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DVan de voorzitter 

Beste lezers van het Zaanddörpenneis,

Aangezien dit de eerste editie is van 2022 

wensen wij iedereen een gelukkig, gezond en 

succesvol 2022! 

Op het moment van schrijven bevinden wij ons wederom in 

een lock-down, een tegenslag voor de horeca, de sportver-

enigingen, de detailhandel en ook voor De Wenning. Het 

aantal ziekenhuisopnames loopt gelukkig wel terug waar-

door er weer licht is aan het eind van de tunnel. Wij kijken 

daarom graag vooruit naar de tijd na/met Covid-19. 

Onze eerste taak is het voortbestaan van de Wenning veilig 

te stellen, de gemeente Hoogeveen heeft namelijk besloten 

om vanaf 2024 structureel € 350.000,- per jaar te bezuini-

gen op de wijk-, buurt- en dorpshuizen. Om dit te bewerk-

stelligen zullen er een aantal wijk-, buurt- en dorpshuizen 

moeten worden stopgezet vanaf 2023, dit proces loopt nu. 

Wij hopen daarom zo snel mogelijk de Wenning weer vol-

ledig te mogen openen voor alle bezoekers/doelgroepen. 

Ook verwelkomen wij graag de nieuwe inwoners van Pesse, 

wat zou het mooi zijn als dit ook weer een ledentoename 

geeft aan onze verenigingen. 

Verder willen wij ook graag nogmaals onze oranjezaal 

onder de aandacht brengen. De Oranjezaal is onder 

andere geschikt als kinderopvang, ruimte voor fysiotherapie 

of andere maatschappelijke functie.  

  

Interesse? Bel of mail! info@dewenningpesse.nl

0528 - 24 16 01  

Namens het bestuur en personeel van De Wenning

Arnout Vos

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
Secretaris
Petra van Eijk, Oostering 46, tel: 06-42806327
de_pioniers@outlook.com, Pioniers tel.: 06-23158204
Penningmeester & Ledenadministratie
Paul Boode, Warreveen 18, tel: 242477
Leden
John Jonker,Goornakkers 18, 06-46001211
Agnes Bruinenberg, H. Reindersweg 28-63, 06-12050096
Tineke Luten, Warreveen 16, 06-27174265
Anita Bulder, Molenhoek 10, 06-11044156
Ingrid Groen, Grootslag 21, 06-12317553
Bianca Middelveld, Kraloërweg 12, 06-41846703
Han Valk, Eursinge 8, 06-47661881
Ernst Beekman, Eursinge 14, 06-53255203

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: Lianda Barelds (Kraloërheide)
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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 

DUURZAAM =
NIET DUUR

DUURZAAM =
NIET DUUR
TANK EENS GROEN

Wist u dat...
U heel makkelijk uw CO2-uitstoot kunt

verlagen door groen te tanken?
En het is ook nog eens voordeliger dan

de fossiele brandstof!

Lees er meer over op:
www.greenplanet.nl/tanken

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 het progamma 2021-2022 staan 
nog 3 bijeenkomsten in de Wenning nl.:
Dinsdag 1 februari: Time Less door Jan 
& Heily,zang en gitaar.
Dinsdag 1 maart: Bertus Mos, over de 
Drentse Taal met spel & muziek.
Dinsdag 7 april: afsluiting seizoen 
m.m.v. Femke Annen & muziekgroep.
Komt allen naar de Wenning in Pesse. 
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. Het zijn ge-
zellige ochtenden. Welkom.
Inlichtingen namens de koffieschenk-
groep: 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
JUDOVERENIGING HARADO
Lesprogramma en informatie:
www.judo-harado.nl 3 proeflessen gratis!

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

AANLEVEREN KOPIJ 
ZAANDDÖRPENNEIS
Noteer alvast in je agenda: Het april/mei 
nummer verschijnt begin april.
Uiterste aanleverdatum kopij (in Word, 
foto’s apart aanleveren): 20 maart.

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 klootschieten. 
5 en 19 februari, 5 en 19 maart, 2 april. 
Vertrek 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

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: Agnes Veld

■ Installatie en montage 
■ Technisch advies en begeleiding 
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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/ 
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T 0522-47 15 81
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Wist u dat...
U heel makkelijk uw CO2-uitstoot kunt

verlagen door groen te tanken?
En het is ook nog eens voordeliger dan

de fossiele brandstof!

Lees er meer over op:
www.greenplanet.nl/tanken

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

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

JEANET GERDING 
BODYPOINT 
Het centrum voor 
beweging, massage 
en ontspanning in 
Ruinen en omstreken. 
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Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

THUIS IN
WARMTE

GASAPPARATEN?
MAAK GEBRUIK VAN

ONZE ONDERHOUDSDIENST

Gerwalt van Slochteren
06 520 638 05

info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

• ontwerp

• aanleg

• onderhoud

• renovatie

• bestrating

De Tipakkers 19
7933 RP  Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 

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

www.opdegoedeweg.nl
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Contributie 2022
De contributie voor het lidmaatschap van de 
Belangenvereniging De Pioniers zal dit jaar eind 
maart via incasso worden afgeschreven van de 
rekeningen van de leden. 

De contributie voor 2022 bedraagt evenals voorgaande 
jaren voor een:

Gezin/samenwonend   € 20,-   
Alleenstaande   € 10,-   
65+ Echtpaar/samenwonend  € 10,-   

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de penningmeester. Paul Boode, T 06 14 93 52 82.

Winterlaandschap

Uut ‘t nevelgries van ‘t schemerduuster

zweefden ze dale en achter de vuuster1

stunden riezebessems, splinternij

al laank te wachten op de snij.

Het pothok2 en de hond van’t vonder3

raakten al zulties-an d’r onder,

as-òk vaneigens ‘t roege laand

en ‘t plekkie waor seins ‘t paosvuur braandt.

Zo wordt ‘t stil-an een witte wereld,

mit and de daoken piggels ies,

vol starr’gies die in ‘t laamplicht perelt,

as lacht ze zacht um ‘t bessemries.

Want ‘t pothok en ok d’ hond van ‘t vonder

rust, rond-edreveld dik d’r onder.

Door: Bart van Oosteringh

Uit de bundel: Blossems in de lijte

Uitgegeven door: Horizon-taal (nu Huus van de Taol)

1 vuuster = schoorsteen of vuurplaats
2 pothok = stookhok
3 vonder = plank die over de sloot lag 

Nieuwjaarsvisite 2022

Vanwege corona mochten we voor het 2e jaar op 
rij niet bij elkaar komen in de Wenning, dus kon 
er geen nieuwjaarsvisite plaatsvinden. Om jullie 
toch allemaal een goed en gezond nieuwjaar 
te wensen, hebben we besloten om dan maar 
weer in klein comité vanuit de Wenning, via een 
livestream op facebook een presentatie te hou-
den.

Tijdens de uitzending hebben we ook verantwoording 
afgelegd voor het financiële reilen en zeilen van onze ver-
eniging en een overzicht gegeven van de activiteiten die het 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Voor het nieuwe jaar is er een kleine wijziging in het 
bestuur. Tjerko Bos stopt na 10 jaar en er komen 4 nieuwe 
leden bij. Deze worden verderop in het ZDN voorgesteld. 

We hopen het beste voor 2022 en zullen proberen er weer 
een actief en gezellig jaar van te maken.

Met vriendelijke groet. 
Het bestuur van de Pioniers

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

Onderhoud en aanleg van elektrische installaties
Voor particulieren en (agrarische) ondernemers.
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Samen in gesprek blijven

Geen licht richting
Pesse door verdiept
geplaatste schermen

Beelden vloeien
rustig in elkaar over

Geen felwitte
achtergrond

Uitzicht op
het westen

Geen uitzicht
richting Pesse

Uitzicht op het
zuiden en het noorden

Geen geluid
richting Pesse
door bekervorm

Wij gaan en blijven graag in gesprek.

Alles over de plannen willen lezen? Kijk op www.dialoogavondenpesse.nl

Volautomatische dimmer
+ alle licht uit 23:00-07:00

De Informatie Tweedaagse over Green

Edge hebben tientallen geïnteresseer-

den getrokken. Zij kwamen bij Green

Planet de plannen bekijken. Hoewel de

reacties wisselend zijn, overheersen

positieve gevoelens.

Omwonenden hebben in het verleden

hun zorgen geuit over mogelijke over-

last van de uitkijktoren. We snappen

die zorgen en zijn hiermee aan de slag

gegaan. Dat heeft gebracht dat we

tijdens de Informatie Tweedaagse een

nieuw, ranker en lager model uitkijk-

toren hebben gepresenteerd.

In het nieuwe model is het zicht naar

Pesse geblokkeerd en zijn de verdiept

weggelegde LED-schermen dimbaar.

De totale verlichting van de uitkijktoren

gaat uit tussen 23.00 en 07.00 uur.

Er is € 20.000 gereserveerd om

heesters, hulst en bomen te planten

om zicht op de uitkijktoren vanuit de

voor- of achtertuin weg te nemen.

Daarmee is getracht om tegemoet te

komen aan alle zorgen over mogelijke

overlast.
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SPioniers neemt afscheid 

van Tjerko
Op zaterdagochtend 22 januari 2022 hebben 
we afscheid genomen van onze secretaris Tjerko 
Bos van De Pioniers. Na tien jaar mogen we hem 
vereren met een medaille en bij deze melden dat 
hij erelid van De Pioniers is geworden. 

Tijdens een eigen defilé op het 
Pioniersveld kregen alle be-
woners van Pesse de kans om 
te zwaaien naar Tjerko. In de 
Coop Pesse kreeg hij van onze 
eigen Paul een cheque waar 
op stond dat hij gratis 1 minuut 
moest werken bij Harjan en Mia 
in de winkel. Uiteindelijk hebben 
we deze ochtend afgesloten met 
een feestelijke borrel bij de familie Takens. Tjerko heeft de 
afgelopen 10 jaar de kerstattentie bij Hendrikje en Arend 
verzorgd en nu mocht hij daar de laatste borrel drinken. Dit 
afscheid kunt u nog terugkijken via de facebookpagina van 
De Pioniers. 

Namens alle leden van De Pioniers...
Tjerko bedankt voor je inzet! 

Ingrid Groen
Bij deze wil ik me even aan jullie voor-
stellen. Ik ben Ingrid Groen, woon vanaf 
1985 in Pesse. Vanaf het begin voelden 
wij ons thuis in dit dorp. Een dorp  met 
Drenten en niet-Drenten. En dat maakte 

het verschil met het dorp waar we eerder woonden. 
Wat ik heel grappig vond is dat mensen die hier zijn 
geboren en getogen en dus echt de Drentse taal spreken 
toch proberen je erbij te betrekken door niet-Drents met je te 
praten. Zo voel je je opgenomen in het dorp, iets wat voor 
mij heel belangrijk was en is.
Vanaf het begin zijn wij, toen nog als gezin, en nu samen, 
lid van De Pioniers. Een actieve club die door de jaren 
heen leuke activiteiten organiseerden voor de kinderen en 
volwassenen in het dorp. En nog steeds. Daarom heb ik 
gereageerd op de oproep voor nieuwe bestuursleden voor 
De Pioniers. Met een enthousiast en voltallig bestuur kun je 
immers nog meer voor het dorp betekenen. Ik hoop daaraan 
te kunnen meehelpen.

Bianca Middelveld
Ik ben Bianca Middelveld 47 jaar oud en 
woon in Eursinge aan de Kraloërweg 12 
met mijn man Tino en onze 4 kinderen 
Amber, Stan, Ivar en Daniek. 
We hebben een melkveehouderij en ik 

werk dus thuis maar ik maak me ook graag nuttig in en rond 
ons mooie dorp. Toen ik benaderd werd door de Pioniers heb 
ik niet heel lang getwijfeld en stap er met heel veel zin in.

Ernst Beekman
Ik ben Ernst Beekman en woon samen met 
Henriët en onze dochters Floor en Mikki 
sinds twee jaar in Eursinge.
Ik werk bij de Rabobank en verstrek daar 
financieringen aan het MKB. In mijn vrije 

tijd kijk ik graag series, schaak ik regelmatig en drink ik nog 
wel eens een goede whisky.
Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan de 
buurt! 

Han Valk
Via deze weg stel ik me graag aan jullie 
voor. Ik ben Han en woon sinds afgelopen 
zomer samen met mijn vrouw Judith en 
onze drie kinderen in Eursinge. Voor mij 
is dit na 20 jaar afwezigheid weer een 

terugkeer naar mijn wortels, omdat ik tot mijn 20e in Hooge-
veen heb gewoond. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoe-
ten en verwacht dat dit via De Pioniers goed gaat lukken. 
Hopelijk mogen we snel weer mooie fysieke activiteiten 
organiseren! Tot snel.

Samen in gesprek blijven

Geen licht richting
Pesse door verdiept
geplaatste schermen

Beelden vloeien
rustig in elkaar over

Geen felwitte
achtergrond

Uitzicht op
het westen

Geen uitzicht
richting Pesse

Uitzicht op het
zuiden en het noorden

Geen geluid
richting Pesse
door bekervorm

Wij gaan en blijven graag in gesprek.

Alles over de plannen willen lezen? Kijk op www.dialoogavondenpesse.nl

Volautomatische dimmer
+ alle licht uit 23:00-07:00

De Informatie Tweedaagse over Green

Edge hebben tientallen geïnteresseer-

den getrokken. Zij kwamen bij Green

Planet de plannen bekijken. Hoewel de

reacties wisselend zijn, overheersen

positieve gevoelens.

Omwonenden hebben in het verleden

hun zorgen geuit over mogelijke over-

last van de uitkijktoren. We snappen

die zorgen en zijn hiermee aan de slag

gegaan. Dat heeft gebracht dat we

tijdens de Informatie Tweedaagse een

nieuw, ranker en lager model uitkijk-

toren hebben gepresenteerd.

In het nieuwe model is het zicht naar

Pesse geblokkeerd en zijn de verdiept

weggelegde LED-schermen dimbaar.

De totale verlichting van de uitkijktoren

gaat uit tussen 23.00 en 07.00 uur.

Er is € 20.000 gereserveerd om

heesters, hulst en bomen te planten

om zicht op de uitkijktoren vanuit de

voor- of achtertuin weg te nemen.

Daarmee is getracht om tegemoet te

komen aan alle zorgen over mogelijke

overlast.

Even voorstellen...
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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



Hoi volkien

Tegeltje en Jans
 
“Kent U die uitdrukking wel….. “ Al jaorn begunt Ds. Gremdaat, (Paul Haenen, 
Greet Dolman en nog meer tiepegies) zien verhaalties op de tilleviesie. Nou, zo ver 

huuf de verspreiding van dit blad niet te koomn. Fluitnbarg, Stoefzaand en Pesse is ‘t gebied van oes 
altied weer werkelijk prachtig verzörgd blad. Waor ’n klein gebied als wij toch as aapn zo trots op kunt 
weezn, hè! Hier kump de uutdrukking, zet oe maar schrap!

Lubbechien is groot ewordn in Assen. Bij heur tandarts hung 
’n tegeltien (meer ’n wandbord!) in de wachtkamer met de 
spreuk: “Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat 
hij vreest… “. Gao maar deur, ik wacht wel eevm. Ie kunt 
dat nog een stuk langer maakn as hier stiet!
Lest was ik bij Aorent van Klaas, de smoele-smit (=tandarts, 
red.) in ’t Hogevene (van Limburg Stirumstraote) en wat zie 
ik daor weer nao lange tied van corona-afwezigheid in de 
lectuurbak liggn: Zaanddörpenneis! Ja, dat doet ze goed bij 
de redaktie van oes blad. 

Tegeltienwiesheedn bent uutspraakn van gedachtn waorover 
lange is nao edacht. Zo, hé, lees dit nog maar ies. Lubbert 
in de bocht! 
Af en toe heb ie van die momentn in oe leevm daj hiele-
maole terug egooid wordt hen de basis. Corona hef oes 
goed aan ’t denkn ezet, al bent r hiele volksstammn die hun 
gedachtn als oopn riejooln laot leeg stroomn op Feesboek, 
(eh …Meta heet dat teegnwoordig!) Ongelooflijk wat ie 
daor te leezn kriegt en te zien kriegt! Da’s niet bevorderlijk 
veur de mensheid.
Noe eevm ’n verhaaltie! ‘k Mag ’s morgens graag Miniman 
leezn. (ingezondn  stukkies van lezers) ’n Lezer kump ’n felle 
anti-vaxxer (die wil gien boesterspuit) teegn en die begunt 
teegn de lezer te oreern over dat e gien lichaamsonvrien-

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. 

delijke stoffn in de pôkkel wil hebbn. “En”, zegt Lezer, “aj 
goed koeznzeerte hebt en hen de tandarts gaot en hij/zij 
wil oe die minne koeze dr uut jammern, dan wil ie toch wel 
’n verdovingsspuitien?” Ja, natuurlijk, zegt die gast!
Dat klopt niet, hè, de poot stief holdn, of niet dan! De 
mensheid is wat oververhit eraakt deur al dat stomme, noe 
weer oomiekron-gedoe. Wij mut probeern umme weer op ’t 
pattien te koomn.

Het is alweer 2022 en wij bent nog steeds niet van die 
besmettings af. Toen ze in september ’21 al spraakn over ’n 
boesterprik, dacht ik al, “och Hugo Pinokkio (noe Ernst Kui-
per), ie lult maar wat, dat wordt wel december, wel begun 
2022”. Nou… niet ver mis, hè! En als ie die boesterprik 
hebt is het dan weer “Dansn met Jansn”? 
Als ik dit zo tiep op de laptop, Jans(en), mut ik weer aan 
hum denkn. De jongere garde hef ‘m niet ekend, maar volk 
van wat “gevorderde leeftied” kent ‘m allemaole. 

Vlak nao Sinterklaas ’21, het veurige blad 
was net in de brievnbus evalln, gung het 
bericht deur Pesse: “Jans is uut de tied 
ekoomn”. Jans van Dalen, dè terreinman, 
dè terreinbewaker, dè terrein-terriër 
(samen met Koob Reinders) van het sport-
compleks in Pesse. Sjonge, wat had Jans de spullegies er 
altied picobello bij liggn. Met Martha, zien vrouwgien, had 
ik wat speciaals. Zij kwam uut de zelfde hoek van ’t land 
als ik zei de gek. Ook een Hogelandster, zij uut Spiek en ik 
uut Oethoezn. Zo kondn wij tenminste nog ’n klein beettie 
oes plat-Grunnegs ophaaln en eevm lekker knauwn! Jans en 
Martha bent noe beidn uut de tied ekoomn en wij wensn de 
familie veul starkte toe.
En zo giet dat in ’t leevm. “Dr is een tied van kommn en dr 
is ’n tied van gaon, en de tied van goan is noe ekommn”! 
Zo hef “elk huussien zien kruussien”.  Maar… het het nog 
nooit zo donker west…

Tot dan, 
Lubbert S.
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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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VERS BELEGDE
BROODJES

OOK LEKKER VOOR ONDERWEG!

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



Raakwww.pknpesse.nl

Protestantse
Gemeente
Pesse

Ontmoetingskerk Pesse Nieuws

Goud in handen!

Op zondag 13 februari is er een bijzondere dienst in de 
Ontmoetingskerk! De evangelisatiecommissie van de 
Protestantse Gemeente heeft ds. Hans van Ark uitgenodigd om
de dienst te leiden. Hans van Ark heeft vele talenten: hij zingt en
speelt piano, geeft lezingen, schrijft columns in de krant. Hij is de
initiatiefnemer van de maandelijkse  ‘Zingen onder de Peperbus’-
diensten in Zwolle (zie: https://www.zingenonderdepeperbus.nl/).
Daarnaast is hij ook nog eens politicus. Naast ds. Van Ark zal 
Rineke de Wit uit Amersfoort haar muzikale medewerking 
verlenen. Rineke is een veelzijdige zangeres en songwriter. 
Daarnaast bespeelt zij hobo, piano en alt-sax. Haar stijl is zuiver,
veelkleurig en warm, soms krachtig swingend en soms helder, 
lyrisch en puur (zie: http://www.rineke.nu/) Het thema van deze
dienst is gekozen met een knipoog naar de Olympische Winter-
spelen die op dat moment plaatsvinden. Dat is waar iedere 
sporter van droomt en hard voor werkt: voor ‘goud in handen’. 
De dienst begint om 10.00 uur en is in ieder geval te volgen via
de livestream op de website van de Ontmoetingskerk. We hopen
van harte dat we tegen die tijd ook weer mensen mogen toelaten
in de kerk. Kom je dan ook?

De redactie van Raak heeft een vernieuwde opdracht 
gekregen. U zult niet alleen met Pasen en Kerst een item 
vinden van Raak, maar in iedere uitgave van het 
Zaanddorpenneis. De bedoeling is, u op de hoogte te houden
over activiteiten in en rond de "Ontmoetingskerk" 
(de kerk van Pesse, Fluitenberg en Stuifzand). 

De redactie is sinds 1 januari 2022 veranderd, Arnoud Hadders 
(Blog: Adios Amigos) en Annie Schonewille zijn gestopt. 
Beide hartelijk dank voor jullie bijdrage de afgelopen jaren.
Gerard v.d. Veen is nieuw binnengekomen als redactielid, 
die verder bestaat uit Theun Krikke en Gina Heusinkveld.

Ondanks de huidige lockdown, is het wel mogelijk 
kerkdiensten te volgen. Dit geld niet alleen voor de leden van
de Ontmoetingskerk, maar voor alle inwoners van Stuifzand,
Pesse en Fluitenberg. Vraag een externe account aan bij :
pknpesse.nl. Op de website staat een formulier, vul deze in en
u krijgt een code toegestuurd. Doe dit vroegtijdig. Dan kunt u
ook kijken naar bijvoorbeeld de EC dienst van 13 februari.

hartelijke groet Gina

't Is of er niets veranderd is,
alleen de datum en het jaar.

Het vorig jaar is nu geschiedenis,
een nieuwe tijd staat voor ons  klaar.
We hebben allen even omgekeken,

wat is er veel gebeurd die tijd.
Voor ons liggen nieuwe dagen, weken,
de loper ligt weer voor ons uitgespreid.

Het boek van vorig jaar is dichtgegaan,
maar veel van wat daarin is geschied,

zal ook in deze tijd blijven bestaan,
goed en kwaad, een treurzang of een lied.

Verdriet, gemis en fijne goede dingen,
ze liggen nu verpakt in de voorbije tijd.

We noemen dat onze herinneringen
en die raken we ook niet meer kwijt.

De nieuwe bladzijden worden nu beschreven,
en langzaamaan wordt ook dit boek gevuld.

Al de gebeurtenissen van het leven
worden in dit nieuwe jaar voor ons onthuld.
Met één bede sla ik dit boek van mij open:

'Heer wees op elke pagina erbij.
Leer me elke dag met U te lopen,

heel dit nieuwe jaar, blijf dicht bij mij."

Diny Beijersbergen-Groot

Hans van Ark Rineke de Wit

Bijzondere dienst in Ontmoetingskerk Sonar

Vast item en gewijzigde redactie Raak

Het nieuwe jaar

Wilt u meer weten, hebt u vragen, opmerkingen of wilt u
graag een gesprek over de inhoud van deze 
nieuwspagina, wij staan graag voor u klaar. 

Neem dan contact op met: 
Gina Heusinkveld, tel. 0528-241 653 of 06 5146 5561

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Helaas kon Sonar in januari niet doorgaan. Maar dat
betekent niet dat we er niet meer zijn. In maart gaan
we elkaar zeker weer zien! En als alles weer “open”
gaat gaan er zeker ook weer mooie activiteiten 
georganiseerd worden! Tot gauw 😊😊

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij. 
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander
mist. Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is. 

(Sela: Mag ik jou tot zegen zijn?)
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Hét autobedrijf voor APK, onderhoud en  

reparatie van uw auto en camper. Ook 

kunt u bij ons terecht voor de aanschaf 

van een nieuwe auto of occasion.

Nieuw! Kom uw auto wassen in onze 

nieuwe roll-over carwash!

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

AUTOBEDRIJF HENK KELLY

0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

HOOGEVEEN | PESSE
manuele therapie | fysiotherapie

handtherapie | dryneedling
lasertherapie | medical taping
revalidatie / medische training

fysiotherapie aan huis



Advertorial

Uitreiking cheque Vitaal Platteland
Woensdagmiddag 19 januari heeft wethouder Zwiers van de gemeente Hoogeveen de cheque van 
Vitaal Platteland ter waarde van € 11.156 overhandigd aan de initiatiefnemers van de aanleg van een 
Waterspeelplein aan het Warreveen. 

V.l.n.r. Tineke, Paul en Jan. 
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We zijn heel blij met de cheque en hopen begin april te 
starten met de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat het 
er ongeveer uit komt te zien als op onderstaand plaatje.
We houden jullie op de hoogte.

Hét autobedrijf voor APK, onderhoud en  

reparatie van uw auto en camper. Ook 

kunt u bij ons terecht voor de aanschaf 

van een nieuwe auto of occasion.

Nieuw! Kom uw auto wassen in onze 

nieuwe roll-over carwash!

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

AUTOBEDRIJF HENK KELLY

0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

HOOGEVEEN | PESSE
manuele therapie | fysiotherapie

handtherapie | dryneedling
lasertherapie | medical taping
revalidatie / medische training

fysiotherapie aan huis
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Noorderweg 5

7936 TR  Tiendeveen

Tel.: 0528-341697

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

BERT POL
KLUSSENBEDRIJF

MOBIEL: 06 - 5125 9983

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

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

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

www.ruitersport.com

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

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

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

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

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

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

www.middelveldmachines.nl

Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart 

Ossenbroeken 11a

9411 VR  Beilen

0593 - 208000

praktijk@daphetdrentsehart.nl
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HET DRENTSE HART

0593 20 80 00



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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Data klaverjassen
De volgende data gaan we weer een kaartje
leggen als de coronamaatregelen het toelaten.

* 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 25e …We beginnen om 20.00 uur!

Henk – Chris – Roelof – Bertjan

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

Noorderweg 5

7936 TR  Tiendeveen

Tel.: 0528-341697

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

BERT POL
KLUSSENBEDRIJF

MOBIEL: 06 - 5125 9983

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers
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0593 20 80 00

Heeft u iets voor het Zaanddörpenneis?

Mail het naar:

zdnneis@gmail.com
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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



Voor de inwoners van Stuifzand, Fluitenberg en Pesse die 
mij nog niet kennen, wil ik mij even voorstellen als het VVD 
gemeenteraadslid Wilco Kramer.

In mijn vierde levensmaand ben ik in Pesse komen wonen. 
Inmiddels ben ik getrouwd met Maartje en vader van twee 
schitterende kinderen Meike en Jens. In het werkzame 
leven ben ik manager technische detachering van Techni-
cum en in mijn vrije tijd kunt u mij veelvuldig aantreffen 
op de velden van de sportvereniging Pesse. Op zondag als 
actief voetballer en op de zaterdagen als leider/trainer 
van de jeugd onder 19.

Vanaf november 2021 ben ik gemeenteraadslid namens 
de VVD in de gemeente Hoogeveen. Voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen heb ik me kandidaat gesteld 
en ben ik als derde op de lijst van de VVD geplaatst.

Hoogeveen lijkt soms last te hebben van vooroordelen, 
zoals een saaie en stoffige gemeente, maar niets is minder 
waar. Hoogeveen kan bouwen op sterke culturele instel-
lingen (denk alleen maar aan De Tamboer), een prachtige 
natuur, een fantastisch winkelgebied met gedreven 
ondernemers, uitgebreide recreatieve mogelijkheden en is 
natuurlijk enorm gevarieerd.
 
Hoogeveen als centrumplaats is natuurlijk belangrijk voor 
de gemeente, maar de buitendorpen zijn de kersen op de 
taart. Kijkend naar de Zaanddorpen zijn dit echt levendige 
dorpen, waar heel veel wordt geïnitieerd door de inwoners, 
maar ook door de belangenverenigingen. Hier kan Hooge-
veen nog wel eens een voorbeeld aan nemen. 

Wat wil de VVD en wat wil ik in het bijzonder de komende 
jaren bereiken:  
1. Het bevorderen van woningbouw binnen de dorpen en 

dan meer specifiek de woningbouw voor starters. Als 
mooi voorbeeld hiervan is het ambitieuze plan van een 
Pesser ondernemer die als particulier acht starters-
woningen op het terrein van de voormalige manege 
Smit gaat bouwen. Ook voor de Zaanddorpen is het 
belangrijk dat er snel gebouwd gaat worden. Dit om de 
dorpen leefbaar te houden, maar ook dat er een goede 
doorstroom is. Vooral voor starters uit de dorpen is het 
van belang dat er snel nieuwbouw komt en dat ze ook 
zeker in aanmerking komen voor een kavel.

2. De onrendabele recreatieparken geschikt maken voor 
permanente bewoning. Met name is het Nuilerveld hier 
bij uitstek geschikt voor.

Pesse
blij� goed
wordt beter.

kies

#3 Wilco Kramer
Pesse

Dit zijn mijn speerpunten

hoogeveen.vvd.nl

vvdhoogeveen

vvdhoogeveen

De ixfractie van de VVD Hoogeveen is een m van kennis, ervaring en een frisse jonge blik.

Mijn interesse en mijn kennis door werkervaring ligt met name op het financiële vlak.

Uit de speerpunten van de VVD Hoogeveen heb ik bovenstaande gekozen.

Met uw steun wil ik in de komende raadsperiode het verschil gaan maken.

Vertel ons waar en wanneer het u uitkomt.of uw organisatie het

Wij in gesprek. Want,gaan graag met u wij willen beter maken wat beter moet.

Mail naar w.kramer@hoogeveen.nl 06 27 03 34 70of bel als u met mij in gesprek wil. hoogeveenvvd@gmail.com

Werk moet lonen
Werk

Bijstand is een vangnet, geen hangnet

Werken aan maximale arbeidsparticipatie

Samenwerking tussen onderwijs en

bedrijven optimaliseren

Betaalbaar wonen

Creatieve oplossingen

Focus op tekort sociale huurwoningen

Landelijk, provinciaal en gemeentelijk

samen optrekken

Starterslening opnieuw invoeren

Bouwen, bouwen,
bouwen

Wonen
Een realistisch
klimaatbeleid

Klimaat

Een bloeiende
lokale economie

Economie
Dezelfde goede zorg

voor iedereen

Zorg

E SWOen transparante
/de Wolden Hoogeveen

Overheid
Hoogeveen

financieel gezond

Financien

VVD Hoogeveen heeft speer-acht

punten geformuleerd. Voor meer

informatie kunt u terecht op onze

website: hoogeveen.vvd.nl

Ook ons verkiezingsprogramma

kunt u op e website bekijken.dez

Een passende school
voor elke leerling

School

Samen aan de slag voor een nog beter Hoogeveen en… Zaanddorpen!
Advertorial

3. Het instandhouden en zelfs ondersteunen van de dorpshuizen. De dorpshuizen 
zijn de spil in het dorpsleven. Hierbij denk ik aan de gebruikers; diverse sportver-
enigingen, de ouderensoos, toneelavonden etc.

4. Wat als algemene regel geldt, geldt in het bijzonder voor de buitendorpen 
“Stilstand is achteruitgang”. Dus de VVD streeft ernaar dat de Zaanddorpen en 
de andere buitendorpen zich blijven ontwikkelen.

Als VVD lid ben ik een groot voorstander van het Liberaal gedachtegoed. Vrijheid 
van de mens is onmisbaar in de ontwikkeling van een persoon. Vrijheid nemen, 
natuurlijk wel met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Mensen niet betuttelen 
met allerlei regels en wetten, maar zelf beslissingen laten nemen. Ik wil een kritisch 
en benaderbaar raadslid zijn want Hoogeveen heeft veel, maar het kan beter!

STEM VVD, STEM WILCO KRAMER

www.huisentuinhoogeveen.nl  WWW.GOEDKOPECAMPERS.NL
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SCHILDERWERKEN   -   GLASZETTEN   -   WANDAFWERKING

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

M. Brunink

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

www.kreeftopleidingen.nl

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

Tevens leveren wij metselzand en grind - Compost

www.waningepesse.nl - info@waningepesse.nl

Sportmassage - Bowen Therapie

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
Houding herstel

Sportmassage - Bowen Therapie

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
Houding herstel

Sportmassage - Bowen Therapie

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
Houding herstel

Ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

Jasper Moes

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

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

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

OOK VOOR AL UW 

CAMPER ONDERHOUD!

APK - AIRCO - BANDEN - CARAUDIO 

OCCASIONS - ONDERHOUD - TREKHAKEN

UITLATEN- UITLIJNEN - WASBOX

AUTOPROFI,
HOUDT U MOBIEL
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SETerugkijken met Stichting Actief Samenleven

Het is vaak gebruikelijk om in de maanden december en januari eens terug te kijken op het verstreken 
jaar. Al weer meer dan vier jaar geleden is Stichting Actief Samenleven gevestigd in het actieve dorp 
Pesse, om precies te zijn in de Oosterhof op nummer 22-31. We moeten zeggen, met nog steeds heel veel 
plezier.

Voor de lezers die Stichting Actief Samenleven nog niet 
kennen. De stichting is opgericht op Valentijnsdag 2013. 
De missie van de stichting is het periodiek organiseren van 
projecten die met name zijn gericht op kinderen uit (financi-
eel) kwetsbare gezinnen en ouderen in een kwetsbare en/of 
eenzame situatie, 70 jaar en ouder en woonachtig binnen 
de gemeente Hoogeveen.

Het jaar 2021 bleek ook weer een bijzonder jaar. De pan-
demie was nog niet verdreven uit ons land. Hierdoor moes-
ten we ook even schakelen tussen wat wel mocht en wat niet 
mocht binnen de regels van de lockdown. Lastige situaties 
maken ook creativiteit los in de mensen en terugkijkend op 
2021 heeft de stichting best wel weer een aantal mooie en 
dankbare projecten kunnen organiseren.

Een project begint vaak met een idee. Tijdens een gesprek 
met Chiel van der Zee, eigenaar van Media2net, het bedrijf 
wat de website van de stichting heeft gebouwd en onder-
houdt ontstond het plan. Een andere klant van Media2Net 
is Bloemenhandel Rolf de Gier en 1 + 1 = 2. De Corona 
Bloemenactie. De stichting vond vier ondernemers bereid om 
ieder € 250,- te doneren en de stichting legde ook € 250,- 
bij en twee medewerksters in de thuiszorg doneerden ieder 
ook € 50,- en zo was er binnen twee dagen een bedrag van 
€ 1.300,- in kas. Wat het plan was ? Via de website van de 
stichting konden mensen ouderen voordragen die direct of in-
direct waren getroffen door de coronacrisis. In februari 2021 
ging de aanmeld-pagina voor de Corona Bloemen actie 
online en stroomde de mailbox van de stichting vol met aan-
meldingen met hier en daar hele schrijnende verhalen over 
mensen die diep waren getroffen door deze verschrikkelijke 
pandemie. Bloemenhandel Rolf de Gier en een andere relatie 
van de stichting, bloemenwinkel Benfleuri in Hoogeveen 
konden aan het werk. Deze twee ondernemers hebben 130 
prachtige boeketten bloemen geleverd zonder winstoogmerk. 
In twee dagen tijd hebben vrijwilligers Adry en Leo Molen-
dijk en Jan Dekker de bloemen in Hoogeveen rondgebracht. 
Namens Stichting Actief Samenleven hebben wij de mensen 
die waren voorgedragen in de buitendorpen een bloemetje 
gebracht. We hebben veel uitnodigingen voor een kop koffie 
moeten afslaan maar sommige verhalen aan de deur waren 
indrukwekkend en verdrietig. Ook in Pesse hebben we nog 
7 boeketten mogen afleveren. Een zeer geslaagde Corona 
Bloemenactie.

22 juli 2021 was het weer een drukte van belang op het 

stationsplein van Hoogeveen. Twee dubbeldekker bussen 
van GEBO stonden te wachten op gezinnen die afhankelijk 
zijn van de Voedselbank en Kledingbank in Hoogeveen. Het 
7e Dagje Uit naar een attractiepark stond op het punt te be-
ginnen. Dankzij donaties van Kinderhulp en het P.A. van der 
Kooijfonds konden er 180 entreekaarten voor attractiepark 
Hellendoorn worden besteld en konden de twee dubbeldek-
ker bussen het gezelschap naar Hellendoorn brengen en 
halen. 

De kop van een artikel in de Hoogeveensche Courant 
luidde: ”Naar deze dag wordt lang naar uitgekeken” en zo 
bleek het ook te zijn. Gelet op de toegangsprijzen van een 
attractiepark is het voor gezinnen die afhankelijk zijn van 
de diensten van een voedselbank en kledingbank vrijwel 
onbetaalbaar. Daarom voorziet de organisatie van zo’n 
dagje uit in een enorme grote belangstelling en behoefte. 
De lunchpakketten met twee broodjes en een appel waren 
gesponsord door Foox Groothandel en Albert Heijn aan de 
Griendtsveenweg.

1 oktober 2021, Nationale Ouderen Dag. Net als in 2019 
stond de grote circustent van Circus in de Zorg op de 
Markt in Hoogeveen klaar om de ouderen die woonachtig 
zijn in allerlei verzorgingstehuizen binnen de Gemeente 
Hoogeveen te ontvangen. Ook hadden allerlei belangen-
organisaties voor ouderen zich aangemeld om één van de 
drie voorstellingen bij te komen wonen. Lang was het erg 
spannend of de vergunning wel door de Gemeente Hooge-
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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. •
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hoogeveen@hubo.nl daarbuiten op afspraak

Overtref jezelf!



N
IE

U
W

S 
U

IT
 P

ES
SE

mogen verwelkomen. Mooi om te zien dat er ineens een 
andere, zeer plezierige dynamiek in zo’n circustent ontstaat. 
Maar eens kijken of we misschien twee dagen Circus in 
de Zorg kunnen organiseren. De optie voor 7 en 8 oktober 
2022 is vastgelegd. Nu de extra euro’s nog? Deze dag 
hebben we financieel mogelijk kunnen maken dankzij de 
restdonatie van MC Motorhead en de Pokerrun 2019 en 
een donatie van Fonds Sluyterman van Loo.

De projecten van Actief Samenleven worden mede mogelijk 
gemaakt door de Club van 120. Dit is overwegend een 
groep ondernemers en een aantal particulieren die jaarlijks 
€ 120,- doneren. Het ledenaantal is in 2021 weer toegeno-
men. Namens Stichting Actief Samenleven wensen we alle 
lezers van Zaanddörpenneis al het goede toe voor 2022 
maar bovenal in goede gezondheid. Niet voor niets is al 
bijna 9 jaar de slogan van de stichting “Samen investeren 
in een leefbare Samenleving“.

veen zou worden verleend, gelet op de coronamaatregelen 
maar 4 dagen voor het evenement was de vergunning een 
feit. Dankzij het belangeloos beschikbaar stellen van een 
aantal 9-persoonsbussen door Garage Wemmenhove uit 
Zuidwolde, Autoverhuur Hoogeveen en Taxi Ellerie uit Elim 
was het vervoer dik in orde en konden de vrijwillige chauf-
feurs zich de hele dag uitleven door ouderen te halen, na 
de voorstelling weer weg te brengen en met maar anderhalf 
uur tussen iedere voorstelling was dit een enorme logistieke 
uitdaging. Met chauffeur Chris Bulder aan het stuur heeft 
ook een groep bewoners van de Oosterhof genoten van 
een voorstelling. Terugkijkend op deze dag kunnen we al-
leen maar vaststellen dat ruim 500 ouderen en begeleiders 
enorm hebben genoten van deze dag. Voor de meeste 
ouderen was dit weer het eerste uitstapje en we hebben de 
nodige tranen weggepinkt zien worden. RTV Drenthe heeft 
nog een mooi TV-verslag gemaakt. Bijzonder dit jaar was 
wél dat we bij de laatste voorstelling een groep mensen met 
een verstandelijke beperking van Cosis Hoogeveen hebben 
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woensdag, donderdag en vrijdag

van 8.3

Zaterdag van 8.00 uur tot 12.30 uur

0 uur tot 17.30 uur
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0528 263 573
hoogeveen@hubo.nl
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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
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Overtref jezelf!

Heeft u iets voor het Zaanddörpenneis?

Mail het naar: zdnneis@gmail.com
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ECOTUNINGECOTUNING

ROETFILTER/EGRROETFILTER/EGR

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

*Kunststof kozijnen
*Buitenzonwering
*Binnenzonwering
*Horren

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

alleen in Hoogeveen alleen in Leeuwarden

WWW.REINDERS-REKREATIE.NL

HOOGEVEEN,
Stephensonstraat 4

LEEUWARDEN,
Neptunusweg 40

Voor het actuele overzicht van onze
OCCASIONS kijkt u op

REINDERS-REKREATIE.NL

De populaire
caravanmerken 
onder één dak!

GROTE
KAMPEER
WINKELS

GRATIS PARKEREN
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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 als de maatregelen het toelaten:

Het Meulepad aangepast
Het Meulepad (voetpad) is half december 2021 aangepast.
Bij het begin van het Meulepad aan de Grootslag zit een 
slinger en er staan hekken. Ook de bodem is daar door 
erosie niet mooi vlak meer en is uitgespoeld. Er ligt daar 
een asfaltbobbel en ook heel fijn gravel. Bij iedere regenbui 
spoelt dat de straat op. Die slinger was er niet voor niks 
en de hekken zijn er indertijd geplaatst om anderen dan 
voetgangers te weren. Dat is niet helemaal gelukt.

Ernstige valpartijen met botbreuken hebben zich gelukkig 
nog niet voorgedaan, maar wel hebben mensen daar in een 
aanraking met de bodem bij het passeren een paar blauwe 
plekken aan overgehouden.
In goed overleg met de heer Metselaar van het gemeentelijk 
buurtbeheer van onze  gemeente Hoogeveen is besloten dat 
dit stuk van het Meulepad nodig moet worden aangepast. 
In samenspraak met ondergetekende werd besloten dat de 
slinger zal verdwijnen. Het pad zal recht door gaan lopen 
de Grootslag op. De afsluiting met de hekken zal worden 
aangepast en de eerste vijf meter zal worden bestraat met 
tegels. 
Met gróte voortvarendheid, professionaliteit  en ook met 
gróót materiaal is de reconstructie op 13 december van 
start gegaan. Eerst het slechte stuk uitgraven. Daarna wit 
zand er in en later bestraten. Daarna de afvalbak en palen 
herplaatsen. Ook de paal van de Pesser Ommetjes is een 
stukje verplaatst.

De bijgaande foto’s geven u een indruk van de werkzaam-
heden. Hiermee is een probleempje opgelost. Met onze 
dank aan de gemeente voor de prettige samenwerking. 

Hans van de Vrande 
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Na in november 2021 nog een gezellige 
afdelingsavond te hebben gehad, werden we in 
december weer geconfronteerd met toenemende 
onzekerheden wat betreft corona. Onze kerst-
viering stond gepland voor de avond van 20 
december. Een spannende tijd brak aan. Kunnen 
we kerst vieren of niet?

In eerste instantie was het nog mogelijk tot 20.00 uur. 
Toen mocht het nog tot 17.00 uur.De groep, belast met de 
organisatie, had al prachtige plannen gesmeed, maar werd 
toch genoodzaakt om de kerstviering niet door te laten 
gaan. Om de kerst vanuit de vereniging toch niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan werd door de kerstgroep voor alle 
leden een kerstpakket gemaakt. Het zag er prachtig uit en 
iedereen was er erg blij mee.

In januari moesten wij helaas afscheid nemen van Koba Em-
mens. We hadden Koba voor de kerst nog bezocht, met een 
attentie, omdat zij 50 jaar lid was van de Vrouwen van Nu.
Koba is altijd een actief lid geweest voor de vereniging, ze 
is o.a. voorzitter geweest. Ondanks dat ze jaren geleden 
is verhuisd naar Ruinen is ze de Vrouwen van Nu in Pesse 
trouw gebleven. Koba had zelfs nog het plan om op de 
kerstmiddag gedichten van haar overleden zus Willie voor 
te dragen. Het heeft helaas niet meer zo mogen zijn.

De eerste avond in januari is vervallen. Wij hopen 14 febru-
ari weer te kunnen starten. Martin Siers komt dan vertellen 
over Stichting Leerwerkplaats Zuid-Afrika.

Pesse

Op 28 en 29 mei zal het Muziekweekend Pesse gaan 
plaats vinden. 2 jaar achter elkaar mocht het niet 
doorgaan. We gaan er vanuit dat we dit jaar weer een 
geweldig feest neer kunnen zetten. André Hazes en 
de Edwin Evers Band hebben moeten afzeggen voor 
28 mei. Met Di-rect en Kraantje Pappie denken wij dat 
we ja zo goede vervangers hebben. De voorverkoop is 
inmiddels weer begonnen. De kaarten zijn te koop bij 
GreenPlanet en via Ticketmaster. Wacht niet te lang 
met het aanschaffen van je kaartje. In 2020 zijn er al 
veel over de toonbank gegaan.

www.lensenschilders.nl

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 
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www.coop.nl/pesse
HLO OO FK
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T: 0528 341018
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Verhuur

Onderhoud
Fietsplan

VRIJDAG 28 MEI 2022

ZATERDAG 29 MEI 2022

DI-RECT  |  DAVINA MICHELLE
KRAANTJE PAPPIE  |  NIELSON

KENSINGTON
WITHIN TEMPTATION

NAVARONE  |  THE CROOKED
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Plesmanstraat 89 - 7903 BG  Hoogeveen
0528-22 33 66

- Onderhoud en schadeherstel van alle merken -

- Ombouw en aanpassing rolstoelvervoer - 

- Gespecialiseerd in Mercedes-Benz -

- Bedrijfswageninrichting - 

www.garagejansen.nl

nieuwbouw - verbouw - onderhoud

www.bouwteamdrenthe.nl

Henry Woltinge - 061365 4809
www.woltingedienstverlening.nl

Erik Vredeveld
0629314112

(H)Eerlijk en lokaal
kalfsvlees uit Pesse!



CDA Hoogeveen goede mix ervaren, nieuwe en jonge kandidaten 

CDA Hoogeveen is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De gehele kieslijst telt 50 
betrokken inwoners woonachtig in alle dorpen en wijken van de gemeente. Bij de eerste 10 kandidaten 
op de lijst van Team CDA Hoogeveen zien we zowel ervaren, als ook veel nieuwe en jonge gezichten. 

De lijst wordt aangevoerd door Annette Jansen-Brandsema, geboren en getogen in Hoogeveen. Jansen is onder 
meer bestuursadviseur en marketingmanager in de gezondheidszorg. Zij is vanaf 2018 politiek actief voor Hooge-
veen en raadslid. Naast haar jonge gezin en werk, zet zij zich de komende jaren vooral graag in om het samenwer-
ken tussen inwoners, college, raad, het bedrijfsleven, onderwijs en de vele maatschappelijke initiatieven te stimule-
ren en te verbeteren.

Nieuwe enthousiaste leden 
Nieuw op de lijst is Haaije Feenstra-Paas (2) uit Tiendeveen. Feenstra-Paas heeft veel bestuurlijke ervaring en is direc-
ter van Prima (ontwikkelingssamenwerking) in Utrecht. Daarvoor was hij geruime tijd directeur van de Protestantse 
Kerk in Nederland/Kerk in Actie. Femke Koekoek (3) uit Hoogeveen is eveneens nieuw op de lijst. Ze heeft ervaring 
met raadswerk in Amersfoort en is raadsgriffier en bestuursadviseur voor diverse gemeenten. Daarnaast is zij be-
trokken bij Stichting Present. Arnold de Weerd uit Pesse staat op 7. De Weerd is socioloog en beleidsmedewerker 
Maatschappelijke Zaken bij de gemeente Stadskanaal. Naast zijn werk is hij actief betrokken bij de kerk in Pesse als 
algemeen en dagelijks bestuur kerkenraad en betrokken bij het jeugdwerk. Sven Lovers is de jongste nieuwkomer 
boven in de lijst van het CDA. Hij studeert bestuurskunde in Leeuwarden en woont in Hoogeveen. 
Lovers is zeer geïnteresseerd in politiek en wil zich met name inzetten voor jongeren en wat hen bezighoudt in onze 
samenleving. Maurice Lunenborg (9) uit 
Hoogeveen sluit de nieuwkomers boven in 
de lijst. Hij is afdelingshoofd bij Waterschap 
Noorderzijlvest. Daarnaast is hij betrokken 
bij VV de Weide en vrijwillig politieagent. 
Veiligheid, verkeer en sport zijn onderwer-
pen waar hij veel voor kan betekenen.

Veel ervaring
Nieuw is goed, de aanwezige kennis en er-
varing borgen ook. Bert Otten (4) uit Flui-
tenberg heeft een melkveehouderbedrijf en 
is al vele jaren een vaste waarde voor het 
CDA als raadslid en als wethouder. Ruim 
20 jaar politieke en bestuurlijke ervaring 
brengt hij mee. Aaf-Tineke Bisschop-Hiem-
stra (5) uit Noordscheschut is sinds 2018 
raadslid. Sinds 2019 is zij werkzaam als do-
cent in het mbo-onderwijs bij Deltion Col-
lege in Zwolle en leidt zij studenten op voor 
een beroep in de financiële dienstverlening. 
Het vak waarin zij voor de overstap naar het 
onderwijs zelf ruim 20 jaar werkzaam is ge-
weest. Nog iemand met heel veel ervaring is 
Erik-Jan Kreuze (6) uit Hoogeveen. Kreuze 
is de huidige fractievoorzitter. Vanaf 2014 
is hij raadslid en in het dagelijks leven ac-
countant, IT-auditor en adviseur bij Afier 
Accountants in Tynaarlo. Hij werkt voor het 
Noordelijke MKB en veel maatschappelijke 
bedrijven. Hij was bestuurslid bij o.a. HZVV 
en is momenteel commissaris bij een zorgin-
stelling in Zwolle. Op 10 vinden we raads-
lid Klaas Kroezen uit Hoogeveen. Kroezen 
heeft zich de afgelopen jaren vooral ingezet 
binnen het onderwerp duurzaamheid.  Hij is 
daarnaast docent bij het Roelof van Echten 
College in Hoogeveen en doceert Frans, Ge-
schiedenis en Maatschappijleer.

Partij van de samenleving
HOOGEVEEN

2  HAAIJE FEENSTRA

TIENDEVEEN
3  FEMKE KOEKOEK

HOOGEVEEN

4 BERT OTTEN

FLUITENBERG

6  ERIK-JAN KREUZE

HOOGEVEEN

7  ARNOLD DE WEERD

PESSE

8  SVEN LOVERS

HOOGEVEEN

9  MAURICE LUNENBORG

HOOGEVEEN

10  KLAAS KROEZEN

HOOGEVEEN

5 AAF-TINEKE BISSCHOP-HIEMSTRA

NOORDSCHESCHUT

1  ANNETTE JANSEN

HOOGEVEEN

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

DeurDacht, uw voor- en garagedeurspecialist 

uit Pesse! Ons bedrijf is gespecialiseerd in 

de verkoop, montage en service van Hör-

mann garage- en voordeuren en elektrische 

aandrijvingen.
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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. 

Gratis warmtescan en energieadvies van uw woning
Al eerder hebben we gemeld dat PEN ook deze winter gratis warmtescans van uw woning kan maken. 
Op dit moment zijn er al meerdere aanmeldingen en de actie loopt tot begin maart.
Er is nog ruimte om deel te nemen aan onze actie.

Het is niet bepaald een luxe om een warmtescan te laten 
maken gezien de hogere energietarieven. U heeft met 
een warmtescan goed zicht op het warmteverlies van uw 
woning en hoe u het beste isolerende maatregelen kunt 
doorvoeren. Uiteindelijk kunt u een hoop geld besparen op 
uw energierekening.
De actie is voor iedere deelnemer gratis. Tijdens de actie 
voeren leden van PEN op afspraak de warmtescan bij u 
thuis uit. Vervolgens is er op 2 maart a.s. een informatie-
avond waarop u de warmtebeelden ontvangt. Tijdens deze 
bijeenkomst vinden gesprekken plaats tussen deelnemers 
van de actie en aanwezige experts die een energieadvies 
geven op basis van die beelden. 
Het is goed om te weten dat voor het maken van effectieve 
warmtescans er een groot temperatuurverschil tussen binnen 
en buiten moet zijn. Daarnaast betreft het consult alleen een 
advies. Er wordt u niets verkocht en u bent tot niets verplicht.

Hoe doet u mee?
Voor een gratis warmtescan en energieadvies of meer 
informatie gaat u naar onze website: www.penpesse.nl/
aanbod/warmtescans-in-de-wintermaanden/

De oliebollenacties
weer een succes!
Met dank aan iedereen die ons gesponsord heeft door het 
kopen van onze heerlijke oliebollen. En met dank aan Stijl 
Strijker en Het Erfgoed die beid,e acties mogelijk heb-
ben gemaakt.

Bedankt!
De opbrengst wordt besteed aan o.a. het project van Petra 
in Zambia (april/mei ’22) en het project van Ezra, Dana, 
Rick en Alie in Rwanda (augustus ’22).

Volg onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven 
van onze acties en projecten: www.facebook.com/
worldservantshoogeveen

Namens World Servants Hoogeveen 
Rick en Alie Stoel 

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

DeurDacht, uw voor- en garagedeurspecialist 

uit Pesse! Ons bedrijf is gespecialiseerd in 

de verkoop, montage en service van Hör-

mann garage- en voordeuren en elektrische 

aandrijvingen.

We mogen weer!
In 2021 hebben de coronamaatregelen ons he-
laas weerhouden om lekker te sporten. Inmiddels 
is 2022 al even bezig en kunnen we weer begin-
nen. Zo hebben we op de zaterdagochtend de 
kangoeroeklup weer opgestart. Deze vindt plaats 
op 5 & 19 maart. Ook zijn we mooie dingen aan 
het plannen voor de twee basisscholen in Pesse!

Onze senioren trainen elke vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur in 
de sporthal in Hoogeveen en we hopen zo snel mogelijk een 
doorstart te maken in ons wedstrijdseizoen. Gaat dat allemaal 
volgens plan dan zullen wij op 26 maart om 14.00 uur onze 
eerste thuiswedstrijd spelen in sporthal De Marse in Ruinen.
Heb jij net als ons het gevoel dat je lang genoeg hebt stilgeze-
ten door alle lockdowns en heb je zin om een keer te komen 
kijken of zelf mee te trainen? Dat kan! Neem dan even contact 
op met Rick Stoel via 06 34271105. Iedereen is welkom.

Groetjes, Het bestuur van KV NIEK
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Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Dorpsstraat 33
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Bloemwerk met karakter!
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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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Gelukkig mogen we, na een lockdown, al onze leden weer 
verwelkomen in onze lessen. Voor de jeugdleden hebben we 
in december onze lessen wel aan kunnen bieden. We zijn 
onze trainers en leden erg dankbaar voor hun flexibiliteit.  

We hebben deze afgelopen periode afscheid genomen van 
Mandy voor de kidsdance lessen. Mandy bedankt voor je 
inzet voor onze vereniging.  

Wil je zelf komen sporten? Het is altijd mogelijk om 4 les-
sen gratis uit te proberen. U kunt contact opnemen via de 
socials of deantilopen@gmail.com  

 

Grote clubactie 
Na de vorige tussenstand van 767 loten kunnen we vermel-
den dat we uiteindelijk 923 loten hebben verkocht! We zijn 
ontzettend trots op de 88 leden die samen dit geweldige 
resultaat behaald hebben. De verkopers van de meeste loten 
zijn door ons in het zonnetje gezet! We hebben voor onze 
vereniging meer dan € 2200,- opgehaald en dit geld gaan 
we gebruiken voor nieuw materiaal.  

Heeft u al gecontroleerd wat de grote clubactie u gebracht 
heeft?  

 

Flessenactie 
Bedankt voor alle flessen én bonnetjes die we al mochten 
ontvangen! Ook dit jaar vindt de flessenactie weer plaats in 
Coop Koolhof door de huidige coronamaatregelen. U kunt 
uw flessen nog steeds inleveren bij Coop Koolhof. 
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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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OBS De Posthoorn is 
BIJ-vriendelijk 
Bijen zijn ontzettend belangrijk voor de natuur! Onze 
bovenbouwleerlingen hebben de afgelopen weken veel  
geleerd over verschillende soorten bijen, het belang van 
bijen en de kritieke toestand van de wilde bijen. Kinderen 
zijn de natuurbeschermers van de toekomst. En er lag een 
belangrijke taak om de bijen een handje te helpen. Op 7 
december 2021 hebben de leerlingen van groep 7 & 8 
van De Posthoorn het grasveld achter de school een stuk bij-
vriendelijker gemaakt.

Er is meer dan 90 m2 grond afgeplagd achter de school 
door de leerlingen. Wat hebben onze leerlingen gezwoegd 
en gezweten! Op de afgeplagde grond is een bijenheuvel 
gemaakt, een graslandmengsel gezaaid, appelboom ge-
plaatst en zijn er verschillende bloemen- en plantenborders 
aangelegd. Aan de muur zijn twee nestkasten voor metsel-
bijen opgehangen. In het voorjaar komt er nog een groot 
insectenhotel bij. 

Dit schoolproject is tot stand gekomen in samenwerking met 
een wilde bijenproject van IVN Hoogeveen en een school-
pleinvergroeningsproject van Landschapsbeheer Drenthe. 
Wij danken IVN, Landschapsbeheer Drenthe en diverse 
ouders die materialen hebben uitgeleend om dit te kunnen 
doen voor de goede samenwerking en ondersteuning!
 

 

 

Letterfeest groep 3
Op 18 januari heeft het jaarlijkse let-
terfeest van groep 3 plaatsgevonden. 
Het is weer gelukt: alle leerlingen van 
groep 3 hebben alle letters geleerd! 
Dat maakt dat ze vanaf nu ingewijd 
zijn in het geheim van het lezen… 
Uiteraard hebben we dit samen 
gevierd. Alle leerlingen van groep 3-4 mochten met een 
feestelijke knuffel of hoed naar school komen. Ze hebben 
tijdens een buitentaalles een lastige letterpuzzel opgelost en 
er is door alle leerlingen een prachtig letterlied ingestudeerd 
en gezongen. Daarna hebben alle kinderen uit groep 3 uit 
handen van de directeur hun Letterdiploma ontvangen. Het 
letterfeest is elk jaar weer een bijzondere mijlpaal in de 
schoolloopbaan!

 
Vervoermiddelen centraal in 
groep 1-2
In groep 1-2 wordt deze periode druk gespeeld en gewerkt 
met en rond ‘vervoermiddelen.’ Een mooi thema om de 
woordenschat van onze leerlingen verder uit te breiden. Een 
hele kleine greep uit de activiteiten: er wordt voorgelezen 
over rijden, vliegen en varen. En de piloot bestuurt het vlieg-
tuig terwijl de stewardess maaltijden en drankjes serveert 
aan de passagiers. Ready for take-off!
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CENTRAAL
VERGADEREN
AAN DE A28

DAT KAN BIJ GREEN PLANET

€6 P.P.
PER UUR

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.



Mooie opbrengst
Jantje Beton actie
Dat buitenspelen heel belangrijk is, dat wordt in menig 
artikel op internet en in de krant onderschreven. Wij zijn 
als school ook dit jaar weer in actie geweest om het Jantje 
Beton te steunen. Met de leerlingen van groep 6 t/m 8 heb-
ben we maar liefst € 1.662,- opgehaald! De helft van de 
opbrengst (€ 831,- !!) is voor onze school. Hiermee worden 
kinderen in kwetsbare speelposities ondersteunt om meer 
te kunnen buitenspelen. Jantje Beton doet dit, door allerlei 
projecten op te zetten door Nederland. Wij mogen dus 
ook een deel van het geld besteden aan het buiten spelen. 
Mooi dat de leerlingen dit voor elkaar hebben gekregen en 
zoveel loten hebben verkocht. Hartelijk dank voor eenieder 
die dit gesteund heeft. N
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Typecursus
In maart start de typecursus voor de bovenbouw van De 
Akker en OBS de Posthoorn weer. Een gezamenlijk initiatief 
waarbij leerlingen van beide scholen typeles krijgen. Mede 
door het afgelopen jaar hebben veel leerlingen nog geen 
typecursus gedaan. Terwijl dit zeker met het oog op de 
computervaardigheden erg belangrijk is. Op veel plekken in 
deze maatschappij is het gemakkelijk en soms zelfs nood-
zakelijk om goed te kunnen typen. Vanaf maart starten de 
lessen op De Akker. Leerlingen die meedoen hebben bericht 
gehad. Deze leerlingen zijn van harte werlkom!

Activiteiten van...
Kinderwerk Ontmoetingskerk

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 aan-

meldt voor een activiteit. Dat kan eenvoudig door een 
mailtje te sturen naar kinderwerk@pknpesse.nl

• Vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd van harte welkom!

9 maart 2022
Kindertheatervoorstelling in de Ontmoetingskerk

Kees en Mees zijn vrienden. Na een 
ruzie stappen ze uit verveling maar 
in een verhaal. Een verhaal over 
een ontdekkingsreiziger die op zijn 
tochten door de wereld een heel bij-

zonder mens ontmoet. Ze woont in het bos en ze vertelt dat 
ze ontzettend rijk is! De ontdekkingsreiziger vertelt iedereen 
over deze geweldige ontdekking. Maar dan gaat het mis…

Op 9 maart a.s. komt de theatergroep ‘Over Schapen Enzo’ 
naar Pesse/Fluitenberg. Ze brengen de voorstelling Rijk!, 
een voorstelling voor kinderen van 4-12 jaar (basisschool-
leeftijd). Alle kinderen zijn van harte welkom! De (interac-
tieve) voorstelling begint om 14.30 uur en duurt ongeveer 
drie kwartier. Na afloop van de voorstelling kun je nog een 
leuke activiteit doen in de kerk. Om 16.30 uur kun je weer 
worden opgehaald. Wil je meer weten over de theater-
groep, kijk dan zelf even op www.overschapenenzo.nl

23 maart 2022
Lammetjesdag in Tiendeveen

Wat is er schattiger 
dan lammetjes in het 
voorjaar? Dominee 
Marianne heeft bij 
haarzelf thuis, op de 
Willemshoeve, mooie 
zwarte schapen die 

in februari en maart lammetjes gaan krijgen. Op woens-
dagmiddag 23 maart zijn de kinderen (van 0-12 jaar) van 

harte welkom om langs te komen en lammetjes te komen 
kijken. Er is natuurlijk iets lekkers te eten en te drinken, maar 
je mag ook even komen knuffelen met de lammetjes. En 
wil je graag met een lammetje op de foto? Dat kunnen we 
ook regelen! De Willemshoeve houdt de lammetjesdag van 
15.00 tot 16.30 uur. Kom je ook?? (Natuurlijk mag je vader 
en/of moeder ook komen)

6 april 2022
Haantje op ‘n stokkie
Op zondag 10 april is het Palmpa-
sen. In de week daarvoor zijn de 
kinderen van 4-12 jaar van harte 
welkom om in de Ontmoetings-
kerk hun eigen palmpasenstok te 
komen maken. Je moet zelf een houten kruis meebrengen 
en voor de rest wordt gezorgd. De kerk is vanaf 14.00 uur 
open! Het is fijn als je vader of moeder (of je opa of oma) 
meekomt, om je een beetje te kunnen helpen. Tijdens het 
knutselen leggen we ook uit wat de betekenis is van al die 
dingen waar de palmpasenstok mee wordt versierd.
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Beste wensen voor 2022
Allereerst namens het bestuur van sv Pesse nog een sportief en gezond 2022 gewenst. Helaas zitten we 
nog steeds in een onzekere periode met betrekking tot de COVID 19 pandemie met al haar beperkin-
gen. Natuurlijk willen we graag weer ruimte hebben om te voetballen, te trainen of weer rond het veld 
te staan. Maar zo zal eenieder erin staan, ondertussen doen we wat we kunnen en wat mag.

Naast het vooruitkijken ook natuurlijk even terugkijken naar 
het afgelopen jaar, waarin we afscheid hebben moeten 
nemen van ons erelid, oud bestuurslid en oud beheerder en 
vrijwilliger Jans van Dalen. Velen hebben de condoleance 
in de kantine bezocht en de familie sterkte gewenst. Ook 
hebben we eerder afscheid genomen van Bart Winters, 
onze zeer trouwe supporter en vrijwilliger van sv Pesse. Zijn 
uitvaart met velen van ons langs de weg in Stuifzand was 
indrukwekkend. Beide mannen blijven in onze herinnering.

De vorige competities zijn niet afgemaakt en na de zomer 
zijn we met frisse moed begonnen. Een nieuwe trainer voor 
de zondagselectie en een oude bekende trainer voor de 
zaterdag. Ook de complete staf van de dames senioren 
is intact gebleven. Daarnaast is dit ook gebeurd voor de 
jeugdafdeling betreffende trainers en leidersposities.
 
Het geeft veel vertrouwen richting de prestaties van alle 
elftallen en hopen en rekenen komend jaar op mooie presta-
ties. Laten we maar geen doelen en prognoses afgeven, het 
blijven voetballen is eerste prioriteit. 

Trots zijn we op ons mooie sportpark, met al haar voorzienin-
gen. De laatste puntjes nog afwerken maar tot nu toe zijn alle 
bezoekende clubs onder de indruk. Het ideale sportpark voor 
onze club en we gaan ervanuit dat dit meer leden oplevert. 

In deze nieuwjaarswens wil ik extra aandacht vragen voor 
iedereen binnen onze club, de voetballende leden, niet 
voetballende leden, vrijwilligers, allemaal enorm bedankt 
voor de steun en inzet voor onze club in een moeilijke tijd. 
Met zijn allen houden we deze club op koers. 

Zodra het mogelijk is willen we graag een fysieke ledenver-
gadering inplannen om verantwoording richting de leden af 
te leggen. 

De samenwerking met de bovenbouw jeugd Wijster en 
Pesse verloopt prima en is van toegevoegde waarde voor 
beide clubs. We kijken per jaar waar we elkaar nodig heb-
ben om elftallen samen te stellen.
 
Natuurlijk zijn we als bestuur altijd bereid om vragen te 
beantwoorden. Dat mag rechtstreeks of per mail naar info@
svpesse.nl.
Hopelijk levert onze club prima omstandigheden om te voet-
ballen en proosten we op de club om onszelf in 2022 weer 
tot de gezelligste club van Drenthe uit te roepen.

Arend Steenbergen, voorzitter sv Pesse

Jeugdtrainer
Niels Maagd verlengd
sv Pesse heeft het contract van jeugdtrainer Niels Maagd met 
3 jaar verlengd. Reden om het contract met 3 jaar te verlen-
gen is om de continuïteit binnen de jeugdafdeling te waarbor-
gen. Daarnaast is sv Pesse zeer tevreden over de manier van 
training en begeleiding van Niels Maagd.
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sv Pesse beleeft geslaagd trainingskamp in Torremolinos

Ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft trok de 1e selectie van sv Pesse traditiegetrouw naar de 
Spaanse zon. De afgelopen jaren was Marbella de bestemming, maar ditmaal streek men neer in het 
bruisende Torremolinos.

Op woensdagmiddag vertrok de bus vanaf sportpark ‘de 
Marke’ richting Schiphol waarna men in de avond landde 
op de luchthaven van Malaga. Hier stond de bus al klaar 
voor het vervoer richting Hotel Sol Principe. Een gigantisch 
hotel gelegen aan de boulevard van Torremolinos. Na een 
uitgebreid diner stonden er verder geen verplichtingen op 
het programma. Dit bood de gelegenheid om het nachtleven 
van de Spaans/Nederlandse badplaats eens onder de loep 
te nemen. Uiteraard kon men het niet te laat maken, want 
de volgende dag stond er alweer een training gepland in 
de ochtend.

Donderdagochtend om 09:00 uur werd een ieder verwacht 
bij het ontbijt. En op een enkeling na was ook iedereen 
aanwezig. Voor de laatkomers stond namelijk ook een straf, 
die moesten de zee in. De enige laatkomer had geluk, want 
de zee was vrij wild als gevolg van een harde zeewind. 
Om die reden werd zijn straf een dagje uitgesteld. Na het 
ontbijt vertrok de selectie met de bus richting het voetbalveld 
voor een pittige training van anderhalf uur. Daarna weer 
terug met de bus naar het hotel voor het lunchbuffet. In de 
middag stond er eerst voetvolley op het programma, maar 
door de harde wind kon dit helaas niet doorgaan. Deze 
activiteit werd vervangen door een strandwandeling welke 
eindigde in de strandlounge ‘De Brabander’ waar onder 

het genot van een drankje de beentjes wat rust kregen. ‘De 
Brabander’ bleek ook een kroeg te hebben waar de DJ ook 
het Pesser repertoire in de bak had liggen. Hier bewees me-
nig speler (en begeleiding trouwens ook) over een gouden 
strotje te beschikken. Wat dat betreft is het jammer dat The 
Voice net is opgedoekt.

Vrijdagochtend stond er wederom een training op het 
programma. Deze werd wat minder intensief ingedeeld. 
In de weken voorafgaand aan het trainingskamp mocht er 
natuurlijk niet gevoetbald worden, dus men moest ook voor-
zichtig zijn met het oog op eventuele blessures. Er moest 
zaterdag namelijk nog een wedstrijd gespeeld worden. 
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In de middag was er geen programma, dus dwarrelde de 
groep uit. De één koos voor een kaartspel in de hotellounge 
waar anderen de boulevard en haven van Torremolinos 
ging verkennen per elektrische step. Ook koos een enkeling 
voor een middagdutje. Na het diner werd er ’s avonds nog 
een klein drankje gedronken waarna men op huis aan ging 
ter voorbereiding op de wedstrijd van morgen.

Zaterdag was Graaf Willem II/VAC uit Wassenaar de te-
genstander. Deze ploeg speelde in de 2e klasse op zondag, 
maar is onlangs overgestapt naar de zaterdagafdeling. Hier 
moest men instromen in de 4e klasse en staat Graaf Willem 
II/VAC tweede. Echter heeft het wel de minste verliespunten 
doordat het nog een wedstrijd tegoed heeft. Pesse begon 
wat stroef aan de wedstrijd, wat leidde tot enkele grote 
kansen voor de ploeg uit Wassenaar. Uiteindelijk kwam 
Pesse achter doordat een afgeslagen corner binnen werd 
gevolleerd. Daarna had Graaf Willem II/VAC het beste van 
het spel, maar vlak voor rust kon Pesse via Marco de Vries 
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alsnog op 1-1 komen. Helaas schoot hij in het zijnet. In de 
tweede helft liep Graaf Willem II/VAC in een korte tijd uit 
naar een 4-0 voorsprong, waarna de wedstrijd rustig werd 
uitgespeeld. Lichtpuntje in dit duel was wellicht de terugkeer 
van Dennis Moes, die na lang blessureleed weer binnen de 
lijnen mocht aantreden.

In de middag was de zee inmiddels wat rustiger geworden, 
en het aantal laatkomers was ook gegroeid. Zo kon een 
groep van zo’n 6 spelers (en wederom ook begeleiding) 
zich opmaken voor een frisse duik in de zee. Op de zater-
dagavond sloot men het trainingskamp af met een geza-
menlijk diner, wederom bij de strandlounge ‘de Brabander’ 
waarna men zondagmiddag weer huiswaarts keerde. Al 
met al een geslaagd trainingskamp.

In het bijzonder willen we de sponsoren bedanken die dit 
trainingskamp mogelijk hebben gemaakt. Zonder hen waren 
deze prachtige dagen niet mogelijk geweest. Hopelijk geeft 
dit een extra boost richting de eerste overwinning na de 
winterstop.
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sv Pesse/vv Wijster 017-1 KAMPIOEN!
Na een ongeslagen seizoen, waarin veel goals werden gemaakt en er grote uitslagen werden neerge-
zet, was het dan eindelijk zo ver voor de 017-1 van Pesse/Wijster: De kampioenswedstrijd tegen num-
mer 2 HH-combi 017-1 in Hijken.

Zaterdagmiddag 18 december was het dan zover: de 
kampioenswedstrijd. De spelers van de 017 kwamen één 
voor één naar de kantine toe om te verzamelen. Waar ze 
normaal de grootste praatjes hadden waren ze dit keer al-
lemaal ingetogen en vol spanning voor de wedstrijd van het 
seizoen. Ouders haalden nog een kopje koffie, spelers een 
AA-tje en dan met z’n allen op naar Wijster om vanuit daar 
met het hele team op weg te gaan naar Hijken.

Eenmaal aangekomen en de spelers in de kleedkamer 
waren, viel er een deel van de spanning weg, misschien 
omdat ze de tegenstanders zagen en dachten dat ze wel 
even zouden winnen, of het kwam door de oorverdovende 
muziek die uit de meegebrachte box kwam. Opstelling 
bekend, laatste instructies van de trainers/leiders en het veld 
op met z’n allen.

Om 13:30 uur was het dan eindelijk zo ver, het fluitje klonk 
en de bal rolde. Beide teams begonnen wat ingezakt en dat 
was te zien aan het voetbal, er kwam van beide teams niet 
veel uit in het begin. Na de eerste 10 minuten nam Pesse/
Wijster het heft in handen en begonnen ze te voetballen 
zoals er getraind werd, goed positiespel en dan de diepe 
mensen zoeken. Dit gebeurde steeds meer en even later lag 
dan ook de bal voor de eerste keer in het net. Een goede 

bal van achteruit op Glenn die het overzicht bewaarde en 
de bal goed voorgaf op Yarnick. 0-1! Na de 0-1 kwam ook 
HH-combi er wat vaker uit, vooral door de lange bal te han-
teren op de snelle spits. Zo rond de 25e minuut schoot een 
speler van HH-combi de bal richting doel die werd verwerkt 
tot een corner. Heel even waren de spelers van Pesse/Wijs-
ter niet scherp en draaide HH-Combi de bal zo vanuit de 
corner het doel in. 1-1.
Het was dus weer aan Pesse/Wijster om te laten zien dat 
ze hierover heen konden komen en dat gebeurde! Ondanks 
dat ze met 10 man kwamen te staan omdat Glenn door-
ging op de keeper en er met een gele kaart 10 minuten uit 
moest. Renz kwam 1 op 1 met de keeper die hij omspeelde 
en zo de bal in het lege doel wist te werken. 2-1! Niet veel 
later floot de goedfluitende scheids voor de rust.

Na de thee en de benodigde instructies kwam Pesse/Wijs-
ter sterker uit de kleedkamer maar was het HH-Combi die 
de gelijkmaker wist te maken door een goed ingeschoten 
vrije trap. 2-2. Als de koppies maar niet gingen hangen, 
hadden de staf en toeschouwers er nog vertrouwen in dat 
het allemaal wel goed kwam. En ze bleken gelijk te hebben! 
Door een heel goedlopende voetballende actie was het uit-
eindelijk captain Aljan die de bal goed achter de doelman 
van HH-Combi schoot. 2-3!
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Met nog ongeveer 20 minuten te spelen was het HH-Combi 
die al een beetje alles of niets begon te spelen door er een 
extra aanvaller in te brengen. Hierdoor kreeg HH-Combi 
ook meer in te brengen maar was het de verdediging en 
doelman S. Kammer die geen bal meer door liet. Pesse/
Wijster kwam er ook nog een aantal keer uit wat nog werd 
beloond met een mooie goal van Rowan, die de keeper te 
ver uit z’n goal zag staan en de bal zonder pardon over de 
keeper in het net schoot. 2-4.
Deze goal deed de tegenstander niet goed en wisten ook zij 
dat het kampioenschap naar Pesse en Wijster zou gaan. Er 

kwamen nog een paar kansjes voor Pesse/Wijster maar die 
werden niet omgetoverd in doelpunten.
Dan fluit de scheids af! 2-4 winst voor de mannen uit Pesse 
en Wijster! Nu snel douchen en omkleden en nog even met 
z’n allen een klein feestje vieren bij leider Roelof.

Het was een mooi en geslaagd seizoen en willen graag 
iedereen bedanken voor de support.

Sportieve groet,
sv Pesse/vv Wijster 017-1

AFKORTINGEN en de letter G.
De laatste dag van het jaar 2021 reed ik met PP, bij de sv Pesse meer dan bekend, een rondje door het 
mooie Pesse. Schuin tegenover de woning van RW, eveneens bekend bij de sv Pesse, stond er iemand 
met een grote ijsmuts op, om de in de tuin aanwezige kerstverlichting op te ruimen. Althans wat voor 
verlichting en versiering van deze mooie straat door moest gaan. Nou als Philips niets beter te koop 
heeft...

Op mijn vraag, gezien de grote ijsmuts, wanneer de ijsbaan 
open ging kreeg ik geen antwoord doch een wedervraag.
Weet jij wie er bovenaan staat in de Eredivisie? want de 
teletekst op onze televisie doet het niet meer. Zeer waar-
schijnlijk van hetzelfde merk als de tuinverlichting.
Beste Gilbertjan van Dijk, vraag het Geran, Gerben of Genk 
Metselaar, kijk bij de buren op teletekst of koop een AD.
Misschien nog beter licht een whattsapp groep op met bo-
venstaande namen. Flauwe praat zat zou ik zeggen.

Verderop in het dorp haalden we de loopgroep van RG in, 
de vrouw van JR. En dan. niet de JR uit Dalles, maar de JR 
van ZDN.
Nou nou nou dat ging erbij dames, zelfs een egel zou jul-
lie nog inhalen. Ben benieuwd of jullie voor 00.00 uur al 
thuis waren om vrienden en familie een goed nieuwjaar te 
wensen.
Daarna een rondje gereden over het park van de broer van 
Peter Gillis, Gerbrand genaamd. Ik moet zeggen dat het 
buikje ook bij laatstgenoemde begint te groeien, maar je 
aan de haardracht wel kunt zien dat het broers zijn.
Helaas was de campingwinkel van FB gesloten zodat een 

blikje fris nog even op zich moest laten wachten.

Na een paar oliebollen bij PP genuttigd te hebben en bij de 
plaatselijke COOP een paar flessen Rivella gehaald te heb-
ben ben ik het jaar eens gaan overdenken.
Het was geen jaar voor de heren en dames voetballers. 
Om de haverklap werden er wedstrijden uit de competitie 
gegooid. Niet alleen DZOH en Fit Boys, maar ook andere 
ploegen ergerden zich hier Groen en Geel aan.
Het is niet anders, we moeten er mee leven: mondkapjes, 
1.5 meter, restaurants dicht, etc, etc.
Hopenlijk komend jaar iets meer Geluk. Trouwens dat geluk 
kun je ook zelf afdwingen. Ga lopen dan is het krijgen van 
een lekke band op de fiets nihil.

Lezers en lezeressen, de inkt is op en de tijd dringt. Volgen-
de keer weer een langere inzending

Veel G en G in 2022.

Uw buitenland correspondent.

Het laatste nieuws over sv Pesse vindt u op:

www.svpesse.nl
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Partij van de samenleving
HOOGEVEEN

1  ANNETTE JANSEN-BRANDSEMA

HOOGEVEEN

2  HAAIJE FEENSTRA-PAAS

TIENDEVEEN

4 BERT OTTEN

FLUITENBERG

7  ARNOLD DE WEERD

PESSE

(Huur)woningen bouwen

Ruimte voor gezond boeren met perspectief

Ouderen kunnen blijven wonen in eigen dorp

Respect voor elkaar en elkaars spullen

www.cdahoogeveen.nl


