er doorgetrokken, veel
samen gedaan. 

Henri: Een rot periode, ik was wel regelmatig buiten bij de
Wenning aanwezig, dan kwamen wel veel mensen langs die
graag een praatje kwamen maken op afstand.

Jack: Ik mistte vooral de drukte en de reuring van het 
organiseren van het muziekweekend. 
Wel heb ik nu meer tijd voor mijn eigen bedrijf 
D+D Design + Drukwerk. Belangstellenden kunnen bij mij 
terecht voor drukwerk en bedrijfskleding.

Gerrie: We hebben op zondag de mensen heel erg gemist. 
De dominee, ouderling en het beamerteam en wij als koster
waren aanwezig. Normaal heb je een volle kerk en het is heel
raar om in een lege kerk de dienst bij te wonen. 
Toen de regels wat versoepeld werden was je gebonden aan
veel regels. De mensen moesten onder geleide de kerk uit
stoelen stonden anderhalve meter uit elkaar, dat was ook erg
wennen. Gelukkig konden we de diensten uitzenden via de
livestream zodat de mensen thuis toch de dienst mee konden
kijken en luisteren.

Hoe is het nu, nu de regels langzamerhand verdwijnen?
André: Mensen hebben wat in te halen. Maar… 
we moeten nog steeds om 24.00 uur dicht en dat betekent
toch minder vertering.

Jolanda: Gaat nog niet zo goed,  je moet controleren en 
iedereen heeft geen QR code of hij doet het niet, of mensen
zijn  niet getest, dus komen niet. In de corona periode zijn er
mensen van bijv Koersbal afgevallen en de groep is nu zo
klein dat hij gestopt is.
In het Dorpshuis moeten we het echt van de feestjes hebben
en dat loopt nog niet zo’n vaart.

Henri: We moeten nog steeds voorzichtig zijn, en ons aan de
regels houden. Ook zijn er nog activiteiten die niet doorgaan,
zoals de toneel uitvoering. Dat zijn andere jaren goede 
avonden voor de Wenning.

Jack: Inmiddels lopen de besmettingen met het corona virus
weer behoorlijk op. 

Gerrie: ik hoop dat de regels verdwijnen en dat alles weer
mag. We hebben het inmiddels wel weer drukker. Hij is blij
dat de kerkdiensten weer door mogen gaan ondanks de net
ingevoerde nieuwe beperkende regels. Men zal opnieuw
moeten reseveren om de kerkdiensten ‘live’ bij te wonen.  

Het blijkt nu net voordat het Z.D.N. op de pers
komt dat de corona weer oplaait. Laten we
hopen dat we niet weer met een (lange) 
lockdown te maken krijgen.

Gina en Annie



Raak
25 december
Kerstmorgen 
ds. Marianne Paas Feenstra
(Ontmoetingskerk) 

26 december
Ds. J. Zondag, Dedemsvaart.

31 december, 19.30 uur.
Oudjaarsavond
(Ontmoetingskerk) 
ds. Marianne Paas Feenstra 

1 januari 2022 
Nieuwjaarsmorgen
ds. Marianne Paas Feenstra 
(Ontmoetingskerk)

Het een en het ander nog kan veranderen door regelgeving
van de overheid. Kijk voor de actuele gegevens op onze site:

pknpesse.nl

Wilt u meer weten, hebt u vragen, opmerkingen of wilt u graag
een gesprek over de inhoud van Raak, wij staan graag voor u
klaar. Neem dan contact op met: 
Gina Heusinkveld, tel. 0528-241 653 of 06 5146 5561

De redactie van Raak wenst u gezegende feestdagen.

SONAR NIEUWSBRIEF
Hallo allemaal,        
Hierbij weer een update over de Sonarbijeenkomsten, 
de interactieve tienermeetingen voor jongeren van 12 t/m 18
jaar. Sonarbijeenkomsten worden elke derde zondag van de 
oneven maand gehouden om 10.00 uur in de 
Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22 te Fluitenberg.

Een korte terugblik:
In september hebben we een bijeenkomst gehad met als thema
“Van U is de toekomst” n.a.v. het jaarthema van de 
Protestantse Kerk in Nederland.
We hebben met elkaar nagedacht over wat je eigenlijk bidt als
je het Onze Vader bidt. In het bijzonder over de regel 
“van U is het koninkrijk”. Komt Zijn koninkrijk nog? 
Of is er ook nu al een beetje van zichtbaar?

In november werd de Sonarbijeenkomst tegelijk gehouden met
Eeuwigheidszondag; de zondag waarop we in de kerk de 
mensen gedenken die het afgelopen jaar overleden zijn.
We hebben met elkaar gepraat over wat “dood” eigenlijk is.
Wat voor gedachten hebben we daarbij? Wat gebeurt er met
iemand die overleden is? Hoe stel jij je de hemel voor?
Halverwege de bijeenkomst zijn we de kerk ingegaan om daar,
samen met de andere mensen, een kaarsje aan te steken voor
de mensen die in onze familie- of vriendenkring zijn overleden.

16 januari 2022 is de volgende Sonarbijeenkomst. We gaan
het dan met elkaar hebben over het Heilig Avondmaal, ook wel
genoemd “de tafel van de Heer”. Sinds kort mag iedereen die
de Heer Jezus van harte lief heeft aan het Avondmaal 
deelnemen. We gaan ons voorbereiden op de dienst van 
6 februari, waar we weer Avondmaal zullen vieren. Wat vier je
eigenlijk met het Avondmaal? Zou je er zelf aan mee willen
doen? Waarom wel? Waarom niet?
Heb jij een onderwerp waar je graag meer over zou willen
weten? Laat het ons weten, dan gaan we er mee aan de slag!
Lijkt het je leuk om een keer mee te helpen (want wie begrijpt
de jeugd nu beter dan de jeugd zelf) neem dan contact met
een van ons op. Je bent van harte welkom!

SONAR AGENDA:
• 16 januari – Heilig Avondmaal, de tafel van de Heer.
• 20 maart – Het kruis 
• 15 mei – Thema nog niet bekend 

Voor vragen, opmerkingen, suggesties 
kun je terecht bij:          
Tineke Westert 06- 19900138 
en Alie Stoel 06- 48626797 
E-mail: sonar@pknpesse.nl
www.facebook.com/sonarjeugd 

Hemels Licht
Heer, ik kan niet bidden,
dat heb ik nooit geleerd.
Ze zeggen dat het Christuskind
voor mij ook is gekomen.
Ik wil het wel geloven
maar begrijpen doe ‘k het niet.
Nu hebben ze me naar
het kerstfeest meegenomen

en eerlijk Heer,
het voelt zo goed,
er heerst hier echte Vrede.
Ik denk dat ik van nu af aan
ook zondags naar Uw Huis wil gaan
er is vandaag zomaar in mij
een Hemels Licht ontstaan
en wat ook heel bijzonder is,
ik heb zowaar gebeden!sa

m
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I.v.m. de nieuwe
maatregelen rond
covid zal de Kerst-
avondviering in 
De Wenning niet
door gaan.
Evenals het 
Kerstwandeltheater.
Kinderkoor 
karavaan (23 dec.)
is nog te bezien. 
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Pesse Energie Neutraal is een energiecoöperatie 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 bedrij-
ven kunnen verlagen. 

Warmtescans in de wintermaanden
Ook deze winter is het mogelijk om bij PEN warmtescans van uw woning te laten maken. We doen dit 
nu voor de derde keer en tot nu toe heeft dat bij meerdere deelnemers tot goede resultaten geleid. Met 
de warmtescans hebben zij meer inzicht in het warmteverlies van hun woning gekregen en hebben ze 
isolerende maatregelen doorgevoerd. Hiermee besparen zij flink op hun energierekening; dat is iets met 
de huidige energietarieven om goed over na te denken.

We willen iedereen die nog geen warmtescans heeft laten 
maken, de mogelijkheid geven om dit alsnog te doen. Het 
gebeurt kosteloos asl u lid bent van PEN. Nogmaals: met de 
warmtescans weet u hoe het gesteld is met het warmteverlies 
van uw woning. 

Aansluitend volgt er een bijeenkomst waarin u, met de uit-
komst van uw warmtescan, met gespecialiseerde bedrijven 
uit de regio kunt overleggen over wat u kunt verbeteren aan 
uw woning.

Weet u al of u warmtescans wilt laten maken, geef dat dan 
aan ons door. Een mail naar pesseenergieneutraal@gmail.
com is voldoende. Wij nemen dan contact met u op.
Let ook op het weer. Om een goede scan te maken moet het 
buiten maximaal 5 graden zijn.

Bent u nog geen lid? U kunt zich aanmelden door een 
mail te sturen naar pesseenergieneutraal@gmail.com. Het 
lidmaatschap kost € 25 per jaar.

Biljartvereniging
”‘t ”Kun Beter”
Op 2 oktober werd in het dorpshuis te Stuifzand 
tijdens de gezellige feestavond van ”‘t Kun Beter” 
gehouden. De nummers 1 t/m 3 van seizoen 
2019/2020 werden gehuldigd.

Het was een spannende eindstrijd want het verschil tussen 
nummer 1 en 3 was 2 punten.

Nummer 1 is  Henk Hilbrink met 281 punten
Nummer 2 is Wim Guichelaar met 280 punten
Nummer 3 is Henk Denekamp met 279 punten

Behoudens een bos bloemen kregen zij een cadeaubon.
Tevens ontving Roelof Dolfing van de nieuwe voorzitter Kees 
Eijkelenboom een bos bloemen vanwege zijn inzet als voor-
zitter, hij is uiteindelijk 16 jaar voorzitter geweest.

27



www.lensenschilders.nl

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

K
O
O
LH

O
FOok kunt u

boodschappen
bestellen via
de website

www.coopkoolhof.nl

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

www.coop.nl/pesse
HLO OO FK

Hollandscheveld

T: 0528 341018

Verkoop
Verhuur

Onderhoud
Fietsplan



www.lensenschilders.nl

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

K
O
O
LH

O
FOok kunt u

boodschappen
bestellen via
de website

www.coopkoolhof.nl

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

www.coop.nl/pesse
HLO OO FK

Hollandscheveld

T: 0528 341018

Verkoop
Verhuur

Onderhoud
Fietsplan

N
IE

U
W

S 
V
A

N
 D

E 
A

N
TI

LO
P
ENClubkampioenschappen

Zaterdag 30 oktober was het eindelijk weer zover. De ‘jaar-
lijkse’ clubkampioenschappen van De Antilopen. Om de 
coronamaatregelen eer aan te doen hebben we er dit jaar 
voor gekozen de competitie op te knippen. Twee rondes met 
wedstrijden waardoor de publieksgrootte goed paste bij de 
beschikbare ruimte. En we waren net op tijd! 

Tijdens deze middag werden Janet Platen en Corja Moes 
uitgezwaaid als bestuursleden en Marlies Koster en Renée 
ten Caat voorgesteld als nieuwe leden van het bestuur. 

Na de eerste ronde wedstrijden mochten Daan Driessen, 
Tim Steenbergen, Esmee Pieters, Sophie Koster en Benthe 
ten Caat zich als nummers 1 op het erepodium melden. 
Benthe was voor nu de gymnast met de meeste punten en 
was nog in de race voor de titel clubkampioen. 
Na ronde twee werd het wederom druk op het podium 
met Nora Hup, Lieke Kikkers, Jaelyn van Dalen, Elly Kok 
en Paula van Eijk. Als clubkampioenen turnen en gymmen 
sloten Nora en Benthe de kampioenschappen af.

De pauze-acts werden verzorgd door de KidsDance en de 
oudste gymgroepen van de dins- en donderdag. 
Ook langs deze weg bedanken wij graag nogmaals onze 
assistenten, juryleden en sponsoren. 

Grote clubactie
Al onze leden hebben zich tomeloos ingezet om loten te ver-
kopen voor de vereniging. Op het moment van schrijven zijn 
er al 767 loten verkocht! We willen jullie hiervoor een heel 
groot compliment geven en natuurlijk heel erg bedanken! 

Flessenactie
Direct in het nieuwe jaar zal er weer een flessenactie gaan 
plaatsvinden. We zijn op dit moment nog in druk overleg 
over hoe deze actie er dit jaar uit zal gaan zien. Wordt 
vervolgd. Houd onze socials in de gaten! 
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Kinderwerk Ontmoetingskerk
Iedere maand is er door-de-weeks een leuke activiteit in de Ontmoe-
tingskerk voor kinderen van de basisschool. In november kwamen er 
bijna 20 kinderen om zelf een Sint Maarten lampion te maken. 
In december kun je komen voor een creatieve kerstmiddag! Knutselen, 
bouwen, zagen. Voor alle kinderen is er wel iets leuks te doen, van het 
maken van een kerststukje tot het knutselen van een kerststal. Op deze 
middag zijn ook de tieners welkom!

Dit is het programma voor de rest van het seizoen:

zondag 19 december 2021 16.00 — 19.00 uur Kerst creatief!
Voor kinderen en tieners: een creatieve kerstmiddag in de Ontmoetingskerk. 
woensdag 19 januari 2022 14.30 — 16.30 uur Theatervoorstelling
Een superleuke theatervoorstelling van de theatergroep ‘Over Schapen Enzo’
woensdag 23 februari 2022 15.00 — 16.30 uur Knutselmiddag 
Voor handige en niet-zo-handige jongens en meisjes: kom gezellig knutselen !!
woensdag 23 maart 2022 15.00—16.30 uur Hoera! Voorjaar! 
Gezellige lammetjesdag op het erf van dominee Marianne in Tiendeveen.
woensdag 6 april 2022 14.00—16.00 uur Haantje op ’n stokkie
Voor (groot)ouders en (klein)kinderen: kom je eigen Palmpasenstok maken.
donderdag 26 mei 2022 14.00 — 16.00 uur Sport & spel middag
Heerlijk buiten op Hemelvaartsdag!
woensdag 22 juni 2022 17.00—18.30 uur BBQ voor kinderen & ouders
Gezellige afsluiting van het kinderwerkseizoen!
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GOED OM TE WETEN...

• Alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk; soms wordt er een 
kleine bijdrage gevraagd voor 
materialen. 

• Alle activiteiten zijn in/rond de 
Ontmoetingskerk 

• We stellen het op prijs als je je 
kind(eren) vooraf aanmeldt voor 
een activiteit. Dat kan eenvou-
dig door een mailtje te sturen 
naar kinderwerk@pknpesse.nl

• Vriendjes en vriendinnetjes zijn 
altijd van harte welkom!

‘Zingend naar Kerst’
Beste ouders, beste kinderen....

Wij zouden het heel erg leuk vinden als het nu 
wél zou lukken om ons plan van afgelopen jaar 
uit te voeren: een kinderkoor dat in een tram-
wagen de dorpen rondgaat en op verschillende 
plekken uitstapt om een paar kerstliederen te 
zingen.

Bij voldoende animo gaan we twee keer oefenen met de 
kinderen: maandag 13 december 15.15 - 16.30 uur en op
vrijdag 17 december 15.15 - 16.30 uur
Het oefenen vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Hooge-
veenseweg 22, Fluitenberg

Het blijft spannend qua coronacijfers, het is niet anders.... 
Als jullie het goed vinden houden we de moed er toch nog 
wel even in. Op vrijdag 3 december beoordeelt het kabinet 
of en hoe de aangescherpte maatregelen hebben geholpen 
om besmettingcijfers terug te dringen. We zullen dan op-
nieuw de balans opmaken: of er genoeg kinderen enthousi-
ast zijn om mee te doen en/of de uitvoering haalbaar is in 
het licht van ‘coronacrisis’. 

We zien je graag!
Tamara Broeksmit & Petra van Eijk, namens de Pioniers
Marianne Paas, namens de Protestantse Gemeente Pesse 
Stuifzand Fluitenberg
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op koers

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.

www.ondernemendpesse.nl
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Voorleeswedstrijd 2021-2022
Op de Posthoorn houden we elk jaar op de laatste vrijdag 
van de Kinderboekenweek, de finales van de schoolvoor-
leeswedstrijd. Nadat in groep 4, 5, 6, 7 en 8 alle leerlingen 
mee hebben kunnen doen om de kampioen van de klas te 
worden, strijden deze klaskampioenen tijdens de finale te-
gen elkaar. Dit schooljaar was het thema van de Kinderboe-
kenweek “Worden wat je wil.” Daarom hadden we dit keer 
drie hele bijzondere juryleden: Mathilde (schoonmaakster), 
Jacqueline (directeur-bestuurder) en Lerry (politieagent). 
Zij hebben, samen met alle leerlingen van groep 1 tot en 
met 8, onze voorleestalenten Sef (groep 4), Evie (groep 
5), Demi-Jane (groep 6), Colin (groep 7) en Liz (groep 8) 
bewonderd en beoordeeld. En wat hebben ze dat goed 
gedaan! Beoordeling was er onder andere op vlot lezen, 
oogcontact, interactie met de leerlingen, intonatie, expres-
sie. Colin deed dat die middag het best en won daarmee 
niet alleen een medaille en wisselbeker, maar mag zich dan 
ook de voorleeskampioen van de Posthoorn noemen voor 
dit hele schooljaar!
 

Lezen, lezen en nog eens lezen
Dit schooljaar staat lezen in al zijn vormen sowieso centraal 
op de Posthoorn. In alle groepen is na de corona-lockdowns 
(extra) veel aandacht voor voorbereidend-, technisch-, en 
begrijpend leesonderwijs. Lezen is een belangrijke vaardig-
heid die je nodig hebt voor de rest van je leven. Als je niet 
goed leert lezen op de basisschool heeft dat ook effect op 
andere vakken. Het team van de Posthoorn heeft onderzoek 
gedaan naar hoe we dat nóg beter zouden kunnen doen 
met onze leerlingen. Daarnaast is het ook gewoon leuk om 
te lezen en het kan altijd en overal… zoals hier in groep 
3-4. 
 

Sinterklaas was weer in
Nederland!
Wat fijn dat Sinterklaas ondanks corona toch ook weer in 
Pesse was aangekomen. Speciaal voor hem hadden we 
de school weer helemaal in Sinterklaassferen gebracht. 
Op vrijdag 3 december had hij tijd vrijgemaakt om op de 
Posthoorn langs te komen. Gezellig!
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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
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De Akker met stip op één in 
de te renoveren scholen van 
de gemeente Hoogeveen

Na jaren wachten is het eindelijk zover. De Akker mag 
in 2022 gaan renoveren. Na 15 jaar steggelen over het 
onderwijshuisvestingsplan van de gemeente Hoogeveen, 
zijn alle deelnemende partijen akkoord. In dit plan staat 
De Akker op nummer één in de lijst van renovatie. Voor het 
komende jaar ligt er dus een hele opgave te wachten om 
het gebouw flink onderhanden te nemen. Een uitgelezen 
kans om het gebouw meer bij het hedendaagse onderwijs te 
laten aansluiten. Hierbij staat openheid en verbinding cen-
traal. De Akker heeft zich als doel gesteld dat in de zomer 
van 2022 er flink verbouwd wordt aan de school. Daarom 
wordt er nu al actief gekeken naar de mogelijkheden en 
eisen die er zijn. Hierbij worden alle partijen betrokken. Een 
mooi proces waar de school mee bezig kan na jarenlang 
wachten. 

Schoenendoosactie
Basisschool de Akker heeft meegedaan aan de Schoe-
nendoosactie. Tijdens de Schoenendoosactie versieren de 
leerlingen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die 
ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzor-
gingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden 
uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. 
Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de 
kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Vorig jaar 
gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra 
Leone, Roemenië, Lesbos en Togo.
Astrid Hidding heeft 60 prachtig versierde dozen voor de 
Schoenendoosactie 2021 opgehaald. Ze is er heel blij mee 
en ze zorgt ervoor dat de dozen goed terecht komen. 
Ook voor de leerlingen van De Akker is de Schoenendoos-
actie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde 
te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van 
zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn 
doen, maar het is ook bijzonder. Door de actie gaan ze 
nadenken over thema’s zoals eerlijk delen, duurzaamheid 
en naastenliefde.
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Groep 8 krijgt rijles
Als minderjarige (legaal) achter een auto stuur kruipen. Wie 
wil dat nou niet?! Het overkwam de leerlingen van groep 8. 
In een door verkeersschool Nijland gehouden verkeersles 
mochten de kinderen plaatsnemen in een simulator. Hierin 
namen ze deel aan een gesimuleerde verkeerssituatie. 
Uiteraard ging het niet alleen om het ‘spel’ element, maar 
juist om te ervaren wat je ziet als bestuurder van een auto. 
Na uitleg over de verkeersborden en voorrangsregels werd 
er plaatsgenomen in de ‘auto’. Met het stuur en het gas- en 
rempedaal werd er deelgenomen aan het verkeer. Door ge-
bruik van deze simulator kregen kinderen andere inzichten. 
Gelukkig bleven grote ongelukken uit, maar voor sommi-
gen gaf het wel het inzicht om maar geen rijles te nemen. 
Ervaren is een hele belangrijke manier om te leren en wat 
was het voor de leerlingen mooi om deze ervaring op te 
doen. Verkeersschool Nijland heeft hierin een grote bijdrage 
geleverd in de bewustwording bij de leerlingen. Juist op De 
Akker zitten veel leerlingen die een eind moeten fietsen. Juist 
voor deze kinderen is het van belang dat ze veilig kunnen 
deelnemen aan het verkeer. 
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De tijd vliegt, de OMOMO groep, 112 en meer
Het was wederom meer dan gezellig in ons mooie dorp. 5 weken daar geweest. Niet normaal zo snel de 
tijd gaat, het leken er wel 4,5. Gelukkig nog wat voetbal live aan de lijn kunnen volgen. Wat ik zojuist 
hoorde is dat de komende sportwedstrijden zonder aanmoediging achter de reclameborden gaan plaats-
vinden. De Jo-19 presteert volgens mij als een van de beste teams binnen de SV. Over het algemeen mooi 
voetbal en met nog 0 verliespunten. De eerste zaterdag dat ik er was werd er volgens mede-coach W. 
Kramer met minimaal 20-0 gewonnen, nou dat viel  15 doelpunten tegen, maar o.k. de 3 punten waren 
wel in de pocket. Voor degene die geen Engels spreekt, dit betekent in de tas. De scheidsrechter zal echter 
in het veld geen namen tegenkomen welke op het wedstrijdformulier wel zijn vermeld. Van Tinus tot Willy, 
van Joey tot Holleeder, bijnamen te over in dit team.

Op de terugweg een visje met Geran genuttigd langs de A28 
ter hoogte van de afslag Glimmen. Nou ik zal u vertellen dat 
als er prijzen worden uitgereikt voor de meest chagarijnige 
visboer en idem viswijf, dat deze kraam hoge ogen zal gooi-
en. Het leek Mr. Reed van de rijdende rechter wel als deze 
aan komt rijden met zijn Landrover en bij het uitstappen een 
knikje met zijn hoofd maakt. Dit kon er bij deze zure haring 
ook nog net vanaf.
Zoals gezegd de tijd vliegt. Eer ik het in de gaten had wa-
ren we met een mooi aantal supporters aanwezig in het ja-
knikker dorp Schoonebeek. Bé Strijker moest zonodig nog 
even de tank volgooien in het 15 km verder gelegen Duitse 
pompstation, en zag zodoende nog exact 1 minuut van deze 
wedstrijd.

Toen ik hoorde van de OMOMO groepering was ik even 
bang dat de Al Qaida groep een afsplitsing had gestatio-
neerd in Pesse maar dat bleek gelukkig mee te vallen. OMO-
MO staat voor: Oude Mannen OP Maandag Ochtend. Dit 
houdt in dat een aantal gepensioneerde 80 plussers zich 
iedere maandagochtend rond de klok van 8.30 uur zich ver-
zamelen bij de kantine om diverse werkzaamheden te ver-
richten.
Begonnen wordt met een kwartiertje bij te kletsen. Nee geen 
roddels of wild west verhalen en dit onder het genot van een 
bakje vers gezette koffie. Daarna splitsen zich de AOW-ers 
zich op en worden diverse klussen uitgevoerd.
Henk Koster gaat met de precisie van een bankmedewerker 
al het afval scheiden, papier, plastic, glas en restafval, wat 
later door Harry Stille wordt verspreid onder de diverse con-
tainers in ons dorp. En de statiegeldflessen worden bij de 
COOP keurig netjes in de flessenautomaat geworpen.
Eigenlijk zou de wereldtop, welke gehouden werd in Glas-
gow, dit eens moeten aanschouwen vanuit één van hun 100 
privé vliegtuigen waarmee deze conferentie werd aangedaan.
Gezien het geringe aantal flesjes Jillz en de weinige sigaret-
tenpeuken, moet onze sv niet alleen te boek staan als de 
meest gezellige vereniging van Drenthe maar ook als de 
meest gezonde.
Oud-rechercheur Kramer speurt net als vroeger, maar nu 
langs de reclameborden, om ieder vlekje ervan te verwijde-
ren En oud-bakker Zomer trakteert na 34 stoeptegels te heb-
ben ontdaan van overgroeiend gras op een meer dan lekkere 
gevulde koek.
Oud-buschauffeur Hof is de praatjes die hij vroeger op de 
bus had nog niet verleerd en toerde hij vroeger door het ge-
hele land. Nu toert ie maar wat over de velden. Niemand 
weet wat ie doet en waar ie is, maar bij de tweede kop koffie 
zo rond de klok van 10.15 uur verschijnt ie weer ten tonele 
alsof het Hans Klok hemzelf is. Niemand hoeft dan ook meer 
wat te vertellen, man man wat kan die Hof lullen. Alsof ie er 
zijn geld nog mee moet verdienen. Nu verdient een nichtje 
van mij het ook met lullen, maar die werkt alleen in de nacht.

Vervolgens is de heer Roelof Winters ook aanwezig op deze 
klusochtend. In de Dorpsstraat beter bekend als Buurman. Na 
zijn korte dienstverband bij diverse zorgverzekeraars ver-

zorgt hij nu vanuit zijn eigen kookstudio iedere vrijdag een 
gezonde maaltijd voor de gehele buurt. Dus als men Roelof 
op vrijdag tussen 15.30 en 17.30 uur niet aan de lijn krijgt 
dan weet u dat ie aan het fornuis staat.
Nog iemand die schittert op de maandagmorgen, Hilbert Jan 
van Dijk, schitteren door afwezigheid dan bedoel ik, maar 
o.k. trots vertelt ie me dan dat ie ook lid is van de club.

Noemen we bijna iedereen bij de voornaam, dit geldt niet 
voor de heer Evenhuis, vorige week maandag aanwezig met 
schaatsmuts. Ik vroeg aan hem of ie niet wat te vroeg was om 
sneeuw te schuiven, maar deze uitrusting had te maken met 
een eerder opgelopen oorontsteking, nogmaals  beterschap 
gewenst.
Als oud-leraar Nederlands en schooldekaan kan hij hier ook 
nog wel een paar uurtjes in de week aan de slag.
Derk Stevens is als opdrachtgever namens de sv aanwezig 
om deze groep in het gareel te houden.

De vraag waarom ik hierbij een tweetal keren aanwzig was 
is eenvoudig te beantwoorden: de gemiddelde leeftijd met 
17 jaar naar beneden brengen.

De avond verliep anders dan ik had verwacht. Nadat ik om 
19.00 uur de TV had ingeschakeld       voor Studio Sport zag 
ik plots bij de buren, de COOP, dikke rookwolken boven het 
dak uitkomen. Dan slaat je hart wel drie keer over, meteen de 
telefoon ter hand genomen en 112 gebeld. Het gesprek ging 
ongeveer zo: “112 alarmcentrale met wie wilt u door worden 
verbonden. Met het brandweerkorps Drenthe antwoorde ik 
verstokt. Een momentje aub.” Binnen de tijd dat de indoor 
60 meter sprint wordt gelopen werd ik verder geholpen. “U 
spreekt met de heer Tuinslang, wat kan ik voor u doen”.  Ik 
antwoordde dat ik onverklaarbare dikke rookpluimen zag bij 
de buren op Dorpsstraat 55 te Pesse Vervolgens werd me 
gevraagd de situatie duidelijker te omschrijven. Juist op dat 
moment zie ik de toekomstig bedrijfsleider, genaamd Marvin, 
nog eens goed aan zijn sigaret inhaleren en uitblazen.
De brandweerauto kon zo onverrichter zake keren op de 
Hoogeveenscheweg en ik kon nog net de laatste samenvat-
ting van de eredivisie bekijken. Ja zo maak je nog eens wat 
mee, niet dan.

Ik mocht ook nog getuige zijn van de eerste 2 punten ooit 
door de sv Pesse 1 binnen gehaald in de tweede klasse der 
KNVB. Hadden er ook best 4 of zelfs 6 kunnen zijn.
Ik las vandaag dat een uitspraak van Pipi Langkous was: “ik 
heb het nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan”.
Knoop dit in je oren mannen, nog nooit nuchter en voor 4 uur 
in de nacht voor een wedstrijd op bed gelegen, de meeste 
dan, ik zou zeggen doe als Pipi, kunnen jullie vast.

Voor allen, goede feestdagen gewenst, goed en veilig uit-
einde en alle goeds voor 2022.

Tot ziens achter de reclameborden.
Uw buitenland correspondent.
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Nieuws van kv Niek

Het einde van het jaar is alweer in zicht.
Een bijzonder sportief jaar sluiten we hiermee af.
Gelukkig mochten we vanaf september 2021 
weer wedstrijden spelen. Eerst op het veld op 
sportpark de Marke en nu in de zaal in Ruinen.
Hopelijk kunnen we de zaalcompetitie uitspelen 
en gooit het coronavirus niet alles weer op slot.

Wellicht weet u al het één en ander over korfbal maar mis-
schien nog niet...

- Dat korfbal door een Nederlander is uitgevonden?
- Dat de oudste Nederlandse korfbalvereniging al meer 

dan 100 jaar bestaat?
- Dat korfbal tot 1991 in 3 vakken werd gespeeld?
- Dat korfbal de enige gemende teamsport is?
- Dat korfbal in meer dan 55 landen wordt gespeeld?
- Dat het Nederlands team al 8 keer wereldkampioen is 

geworden.
- Het Nederlands team afgelopen jaar Europees kampioen 

is geworden.
- Er ongeveer 498 korfbalverenigingen zijn
- Er ongeveer 100.000 korfballers zijn in Nederland
- Kv Niek al 60 jaar bestaat als vereniging.

Mocht je nou nieuwsgierig zijn geworden naar korfbal dan 
ben je altijd welkom om vrijblijvend mee te trainen.
De trainingsavond voor senioren (18+) is op vrijdagavond 
om 20.00 – 21.00 uur in het Activum in Hoogeveen. 
In de Wenning in Pesse worden Kangeroeklup trainingen 
gegeven voor de jongste kinderen. Hou de posters die 
opgehangen worden op beide scholen en sociale media 
hiervoor in de gaten.

Mocht je vragen hebben over het meedoen met een training 
of de Kangeroeklup dan kunt u contact opnemen met Wietske 
Jonkers, 06 55973714 of via niekpesse@gmail.com

Rest mij alleen nog iedereen
goede feestdagen te wensen en
op naar een sportief 2022!

Namens het bestuur
van kv Niek

Gerda Heusinkveld

afdeling Fluitenberg/Stuifzand

Na de coronastop konden we eindelijk weer van 
start gaan met onze bijeenkomsten. 

Begin september hadden we een gezellig treffen in de tuin 
van de fam. Ten Heuvel in Fluitenberg. Het was een prach-
tige zomerdag. In de schaduw van de appelbomen hebben 
we heerlijk bijgepraat onder het genot van koffie/thee met 
appeltaart.

Op 22 september gaven Arja van Looyen en Greta van der 
Veen een lezing over ons brein. Een ingewikkelde materie 
waar men het fijne nog steeds niet van weet. Wel is uit 
onderzoeken gebleken dat we het brein wel degelijk kunnen 
trainen en dat hebben we dan ook, door middel van spel-
letjes en opdrachten, gedaan.

In oktober kregen we bezoek van de Reddingshondengroep 
Drenthe. 4 personen en 4 honden waren deze avond aan-
wezig om uit te leggen wat de reddingshonden samen met 

hun bazen allemaal doen. En de honden demonstreerden 
hun kunnen. 

Op woensdagmorgen 3 november hadden we een kof-
fieochtend. Joop Verburg gaf een lezing. Joop is van vele 
markten thuis en deze keer vertelde hij ons van alles over 
paddenstoelen. 

Op 24 november hebben we een trouwambtenaar op 
bezoek geahd die van alles heeft vertelt over haar beroep.

Fien Oostingh
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