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www.wvautos.nl

www.fieten.info

NAVARONE - THE CROOKED

GRATIS PARKEREN NAAST HET FEESTTERREIN!
GRATIS TOILETTEN!
NETTE CONSUMPTIEPRIJZEN!
DIVERSE EETTENTJES!
Verkoop via GreenPlanet - Pesse en via onze website!

In- en verkoop van
gebruikte campers www.goedkopecampers.nl

M U Z I E K W E E K E N D. C O M

Beste lezers van het Zaanddörpenneis,
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 buitengebieden kunnen kopij inleveren. Neem hiervoor eerst contact op
met de redactie. Voor reacties of over adverteren kunt u contact
opnemen met de redactie of met een van de bestuursleden.
Extra exemplaren zijn mee te nemen bij De Wenning en bij de
COOP Koolhof. Overname van foto’s en/of artikelen alleen na
schriftelijke toestemming van de redactie.
De Ziekenkas
Wilt u een attentie laten bezorgen aan een zieke, die bijvoorbeeld weer thuis is na een ziekenhuisopname, laat het dan
weten aan één van de onderstaande contactpersonen:
De Marke 3 t/m 37, Vogelakkers en Tipakkers:
Mw. Leehuis, De Marke 13, tel. 241266;
De Marke 39 t/m 101:
Mw. Brals, Oostering 22a1, tel. 355267;
De Korte Lange, De Laak, Tentakkers, Bossemaat, Grootslag,
Brinkstukken, Kimmelsbrink, Grevenkamp en Veldbrake:
Mw. Bruinenberg, Grevenkamp 12, tel. 06-33814724;
De Hoorns, Lage Landkamp, Goornakkers en Tonckenspad:
Henny 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.

Voor ons ligt weer een nieuwe editie van het
Zaanddörpenneis, met de informatie van clubs en
verenigingen uit Pesse, Fluitenberg en Stuifzand.
Natuurlijk veel leesplezier gewenst.
Het gevoel is er een beetje dat we covid langzamerhand

VOORWOORD

Van de voorzitter

achter ons kunnen laten en dat de maatschappij open gaat.
Ondanks dat er nog mensen positief raken en in quarantaine gaan. Dit heeft nog wel invloed maar we kunnen weer
naar de sportclub, restaurant en het café of het dorpshuis.
De verenigingen willen graag weer wat organiseren en de
inwoners willen er graag weer op uit. Zo zijn in ieder geval
de sportcompetities weer opgestart en de dorpshuizen en
horeca lopen weer vol. De plannen van de dorpsverenigingen kunnen weer gemaakt worden, onze dorpen zullen
daar wel voortvarend mee bezig gaan denk ik.
Zo zien we op sportpark de Marke weer publiek en een
volle kantine, goed voor de club en natuurlijk goed voor de
sporters. De wedstrijden hebben toch een andere intensiteit
en beleving dan alleen trainen. Zo zal dat zijn bij iedere
club, het moet ergens om gaan.
Vanuit de gemeente wordt er nog steeds behoorlijk bezuinigd op veel beleidsterreinen. De sport heeft hier mee te
maken en ook de dorpshuizen of wijkgebouwen. Het zal
duidelijk zijn dat onze dorpen niet zonder een dorpshuis
kunnen en dat gaat ook niet gebeuren. Vooral kunnen we
de komende tijd weer laten zien waar het dorp groot in is.
Namelijk samen de schouders eronder en de leefbaarheid
weer een boost geven.
Naast al het positieve en de mogelijkheden om weer wat te
organiseren voor veel mensen en een actief verenigingsleven is er wel een grote dreiging in oost Europa. Niemand
weet hoe deze oorlog zich zal ontwikkelen maar dat het
ook ons raakt is wel duidelijk. Daarvoor is de afhankelijkheid van energie te groot geworden. Wat er gebeurt en hoe
we kunnen helpen is de vraag. Het is wel hartverwarmend
om te zien hoeveel goederen er worden ingezameld om de
vluchtelingen in Europa te voorzien. We kunnen niet anders
dan hopen dat deze waanzin zo snel mogelijk stopt.
Arend Steenbergen
voorzitter sv Pesse

Foto omslag: Agnes Veld (Kraloërheide)
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GASAPPARATEN?

• ontwerp

MAAK GEBRUIK VAN
ONZE ONDERHOUDSDIENST
THUIS IN
WARMTE

• aanleg
• onderhoud
• renovatie
• bestrating
Gerwalt van Slochteren

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

06 520 638 05
info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

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

www.opdegoedeweg.nl

NIEUWBOUW
– VERVANGING – –
ONDERHOUD
– ADVIES – ADVIES
NIEUWBOUW
– VERVANGING
ONDERHOUD

e

René Stevens
Pesse
Stevens

06 4214 3336
info@rietdekkersbedrijfstevens.nl

06 4214 3336
info@rietdekkersbedrijfstevens.nl

Onderhoud en aanleg van elektrische installaties
derhoud
en aanleg van elektrische installaties
Voor particulieren en (agrarische) ondernemers.
or particulieren en (agrarische)
ondernemers.
Gerard Waninge
Tel. 0528-85 29 31
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

Gerard
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

De Tipakkers 19
7933 RP Pesse

29 31
Mob. 06-28 45 46 59
info@mido-pesse.nl

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

OUDERENSOOS

JUDOVERENIGING HARADO

Op woensdag 18 mei a.s. organiseert

Lesprogramma en informatie:

de Ouderensoos een extra middagbij-

www.judo-harado.nl 3 proeflessen gratis!

AANLEVEREN KOPIJ

ELKAAR ONTMOETEN EN

heerders), Veldkamp 13, tel. 272391,

ZAANDDÖRPENNEIS

SAMEN ZIJN

email: dorpshuisoverschotje@gmail.com.

Noteer alvast in je agenda: Het juni/juli

Ze zijn er weer! U vraagt zich af wat...?

nummer verschijnt begin juni.

De koffieochtenden in de Ontmoetings-

ONS DORPSHUIS STUIFZAND

Uiterste aanleverdatum kopij (in Word,

kerk, in het kader van samen zijn en el-

Open voor snacks en plates: zaterdag en

foto’s apart aanleveren): 15 mei.

kaar ontmoeten. En wel op de tweede

zondag vanaf 17.00 uur. Bingo (van de

en vierde dinsdag van de maand. Voor

klootschietvereniging, met geldprijzen):

OPROEP AAN ONZE

iedereen bedoeld die zin heeft in een

elke maandag om 20.00 uur, zaal open

ADVERTEERDERS

kopje koffie/thee, een praatje, een spel-

om 18.30 uur. Biljarten: elke donderdag

Wijzigingen in uw advertentie? Laat dat

letje en met af en toe een creativiteit. We

om 13.00 uur en 20.30 uur, elke vrijdag

weten aan zdnneis@gmail.com en wij

starten om 10.00 uur, maar ook als u

om 20.00 uur. Oefen-biljart: elke dins-

zorgen dat het wordt aangepast.

later binnen komt bent u van harte wel-

dag om 13.30 uur. Jokeren: dinsdag om

kom. De ochtenden zijn bedoeld voor

de week om 19.30 uur. Klaverjassen:

DORPSCOLLEGE PESSE

dames en heren. De tweede dinsdag

elke woensdag om 20.00 uur. Kloot-

https://dorpscollege.jimdo.com/

van de maand drinken we koffie/thee

schieten: elke zaterdag om 14.00 uur

eenkomst.
Deze middag [Times less] wordt ver-

DORPSHUIS ’T OVERSCHOTJE

zorgd door Jan & Heily.

FLUITENBERG

Zang met gitaarbegeleiding.

Café en snackbar open: vrijdag, zater-

Plaats: In de Wenning

dag en zondag vanaf 17.00 uur. Biljar-

Aanvang 14.00 uur.

ten: elke maandag om 20.00 uur. Biljar-

B. Benning, Veldbrake 44, Pesse,

ten senioren: Elke maandag om 13.00

tel. 0528-241348

uur. Gym: elke dinsdag om 13.30 uur.
Voor informatie: André en Gea Baas (be-

met elkaar en de vierde dinsdag sluiten

en elke zondag om 10.00 uur. Koers-

ONTMOETINGSCENTRUM

we af met een gezamenlijke lunch waar

bal: iedere dinsdag om 14.00 uur. Voor

DE WENNING PESSE

we € 2,- p.p. voor vragen. Het zijn ge-

informatie: Erwin en Jolanda Laurenssen

Donderdagmiddag klaverjassen, aan-

zellige ochtenden. Welkom.

(beheerders), Hoofdweg 8, tel. 262577,

vang 13.30 uur, iedereen is van harte

Inlichtingen namens de koffieschenk-

www.dorpshuisstuifzand.nl.

welkom. Tevens is er gelegenheid voor

groep: Janny Moes 0528275035.

Rummikub. Donderdagmiddag = Spel-

Foto: Agnes Veld

lenmiddag in De Wenning! Vrij gebruik

GYMNASTIEKVERENIGING

van het biljart in De Foyer. Wilt u sjoe-

DE ANTILOPEN

len, welkom! We zetten het graag voor

Voor lesprogramma en verdere

u klaar.

informatie: Janet Wesseling,

Voor informatie: Henri Spijkerman (be-

email: deantilopen@gmail.com,

heerder), Veldbrake 5, tel. 241601,

https://antilopen.jimdofree.com/,

email: info@dewenningpesse.nl.

www.facebook.com/deantilopen-pesse

KLOOTSCHIETEN
De volgende data is er weer klootschieten.
2, 16 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 juni.
Vertrek om 14.00 uur vanaf de Hoekskamp. Vooraf is er koffie/thee. Inleg is
€ 2,00 per persoon. Meedoen is voor eigen risico.
Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427

NIEUWS UIT DE DORPEN

Agenda april/mei en korte berichten
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MAAKT UW WONING COMPLEET
de beste kwaliteitsdeuren,
Wij zijn niet alleen leverancier van
rbeslag en
maar leveren ook topkwaliteit deu
!
overige accessoires voor uw deuren

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

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

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

www.bowinbouwmaterialen.nl
ALLROUND
TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Nieuwbouw | Verbouw | Onderhoud

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

+
+
+
+
+
+

Camerabewaking op maat
Ziggo, Kpn en Canal Digitaal
Installatie radio en tv*, ook wandmontage
Radio-, tv- en schotelantennes
Allround elektrische klussen
Kabels trekken
* ongeacht waar gekocht, dus ook uw online aankopen!
Bel voor informatie of een afspraak

Jako Hilbrink
06- 50 52 54 54

Voor elk soort loonwerk een passende oplossing.

Pesse - 06 2148 5196

Het is weer bijna Pasen en we mogen weer!
Op zaterdag 9 april om 14.00 uur ben je
welkom bij de Oosterhof.
Neem je versierde ‘haantje op een stok’ mee en we gaan
samen op pad. We lopen een klein rondje door het dorp
en daarna volgt er een voorstelling in de Wenning. We zijn
blij dat we weer het Palmpasen kunnen vieren samen met de
kinderen! Zien we je 9 april?

Dodenherdenking 2022
Op woensdag 4 mei a.s. zal de jaarlijkse herdenking plaatsvinden van de doden die gevallen
zijn tijdens de tweede Wereldoorlog en tijdens de
politionele acties in toenmalig Nederlands OostIndië.

NIEUWS VAN DE PIONIERS

Haantje op een stokje

Eveneens gedenken we de gevallenen die zich ingezet
hebben voor de vrede waar ook ter wereld. Wilt u bij de
herdenking aanwezig zijn, dan wordt u verzocht om 19.45
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uur bij De Wenning te Pesse klaar te staan.
Vandaar vertrekt er een stille tocht naar de respectievelijke
begraafplaatsen.
Bij de gedenkplaatsen op de begraafplaatsen zullen herdenkingswoorden worden gesproken en een ieder krijgt de
mogelijkheid om bloemen te leggen. Ook dit jaar willen we
de jeugd een centrale plek geven tijdens de herdenking.
We zorgen weer voor een muzikale omlijsting en nodigen

Paaseieren zoeken
Op maandag 18 april is het 2e paasdag.
Tijd voor het paaseieren zoeken! We gaan om
11.00 uur van start op het Pioniersveld.

kinderen van de beide basisscholen uit.
De kinderen worden verdeeld op leeftijd en het zoeken
Voor de herdenking, vanaf 18.45 uur, hebben we een

kan beginnen. Het spannendste is natuurlijk, wie vindt het

aangepast programma in De Wenning. Informatie hierover

gouden ei?

leest u verder in het ZDN. Ook daar bent u dan van harte

Aansluitend organiseren we weer het eierdarts voor de

welkom.

groepen 5 t/m 8 en de leeftijden daarboven. Volwassenen
dagen we ook uit om een worp te doen.
We zien jullie graag op 18 april!

PESSERFEEST 2022
18 - 19 - 20 - 21
AUGUSTUS
ZET HET SNEL IN UW AGENDA!

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

VERS BELEGDE
BROODJES
OOK LEKKER VOOR ONDERWEG!

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

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

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

Uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg
Inlichtingen bij:
M. Drent (secretaris), Gijsselterweg 6a, tel. 0528-262452
G. Strijker (ledenadministratie),
Eursinge 3, tel. 0528-241413, gerritstrijker@gmail.com
website: uitvaartvereniging.pesse.com
Bij overlijden bellen 0800-8192
Yarden Hoogeveen, dag en nacht!

zorg!
Uw laatste zorg is onze

BRILLEN VOOR
JONG & OUD,
LENZEN &
ONDERHOUD
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

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

Het is nu de
tijd om uw
tuin aan te
pakken!
Advies
nodig...of
(op-)nieuw
aanleggen,
renovatie of
onderhoud
bel ons
voor een
afspraak...

0528-276490

33
Fluitenbergseweg
g
er
Fluitenb

Yess .. We mogen weer! Daar zijn wij heel blij
mee en daarom organiseren wij op zaterdag
14 mei 2022 The Masked Singer in combinatie
met een gezellige bingo.
In de zangcompetitie The Masked Singer treden mensen uit
Pesse van top tot teen verkleed en onherkenbaar op. Voor
de mensen in de zaal is het niet bekend wie er achter het
masker verschuilt zitten.
Na een aantal rondes bingo te hebben gespeeld, treden
er drie kandidaten op. De mensen in de zaal mogen raden

Zaterdag 29 oktober organiseert “de Pioniers”
voor de 2e keer de Pesser expo. Op deze dag
kunnen inwoners van Pesse, Fluitenberg en
Stuifzand hun zelfgemaakte kunstwerken of
verzamelingen tonen aan hun dorpsgenoten.

wie er verschuilt zit in het pak.
Na drie optredens wordt ook de ontmaskering gedaan.
Wie van de mensen in de zaal heeft het goed?

NIEUWS VAN DE PIONIERS

The Masked Singer en
bingo in Pesse

Deze avond zijn er leuke prijzen!
De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 23.30 uur.

Ben jij of ken jij iemand met zo’n verborgen schat en vind

De deelname voor de bingo is € 5,00 per persoon

jij dat deze collectie een keer getoond mag worden, geef

Opgave is verplicht voor 22 april op mailadres:

je/ hem/ haar dan op via pesserexpo@outlook.com zodat

de_pioniers@outlook.com

wij deze persoon eventueel kunnen benaderen. We zijn op
zoek naar eigen kunstwerken of verzamelingen, het liefst zo

Je kan je ook nog opgeven als Masked Singer van Pesse!

divers mogelijk!

Dit graag dan zo snel mogelijk!
Wij hebben er zin in... Komen jullie ook????
Bestuur De Pioniers

Stroopwafels verkopen?
Al vele jaren worden er in de maand april
stroopwafels verkocht in de dorpen en
omgeving van Stuifzand, Fluitenberg en Pesse.
De opbrengst is voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit is een bijdrage voor een week
vakantie in Nieuw Hydepark in Doorn.
De organisatie is in handen van Stichting Hoogeveensche
Vakantieweek. Gelukkig zijn er veel mensen die helpen de
stroopwafels aan de man te brengen, maar dit jaar kan ik
met name wel hulp gebruiken in de dorpen Fluitenberg en
Stuifzand.
Wie wil helpen?
Neem contact op met
Gina Heusinkveld 06-51465561
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0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

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

AUTOBEDRIJF HENK KELLY
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Nieuw! Kom uw
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nieuwe roll-over

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

NIEUWS UIT PESSE
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ekoomn. Vertel, Lubbert, vertel! Ook Mie-Toe? Ja en nee. Ja:
af en … Ja, volkien, klitsklatsook ik ben dr bij. Nee: gien wriemelderij buutn de huusdaor lag de bril met
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blauwn en ook ’n deusien Doitsje Moendmasken veur het
de dat.
andere kant van de A28 ewest? Op Eursinge? Wij kriegt daor een joekel
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www.loonbedrijfjansen.nl

Noorderweg 5
7936 TR Tiendeveen
Tel.: 0528-341697

Loonbedrijf | Grondverzet | Mestbedrijf

www.loonbedrijfjansen.nl

Mobiel: 06 54352540

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

KLUSSENBEDRIJF

BERT
POL
MOBIEL: 06 - 5125 9983

D

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

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

www.midde

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

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

In actie tegen de oorlog in Oekraïne is een deel van het beroemde verzetsgedicht
‘Iemand stelt de vraag’ van Remco Campert naar veertien talen vertaald.
Het tweede deel van het verzetsgedicht ‘Iemand stelt de
vraag’ uit 1970 werd in 2017 aangebracht op de zijgevel
van Uitgeverij De Bezige Bij in de Van Miereveldstraat in
Amsterdam. In actie tegen de oorlog in Oekraïne is dit
gedicht nu, met grote instemming van Remco Campert, vertaald in het Oekraïens, Russisch, Engels, Duits, Frans, Pools,
Spaans, Grieks, Noors, Portugees, Litouws en Zweeds.

NIEUWS UIT PESSE

Verzetsgedicht Remco Campert naar veertien talen vertaald

Meer vertalingen, waaronder Ests en Deens, zullen nog
volgen.

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren

elveldmachines.nl
met een kleine bron

verscholen in het woud

Paasvuur Stuifzand

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt

Het mag eindelijk weer… paasvuur!!
Zondag 17 april 2022 rond 20.00 uur.

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

Terrein open vanaf 19.00 uu.

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

Ingang bospad Hoofdweg Stuifzand.

en dan die vraag aan een ander stellen

Door de hoge kosten zijn we genoodzaakt een bijdrage

Dit jaar iets anders dan anders..
te vragen.

Remco Campert

Lidmaatschapskaart kost € 10,00.
Deze kunt u halen/bestellen bij de familie Koopman.
Hiervoor kunt u onbeperkt snoeiafval brengen.
Let op!! Geen bewerkt hout zoals schuttingen, stoelen
etc..
Op vertoon van de kaart kunt u doorrijden, geen kaart
geen toegang.
Alleen op de zaterdagen 26 maart, 2 april, 9 april en 16
april de kunt u bij ons terecht van 10.00 tot 16.00 uur.
Ingang land wordt afgesloten, op andere dagen geen

?

anddörpenneis
Heeft u iets voor het Za
Mail het naar:

zdnneis@gmail.com

toegang.
Ook zal er net als andere jaren weer een hapje en
drankje te verkrijgen zijn, alleen in kleinere vorm.
We hebben er weer veel zin in!
ATF Team en Boerderij Koopman
Aanvraag lidmaatschapskaart Sandra, 06 50232363.
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reserveer nu!

Adres

!

ook lekker

Dorpsstraat 49, pesse

• Een begrip in camperland.
• Al meer dan 10 jaar actief!
• Ruime keuze uit campers in alle
prijsklassen.
• Inruil van auto’s, campers en caravans
mogelijk.
Op zoek naar een gebruikte camper?
Kom eens langs en laat u informeren!

Westelijke Doorsnee NZ 122
7881 PE Emmer-Compascuum
T 0591-357133
WWW.GOEDKOPECAMPERS.NL

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

www.huisentuinhoogeveen.nl

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD
PESSE
0528 241373

Ontmoetingskerk Pesse Nieuws
Protestantse
Gemeente
Pesse

Raak

www.pknpesse.nl

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Dat is ook precies wat we volhouden in de kerk. Dat het uiteindelijk goed komt. In
vol vertrouwen proberen we daar mee te leven. De weg die Jezus is gegaan helpt
ons daarbij. Als je die weg moet samenvatten, dan gaat het eigenlijk alleen maar
om liefde. Omdat Hij dat tot het uiterste volhoudt, kost het Hem zijn leven. Maar
als het aan God ligt, dan heeft de dood (het kwaad, het donker) niet het laatste
woord in het leven van mensen. Dat is wat we met Pasen vieren: leven sterker
dan de dood, licht sterker dan het donker, goedheid sterker dan slechtheid, liefde
sterker dan haat. Daarop vertrouwen geeft mensen ongekende kracht.
Om lief te hebben. Om te bevrijden. Het maakt mensen moedig. Om koste wat
kost te blijven opkomen voor wie kwetsbaar zijn, voor wie opzij worden gedrukt,
voor wie kapot worden gemaakt. Om koste wat kost ons te blijven verzetten tegen
wie kwaad wil en wie kwaad doet.
Ik wens u en jullie gezegende dagen van Bevrijding, fijne Paasdagen!
Ds. Marianne Paas Feenstra

RAAK april 2022

Het komt goed!?
Met dat thema zijn we begin maart onderweg gegaan
naar Pasen. Dat doen we vaak in de kerk, dat we de
voorbereidingstijd van Pasen een thema meegeven.
Een soort rode draad door de weken heen.
Zo’n thema wordt natuurlijk al lange tijd van tevoren
bedacht door allerlei mensen. Maar wie had kunnen
denken dat het ook nu zo’n actueel thema
zou kunnen zijn?

Sonar

Ds. Marianne Paas Feenstra

Op het moment van schrijven is er al bijna twee weken een oorlog aan de gang in
Oekraïne. En dat raakt, aan alle kanten! Je kunt dat merken aan de grote
hoeveelheid hulpacties die op touw worden gezet. Er worden overal goederen
ingezameld, er wordt opvang voor vluchtelingen voorbereid, er wordt veel geld
gegeven om de noodhulp te financieren. Wat willen mensen graag helpen!
Het is hartverwarmend om dat overal om je heen te zien. Maar ‘komt het goed??’
In ieder geval zijn we nu dag in dag uit geconfronteerd met mensen die huis en
haard kwijt raken, die op de vlucht slaan. Die huilen. Die moedig blijven vechten.
Die roepen om hulp. Wat is er voor nodig om dat vraagteken te vervangen door
een uitroepteken: ‘het komt goed!’
Want dat is natuurlijk ook duidelijk. De dingen komen nooit zomaar vanzelf weer
goed. Daar is iets voor nodig. Daar moet iets voor gebeuren. Als je je schouders
ophaalt, wanneer een ander mens lijdt – dan komt het niet goed met die ander.
Dat is wel duidelijk. We kunnen altijd kiezen. Of we ons iets aantrekken van het
lijden van andere mensen – of dat we er onverschillig onder blijven.
Als kind leerde ik van mijn vader iets. Als het spannend was in het leven, als er
zorgen waren, als de toekomst onzeker was – dan zei mijn vader tegen mij:
‘Het komt goed, zelfs als het niet goed komt’. Mijn leven lang is die zin een rode
draad gebleken. Zelfs als ik er zelf soms een hard hoofd in heb, of het nog wel
weer goed komt, dan nog blijf ik deze zin herhalen. Ik weet natuurlijk dat mijn
vader dit uitsprak als een diepgelovig mens. Hij leefde met nog een andere
dimensie dan alleen deze wereld. Het troostte hem om te geloven dat wat er ook
zou gebeuren – zelfs al moest hij hier het leven laten – hij nooit uit Gods hand zou
vallen. En dus zou het uiteindelijk altijd goed komen.

Hallo allemaal,
Hierbij weer een update over de Sonarbijeenkomsten, de interactieve
tienermeetingen voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.
Sonarbijeenkomsten worden elke derde zondag van de oneven
maand gehouden om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk,
Hoogeveenseweg 22 te Fluitenberg.
Een korte terugblik:
In maart konden we, na opnieuw een pauze, elkaar weer ontmoeten.
En dat hebben we gevierd! Met een gezellige maaltijd.
Daarna hebben we het gehad over een andere maaltijd: De maaltijd
van de Heer, of het Heilig Avondmaal. Beide maaltijden stonden in
het teken van ontmoeting; met elkaar en met God.
Sinds een tijdje mogen in de PKN ook kinderen en tieners aan het
Avondmaal. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over
waarom je dat zou doen, het Avondmaal meevieren.
Of waarom je het niet zou doen. Wat is de betekenis er van?
15 mei komen we weer bij elkaar. Dan zitten we tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren in. We gaan het hebben over de Heilige Geest.
Wie is Hij? Wat doet Hij? Wat betekent dat voor ons?
Ook in juli komen we bij elkaar.
Dan gaan we FF offline bij basisschool de Akker.
In november bestaat Sonar al 10 jaar. Dat gaan we met elkaar vieren!
Heb jij een onderwerp waar je graag meer over zou willen weten?
Laat het ons weten, dan gaan we er mee aan de slag!
Lijkt het je leuk om een keer mee te helpen (want wie begrijpt de
jeugd nu beter dan de jeugd zelf) neem dan contact met een van ons
op. Je bent van harte welkom!
SONAR AGENDA:
•
•
•
•

15 mei – De Heilige Geest
17 juli – FF offline
18 september – Thema nog niet bekend
20 november – 10 jaar Sonar

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

Ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

Jasper Moes
Stuifzandseweg 61, 7934 PN Stuifzand
Telefoon: 0528 - 27 54 35, Mobiel: 06 - 21 93 37 50
E-mail: info@moeshoveniers.nl
Website: www.moeshoveniers.nl

SCHILDERWERKEN - GLASZETTEN - WANDAFWERKING

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

T: 0528-354788 / M: 06-52047657
Voor al uw: Grond- en graafwerk - Maaikorven - Tuingrond en Woudzand
Tevens leveren wij metselzand en grind - Compost

www.waningepesse.nl - info@waningepesse.nl

AUTOPROFI,
HOUDT U MOBIEL

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

www.kreeftopleidingen.nl

OOK VOOR AL UW
CAMPER ONDERHOUD!

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

AUTOPROFI HOOGEVEEN

www.sportpesse.nl

TEL: 0528-231533 | WWW.AUTOPROFI.NL

www.sportpesse.nl
www.sportpesse.nl

A.G. BELLSTRAAT 31B HOOGEVEEN

Blessure preventie
Pijnbestrijding
Pijnbestrijding
Allergie problemen
Blessure
preventie
Blessure
preventie
Sportverzorging
Allergie
problemen
Allergie
Houdingproblemen
herstel
Sportverzorging
Sportverzorging
Houding herstel
Houding herstel
info@sportpesse.nl
info@sportpesse.nl
info@sportpesse.nl
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MARKTDAG
ONTMOETINGSKERK PESSE
ZATERDAG 30 APRIL 2022
09.00 uur – 16.00 uur

Catering

Kinder
hoek

Rad van
avontuur

Gezelligheid

Kunst

Ontmoeten

verloting

demonstraties

SAMEN MAKEN WIJ DE MARKTDAG !
Hartelijk welkom op de vieringen rond en met de
paasdagen
Zondag 10 april Palmpasen
Ontmoetingskerk
Aanvang 10.00 uur
ds. Marianne Paas Feenstra

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag
Ontmoetingskerk
Aanvang 21.00 uur
ds. Marianne Paas Feenstra

Donderdag 14 april Witte Donderdag
Maaltijd van de Heer
Ontmoetingskerk
Aanvang 19.30 uur
ds. Marianne Paas Feenstra

Zondag 17 april Pasen
Ontmoetingskerk
Aanvang 10.00 uur
ds. Marianne Paas Feenstra

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
Ontmoetingskerk
Aanvang 19.30 uur
ds. Marianne Paas Feenstra

Vanaf heden kan men elke kerkdienst
volgen op:

kerkdienstgemist.nl

Wilt u meer weten, hebt u vragen,
opmerkingen of wilt u graag een
gesprek over de inhoud van deze
nieuwspagina’s, wij staan graag voor
u klaar.
Neem dan contact op met:
Gina Heusinkveld,
0528-241 653 of 06 5146 5561
Wij wensen u gezegende feestdagen.

en

Ingrid Groen

Ingrid Groen

Persoonlijk
rouwwerk
Persoonlijk rouwwerk
Grootslag
21, 7933
RL Pesse
workshops,
en
workshops, en
Grootslag
21, 7933
RL Pesse
bloemwerk op
06 123
17 553
telefoon:
06 123
17 553
bloemwerk
opbestelling
bestelling telefoon:
zowel particulier
particulier als
ingrid.groen@live.nl
E-mail:
ingrid.groen@live.nl
zowel
alszakelijk
zakelijk E-mail:

Oostering 22-32
7933 TM Pesse
06 301 134 18

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

Overtref jezelf!

Wij zagen en
voor u op m

Wij zagen en maken
voor uHARKE
op maat
HUBO

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

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

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

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

Op 25 februari was er weer een kaartavond in
De Wenning. Hieronder de uitslag.

Gezonder leven:
dat gun je toch iedereen?
Heb je een speeltuin of sportclub die je rookvrij
wil maken? Of wil je dat je pubers in de (sport)
kantine ook iets gezonds kunnen eten? Of heb je
een ander plan als het gaat over de gezondheid
van jou en je buurtgenoten?
De partners van het Hoogeveens sport- en preventieakkoord
hebben middelen om jouw ideeën mogelijk te maken. Je
kunt een aanvraag indienen op www.hoogeveen.nl/preventieakkoord. Als je hulp nodig hebt bij je aanvraag, kun
je contact opnemen met de sportfunctionaris in jouw wijk of
dorp. Je kunt ook mailen naar: preventieakkoord@hoogeveen.nl. Kom maar op met die ideeën!
Hoogeveens preventieakkoord
Het Hoogeveens preventieakkoord is van alle inwoners,
verenigingen, bedrijven en partijen in gemeente Hoogeveen
die mee willen doen. Een groep vertegenwoordigers uit het
onderwijs, de zorg, buurt of dorp hebben samen gekeken
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16
17
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20
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22
23
24

Bennie Brus
Jannie Twikkeler
Bertjan Smit
Hans Miedema
Dick Heusinkveld
Jan Sent Waninge wit
Hendrikus Vos
Hilligje Woltinge
Liny Vos
Jan Sent Waninge zw
Hendrikje Takens
Jan Woltinge
Henk Bos
Clara Brugma
Roelof Winters
Roelof Klomp
Bertha Strijker
Fennie Woltinge
Berend Jan Woltinge
Geertje Waninge
Anne Houtman
Arend Takens
Chris Bulder
Henk Koster

1839
1844
1839
1533
1728
1728
1844
1875
1663
1269
1875
1414
1649
1649
1269
1533
1278
1663
1177
1177
1223
1278
1414
1223

1487
1758
1364
1581
1579
1563
1563
1548
1411
1535
1548
1487
1314
1535
1411
1581
1816
1314
1579
1816
1758
1364
1126
1126

1917
1603
1899
1917
1717
1598
1423
1355
1694
1899
1269
1694
1603
1283
1717
1269
1283
1369
1369
1065
1065
1355
1423
1598

5243
5205
5102
5031
5024
4889
4830
4778
4768
4703
4692
4595
4566
4467
4397
4383
4377
4346
4125
4058
4046
3997
3963
3947

welke thema’s het meest bijdragen aan de gezondheid van
de inwoners van Hoogeveen. De gevolgen van roken, zoals
COPD, vormen de grootste doodsoorzaak in Nederland,

maken
maat

gevolgd door overgewicht en obesitas. Alcohol heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de groei van het embryo maar
ook voor de ontwikkeling van het puberbrein. Niet vreemd
dus dat er in Hoogeveen gekozen is voor inzet op minder
roken, matig met alcohol en een gezond gewicht.
Sommige problemen en ziekten zijn te voorkomen. Door al
vroeg op een bewuste, gezonde manier te leven vergroten
de kansen op een langer en gezonder leven. Dat is het doel
van het Hoogeveens preventieakkoord.
Doe je mee?

ngstijden
GIGAGFESTIVAL
8.00 uur25 MEI
1.00 MUZIEKWEEKEND
uur
7.00 uur
27 & 28 MEI
afspraak

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:
o

14 april en 28 april

o

12 mei en 19 mei

o

9 juni en 23 juni

o

14 juli

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”

NIEUWS UIT PESSE
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Uitslag klaverjassen
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alleen in Hoogeveen

alleen in Leeuwarden

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

REINDERS-REKREATIE.NL

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

*Kunststof kozijnen
*Buitenzonwering
*Binnenzonwering
*Horren

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

HOOGEVEEN,
Stephensonstraat 4

GROTE
KAMPEER
WINKELS

LEEUWARDEN,
Neptunusweg 40

WWW.REINDERS-REKREATIE.NL

GRATIS PARKEREN

CHIPTUNING
ECOTUNING
ROETFILTER/EGR

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

www.dynamictuning.nl

Samen fietsen is toch veel leuker!
Zoals u weet heeft het Dorpscollege Pesse via Vitaal Platteland een aantal jaren geleden een prachtige
duofiets kunnen aanschaffen. Deze duofiets staat gestald in de oud papierruimte in de Oosterhof. Het
beheer en verhuur van deze duofiets werd voorheen door het Dorpscollege Pesse gedaan.
Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het
Dorpscollege Pesse en een afvaardiging van het Animatieteam van de Oosterhof. De uitkomst van dit gesprek is
dat het beheer en uitgifte van de duofiets in het vervolg zal

NIEUWS UIT PESSE
NIE

DUOFIETS PESSE:

worden gedaan door een afvaardiging van de Oosterhof.
Dit team bestaat uit Chris Bulder, Ben Fontein, Fenna Hilgen
en Cor Velting namens Stichting Actief Samenleven, ook
gevestigd in de Oosterhof.
Wat gaat er veranderen
• Er hoeft geen huur meer betaald te worden voor het gebruik van de duofiets.
(We hopen hierdoor dat de duofiets meer gebruikt zal
worden)
• Reserveren via 06-52717078 (Cor Velting).
• Sleutel en accu kunnen worden afgehaald in de Oosterhof.
• Samen met het beheerteam wordt de gebruikersovereen-
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komst ingevuld en uitleg gegeven over het gebruik van de
duofiets.
Fietsmaatje

Testmiddag

Veel oudere inwoners van Pesse en omstreken durven, gelet

Binnenkort gaan we een testmiddag organiseren voor de

op de leeftijd en risico’s, zelf niet meer te fietsen terwijl de

fietsmaatjes in de Oosterhof. We weten dan wat het bereik

behoefte om eens met de fiets de omgeving weer eens te

is van de accu en dat niet alle fietspaden even geschikt zijn

verkennen nog steeds aanwezig is. Binnen de Oosterhof

voor de duofiets, gelet op de breedte. Ook gaan we een

zijn ook een aantal bewoners beschikbaar als fietsmaatje,

aantal mooie fietsroutes in de buurt uitstippelen. Vraag hier

dus mocht u of jij graag een keer met de duofiets naar bv.

gerust naar.

“de Luie Tuinman” willen, bel gerust en dan maken we er
een leuk uitstapje van. Kosten van een kopje koffie of thee is

Het mooie weer komt er weer aan, dus ga samen lekker

vanzelfsprekend voor eigen rekening.

fietsen!

anddörpenneis?

Heeft u iets voor het Za
Mail het naar:

zdnneis@gmail.com

KOOLHOF

nl
OLHOF
KO

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

www.coop.nl/pesse

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

Hollandscheveld
T: 0528 341018

Verkoop
Verhuur
Onderhoud
Fietsplan

Jaarvergadering

14 februari was de eerste keer dat we weer een
afdelingsavond hadden. Martin Siers uit Nuil
kwam ons op informatieve wijze vertellen over
de Stichting Leerwerkplaats Zuid-Afrika.

Op maandag 4 april a.s. houdt Stichting Ontmoetingscentrum Pesse “De Wenning” haar
jaarvergadering van de Algemene Raad.
Aanvang 20.00 uur.

Ingeplande jaarvergadering

Bent u geen lid van de algemene raad en wilt u de

Zowel in januari 2021, als in januari 2022, kon de

vergadering bijwonen, stuur dan een mail naar

jaarvergadering vanwege corona geen doorgang vinden.

info@dewenningpesse.nl.

NIEUWS UIT PESSE

Pesse

ONTMOETINGSCENTRUM DE WENNING

Hierdoor hadden we een extra jaarvergadering ingepland
op woensdag 23 februari.

Agenda

Op deze jaarvergadering werd het voltallige bestuur

1. Opening

herkozen. Verder stond de middag vooral in het teken

2. Notulen jaarvergadering 12 april 2021

van een feestelijk samenzijn.

3. Mededelingen voorzitter
4. Bestuursverkiezing
Geen aftredend of herkiesbaar bestuurslid
Pauze
5. Jaarrekening 2021, begroting 2022
6. Rondvraag
7. Sluiting
Het bestuur

Huldiging 5 jubilarissen
Maar liefst 5 dames moesten deze middag in het zonnetje
worden gezet. Allereerst de 3 zussen, Hilligje Woltinge,
70 jaar lid! Hendrikje Takens, 60 jaar lid en Harmina Soer
25 jaar lid.
Ook onze voorzitter Janna Ems werd in het zonnetje gezet,
zij is 40 jaar lid. Gets Verveld woont ook al weer lang in
Pesse, zij is 25 jaar lid.
Na het officiële gedeelte werd het programma vervolgd
met de quiz “Wie is Wie”. Voor deze quiz hadden alle
leden een jeugdfoto ingeleverd.
Het werd een gezellige middag met een kijkje in het verleden van de leden. Een hint moest vaak helpen om iemand te
herkennen. De middag werd zo gezellig afgesloten.
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- Onderhoud en schadeherstel van alle merken - Ombouw en aanpassing rolstoelvervoer - Gespecialiseerd in Mercedes-Benz - Bedrijfswageninrichting Plesmanstraat 89 - 7903 BG Hoogeveen
0528-22 33 66

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

Henry Woltinge - 061365 4809
www.woltingedienstverlening.nl

INGEZONDEN FOTO’S

Foto’s Gerjan Bakker
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Foto Agnes Veld

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

Dorpsstraat 72B - Pesse

06 50 61 26 68 - www.deurdacht.nl

Bedankt voor alle flessen én bonnetjes die we al mochten
ontvangen! Ook dit jaar vond de flessenactie weer plaats in
Coop Koolhof door de coronamaatregelen die rond de jaarwisseling van kracht waren. U kunt uw flessen nog steeds
inleveren bij Coop Koolhof.

Nieuwe materialen
In het vorige Zaanddörpenneis maakten wij de eindopbrengst
van De Grote Clubactie bekend. Inmiddels hebben we het
geld uitgegeven aan nieuw materiaal om te gebruiken bij
de sportlessen. Zo is er een bluetooth speaker aangeschaft
voor muziek tijdens de lessen. Door deze box te gebruiken
wordt het voor de trainers gemakkelijker om muziek vanaf
hun telefoon te gebruiken in de les. Daarnaast natuurlijk ook

NIEUWS VAN DE ANTILOPEN

Flessenactie

‘echte’ sportattributen zoals hindernissen, weerstandbanden,
gewichten, buikspierrollen en een brug. Deze materialen
worden nu al ingezet in onze sportlessen.
Wil jij deze nieuwe materialen ook komen proberen? Het
is altijd mogelijk om 4 lessen gratis uit te proberen. U kunt
contact opnemen via de socials of deantilopen@gmail.com.
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Taxaties en aan- en verkoop van:
•agrarische bedrijven;
•losse landbouwgrond;
•agrarische productierechten;
•fraaie woonboerderijen in het landelijk gebied;
•deelnemer van www.fosfaatstroom.nl. het
platform voor het aan- en verkopen van
fosfaatrechten.
Griendtsveenweg 27, 7900 BD Hoogeveen
telefoon
(0528) 264 007
e-mail
info@schelhaas.com
internet
www.schelhaas.com

Agrarisch onroerend goed

Buitengewoon goed

Gespecialiseerd
in het bemesten van
gras- en bouwland!
H. Reindersweg 3a - Pesse
06 428 042 03

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

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

www.schoonheidssalon-marleen.nl

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

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

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

Bloemwerk met karakter!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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

Creatief onderwijs

Energie.. een prachtig en rijk thema waar we allemaal

Alle groepen hebben een dag les gehad van een gespeci-

nieuwe energie van hebben gekregen! Op de Posthoorn is

aliseerde kunstdocent. Tijdens een lesdag van zo’n kunst-

de afgelopen weken van groep 1 tot en met 8 gewerkt aan

docent is er veel tijd om ‘de diepte’ in te gaan. Dat is in de

ons IVN-projectthema ‘Energie’. In alle groepen hebben de

resultaten terug te zien. Op de foto’s ziet u resultaten van

leerlingen op een bij hun jaargroep passend niveau kennis

het thema ‘Met handen en voeten’ van groep 3-4 en het

gemaakt met diverse soorten energie en geleerd wat dit be-

thema ‘Gevoelens’ in groep 5-6.

tekent voor ons dagelijks leven. Wat is energie, hoe wordt
het gemaakt, wat zijn de verschillende soorten energie?

NIEUWS VAN

Project Energie!

In alle groepen hebben de leerlingen samen een ontdekpad
gelopen, waar ze allerlei proefjes hebben gedaan die te
maken hebben met energie. In groep 1-2 is een speciale
energiewinkel waar de kinderen spullen aan elkaar kunnen
verkopen die te maken hebben met energie. Het project
loopt nog tot eind maart en ook de volgende onderwerpen
krijgen daar een plaats: water, energie, stroom, licht, zonneenergie.

Bezoek Ontdekhoek Hoogeveen
Nu (bijna) alles weer mag en we samen met ouders weer
op excursie mogen, heeft groep 5-6 op woensdag 9 maart
een bezoek gebracht aan de Ontdekhoek in de bibliotheek
van Hoogeveen. Dit is een grote werkplaats waar maar
liefst 30 verschillende proefjes kunnen worden gedaan. Het
werd een leerzaam
en gezellig uitje,
waarbij leerlingen
nieuwe dingen

Dorpsstraat
33
ontdekten, geëxpeDorpsstraat 337933 PA Pesse
rimenteerd hebben
7933 PA Pesse

met diverse materi-

alen en zich vooral
www.stijlstrijker.nl

www.stijlstrijker.nl
verwonderd hebben
info@stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl
over alles wat zij

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

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

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

op

ers

ko

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

revisie en nieuwbouw
van hydro-cylinders
plaat- en
konstruktiewerk

www.ondernemendpesse.nl

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

Activiteiten van...

Op het moment van schrijven is de oorlog in
Oekraïne al twee weken aan de gang. Sinds de
brutale inval van Rusland zijn veel Oekraïners
hun land ontvlucht. Ze komen ook naar Nederland en hopen bij ons een plek te vinden om een
poosje te kunnen blijven, om op adem te komen,
om veilig te zijn.
Als Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg
hebben we met elkaar overlegd wat we ook als kerkelijke
gemeente kunnen betekenen. Het is belangrijk om dat niet in

6 april 2022 (14.00-16.00 uur)

je ééntje te doen. Er is een verband van alle gezamenlijke

‘Haantje op ’n stokkie’

kerken van Hoogeveen en de omliggende dorpen en daar is

Op zondag 10 april is het Palmpasen. In de week daar-

goede afstemming met de burgerlijke gemeente Hoogeveen.

voor, op woensdagmiddag 6 april, zijn de kinderen van

Er is in de gemeente Hoogeveen een crisisteam ingericht en

4-12 jaar van harte welkom om in de Ontmoetingskerk hun

ze zijn hard aan het werk om te bekijken waar er binnen de

eigen Palmpasenstok te komen maken.

gemeente Hoogeveen ruimte is om vluchtelingen onderdak

Wat moet je zelf meebrengen?

te geven. Dat kan gaan om centrale locaties die de ge-

• een houten kruis, van twee latjes (ongeveer 40cm x 60

meente zelf zal inrichten, maar de gemeente is ook blij als

cm) met een punt/spijker bovenaan (daar moet het brood-

er particulier aanbod is. Een dringend verzoek is om alle

haantje op worden geprikt)

vragen, alle suggesties, al het aanbod en alle initiatieven te
melden bij een speciaal mailadres: oekraine@hoogeveen.nl

NIEUWS VAN KINDERWERK

In actie voor Oekraïne

• een stompe, dikke naald (om doppinda’s en rozijnen te
kunnen rijgen)

Zo kan het crisisteam goed in beeld krijgen wat er gaande

Voor de rest van de versiering & het lekkers wordt gezorgd!

is en, indien nodig, het netwerk daaromheen inroepen,

De kerk is vanaf 14.00 uur open. Het is fijn als je vader of

activeren etcetera. Als u mailt, wordt er door het crisisteam

moeder (of je opa of oma) meekomt, om je een beetje te

beslist contact met u opgenomen. Ze geven wel aan dat ze

kunnen helpen. Tijdens het knutselen leggen we ook uit wat

nu al worden overspoeld met mailtjes, dus dat u niet per

de betekenis is van al die dingen waar de Palmpasenstok

omgaande bericht krijgt.

mee wordt versierd.

GOED OM TE WETEN...
• Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk; soms wordt er
een kleine bijdrage gevraagd voor materialen.
• Alle activiteiten zijn in/rond de Ontmoetingskerk
• We stellen het op prijs als je je kind(eren) vooraf aanmeldt voor een activiteit. Dat kan eenvoudig door een
mailtje te sturen naar kinderwerk@pknpesse.nl
• Vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd van harte welkom!
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MTH

Machine Techniek
HOVENIERS GEVRAAGD
Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.
Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken,
tuinen en terreinen.

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!

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

www.hilkobakker.nl

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

De Boer Aanhangwagens ook uw
Horsetrucks specialist

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

TWH-spreekwoorden en aan alles komt een eind,
Ik heb de laatste jaren nogal wat verschillende landen mogen bezoeken en ben erachter gekomen dat
er geen land is welke zoveel tegeltjes wijsheden en spreekwoorden en gezegdes heeft als Nederland.
Maar indien je dit 1:1 moet vertalen in het Engels of Spaans dan kom je er tevens achter dat dit, bijna,
onmogelijk is. Vertaal maar eens: de appel valt niet ver van de boom in het Engels: the apple does not
fall far from the tree. In het Spaans: la manzana no cae lejos del arbol.
Nee natuurlijk niet is hetgeen ze hier zeggen, als een appel

de mouw schudt, zodat je in het circus kunt gaan werken.

van de boom is gevallen is die appel niet meer van AA

Dit geldt tevens voor mensen die van een mug een olifant

kwalitiet, anders was ie van te voren wel geplukt. En mocht

kunnen maken of gaan praten als Brugman en dan niet

ie dan ver vallen, zorg dan dat de appel bij de teler direct

alleen bij hun, maar beter bij Voortman keukens kunt gaan

in het kistje valt, zodat deze arbeid niet meer verricht hoeft

solliciteren.

te worden. En gelijk hebben ze.

Of je kunt alleen maar over koetjes en kalfjes praten. Geef
je dan op bij het datingprogramma Boer zoekt Vrouw en vat

Zo zijn er talloze voorbeelden. Zodra ik een spreekwoord

tijdens de logeerweek de koe bij de uiers in plaats van bij

oid aanhaal zijn de antwoorden al daar. Wat dacht u van

de hoorns.

de volgende:
Als er 1 schaap over de dam is dan volgen er meer. Nee

Ik hoor van deze en gene dat het de laatste tijd bij de wed-

zegt men dan. De schapenhouder Jan Oosten heeft het hek

strijden van de sv geen uitverkocht huis is. Das jammer te

open laten staan en dat is niet slim.

horen, maar ook de kerken lopen meer en meer leeg en ja

Ze willen het naadje van de kous weten. Nou laten ze als

als men dan ook nog voor het zingen de kerk uitgaat, dan

de donder dan naar Hunkemöller gaan, die weten de naad

houdt het helemaal op.

echt wel te zitten.

Mag toch niet hopen dat de toeschouwers voor het laatste

Na regen komt, en voor ik zonneschijn kan zeggen, heeft

fluitsignaal het sportpark massaal verlaten.

men hier het antwoord modder al in de mond. Nu kun je

Gelukkig wordt er weer gevoetbald en mogen de supporters

beter een koekje van eigen deeg in de mond hebben, want

weer dichter bij elkaar, achter de door de OMOMO groep

dat kan best lekker zijn. De smaak bepaal je dan immers

schoongemaakte reclameborden staan.

zelf, behalve lulkoek dat lijkt me totaal niet lekker. Hoewel

De voorjaarsstormen zijn ook weer gaan liggen, maar

Gerard Joling dit wellicht wel te eten vindt en als die koek

gelukkig geven hoge bomen veel hout, zodat van Slochteren

op is, het wel heel lekker gesmaakt zal hebben.

en Bakker zich weer konden uitleven met hun Stihl zagen.
Alles gaat er weer anders uitzien als de zon schijnt, nou ik

Werken is wat ze in Zuid Amerika niet meer hoeven te

kan U beloven in het donker ook hoor.

leren. Hebben we het in Nederland over een 36-urige werk-

Ook luidt in Nederland een spreekwoord dat men geen 2

week, hier is 45 heel normaal. 5,5 dag werken en 1,5 dag

kapiteins op een schip moet hebben. Nou ik kan u verzeke-

op je krent kunnen gaan zitten, alhoewel je dan een zeer

ren dat als tijdens de overtocht van Holwerd naar Ameland

klein kontje moet hebben, of een uit de kluit gewassen krent,

er maar 1 kapitein aan boord is en deze krijgt een hartaan-

dat kan natuurlijk ook.

val, dat dan de € 17,10 pp in het hoogseizoen snel wordt
vergeten en men graag € 22,45 euro had willen betalen

En als je dan in die 5,5 dag dat je werkt de lakens uitdeelt,

voor een tweede kapitein aan boord.

dan zul je waarschijnlijk wel werken in de strijkkamer van

En als je dan tijdens de 52 minuten durende overtocht

het ziekenhuis of in de centrale waskamer van het Hilton.

besluit om in het restaurant een broodje te gaan bestellen

En mocht je dan een keer in dit hotel slapen en je hoort op

en dit aan dek te willen opeten, laat je dan de kaas niet van

de TV zeggen dat de economie in de lift zit, dan ga je toch

het brood eten door een van de vele spreeuwen, want dan

nog maar een keer extra kijken, want ik heb er nog nooit

geldt echt liever 1 in de hand dan 10 in de lucht.

iets anders gezien dan mensen en af en toe een huisdier,

Mocht je dan op Ameland zijn aangekomen en je de cara-

welke zo vervelend is dat er niemand op wil passen tijdens

van gaat inspecteren er er blijkt een lijk in de kast te liggen

de vakantie of zakenreis, dat deze wel mee moet.

bel dan 112 aub. Ook al is het met lood in de schoenen.

Ook kan men in deze 5,5 dag een kuil voor een ander gra-

Dan wordt het wel tijd om deze schoenen te laten vervan-

ven, dan is men ten eerste niet lui en ten tweede gegaran-

gen door normale wandelschoenen. Jeroen B. adviseert u

deerd werk de komende jaren.

graag, anders is het wel heel zwaar lopen langs de kust.

Is dit niet wat je zoekt, dan moet je zorgen dat je de aap uit

Als uw vrouw tijdens deze vakantie iets in de melk te brok-

NIEUWS VAN SV PESSE

hoewel...
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Voor de Blanken 3
Ruinen
www.intechneau.nl

■
■
■

■

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

T 0522-47 04 56

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

T 0522-47 15 81

JEANET GERDING

BODYPOINT

DUURZAAM =
=
DUURZAAM
NIET DUUR
DUUR
NIET

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

TANK EENS GROEN
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

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

Aan mijn bijdrage aan het mooie blad ZDN komt echter wel

uberhaupt vragen waar Abraham of jijzelf de mosterd haalt,

een einde. Dit was mijn laatste bijdrage.

zeg dan maar: gewoon bij de COOP Koolhof. Mocht ze

Ik wens u fijne Paasdagen. Let wel, beter een half ei dan

dan vol verbazing met de mond vol tanden staan, dan is ze

een lege dop en tot ziens langs de lijn of achter de

nog niet toe aan een kunstgebit zullen we maar zeggen.

reclameborden.

Beste mensen, ze zeggen wel eens: aan alles komt een

Uw buitenlandcorrespondent.

eind, maar als je de nieuwe rotonde bij Fluitenberg oprijdt
en daar geen afslag neemt dan komt er aan die rotonde
geen eind, dat beloof ik u.

sv Pesse verlengt contract met Harm Spijker
Hoofdtrainer Harm Spijker uit Vledder gaat ook volgend seizoen door bij de eerste selectie van tweedeklasser sv Pesse. De club en Spijker kijken met een goed gevoel terug op de eerste seizoenshelft.
Natuurlijk moest de selectie en de trainer in deze periode aan elkaar wennen maar de samenwerking
verloopt zeer positief.

NIEUWS VAN SV PESSE

kelen heeft, laat het dan aub bij cornflakes en mocht ze

Spijker geeft aan een club te hebben gevonden met ambitieuze spelers, een mooie selectie en een aantal talentvolle
spelers die eraan zitten te komen. Daarom kijkt hij met veel
vertrouwen naar de toekomst en is blij dat hij ook volgend
seizoen voor de groep kan staan.
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Het bestuur van sv Pesse is blij met dit resultaat, geeft
vertrouwen aan deze trainer die met veel enthousiasme en
frisse ideeën leiding geeft aan de selectie.
sv Pesse geeft aan nu alle trainersposities voor volgend
seizoen weer te hebben ingevuld.

t u op:

nd
Het laatste nieuws over sv Pesse vi

www.svpesse.nl
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