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

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

Doel van de vereniging: Bijdrage aan de leefbaarheid van
Pesse, exploiteren van speelaccommodaties en organiseren
van activiteiten voor de bevolking van Pesse.
Bestuur De Pioniers:
Voorzitter
Tamara Broeksmit, Oostering 16, tel: 06-25270873
Vice-Voorzitter
Erwin Stevens, Tulpenstraat 7, Hoogeveen, tel. 06-30398035
Secretaris
Tjerko Bos, Grootslag 10, tel: 853815
de_pioniers@outlook.com
Penningmeester & Ledenadministratie
Paul Boode, Warreveen 18, tel: 242477
Leden
Petra van Eijk, Oostering 46, tel: 06-42806327
Agnes Bruinenberg, H. Reindersweg 28-63, tel: 06-12050096
Tineke Luten, Warreveen 16, tel: 06-27174265
Anita Bulder, Molenhoek 10, tel: 06-11044156
John Jonker, Goornakkers 18, tel: 06-46001211
Bankrekeningnummer De Pioniers: NL56RABO0152670645
Zaanddörpenneis
Redactie: Jack Reinders, Kampiepensweg 7
email: zdnneis@gmail.com
Eindredactie: Bestuur De Pioniers
Inwoners van Pesse, Stuifzand, Fluitenberg en de buitengebieden kunnen kopij inleveren. Neem hiervoor eerst contact op
met de redactie. Voor reacties of over adverteren kunt u contact
opnemen met de redactie of met een van de bestuursleden.
Extra exemplaren zijn mee te nemen bij De Wenning en bij de
COOP Koolhof. Overname van foto’s en/of artikelen alleen na
schriftelijke toestemming van de redactie.
De Ziekenkas
Wilt u een attentie laten bezorgen aan een zieke, die bijvoorbeeld weer thuis is na een ziekenhuisopname, laat het dan
weten aan één van de onderstaande contactpersonen:
De Marke 3 t/m 37, Vogelakkers en Tipakkers:
Mw. Leehuis, De Marke 13, tel. 241266;
De Marke 39 t/m 101:
Mw. Brals, Oostering 22a1, tel. 355267;
De Korte Lange, De Laak, Tentakkers, Bossemaat, Grootslag,
Brinkstukken, Kimmelsbrink, Grevenkamp en Veldbrake:
Mw. Bruinenberg, Grevenkamp 12, tel. 06-33814724;
De Hoorns, Lage Landkamp, Goornakkers en Tonckenspad:
Henny Jonkers, Lage Landkamp 17, tel. 241173;
Dorpsstraat: Mw. Zomer, Dorpsstraat 43, tel: 241621;
Warreveen: Roely Boode, Warreveen 18, tel. 06-36586824;
Oostering: Mw. Westera, Kerkweg 7, tel. 241744;
Buitengebieden: Mw. Hooyer, Veldbrake 46, tel. 241481;
De Oosterhof: Dhr. Ben Fontein, tel. 356830.
Meldpunten Maatjesagenda Pesse (MaP)
Heeft u als oudere vervoer nodig naar bijvoorbeeld een
arts (waarbij de vrijwilliger op u wacht tijdens het consult,
zodat u niet opnieuw vervoer hoeft te regelen voor de rit
terug), hulp nodig in de tuin of bij een klusje in huis?
Of wilt u samen een binnen of buitenactiviteit ondernemen,
zoals een gezelschapsspel spelen, een wandeling maken,
gezellig samen een kop koffie drinken? Bel dan naar
Laura Metselaar tel. 241579 of Chris Bulder tel. 241580.

Het Zaanddorpennëis is toch iedere keer weer
een blad waar je naar uitkijkt, met nieuws uit
onze drie dorpen. Van de belangenverenigingen
en de (sport)clubs. Ook prachtig samengesteld
en mooie foto’s uit de omgeving. Complimenten
voor de redactie en voor iedereen die de inhoud
aandragen. Naast natuurlijk de websites en appgroepen om clubnieuws of dorpsnieuws heel snel
te delen is hier ruimte voor achtergrondinformatie
en ontwikkelingen in het dorp. Dus waardevol.

VOORWOORD

Van de voorzitter

Ook vallen natuurlijk de advertenties op van al die bedrijven die een band met deze regio hebben. Hierdoor kan het
blad blijven bestaan en worden we dus van informatie en
leesplezier voorzien. Het is altijd de moeite waard om te
kijken of lokaal kopen of aanbesteden de moeite waard is.
Op die manier houden we ons dorp levendig.
Gelukkig kruipen we met activiteiten weer richting normaal.
Dat ik het zo benoem is omdat het nog steeds lastig is om
helemaal ‘los’ te kunnen. Veel maatregelen zijn losgelaten
maar er zijn er nog genoeg overgebleven, waar je bij
evenementen of sport of bijeenkomsten nog rekening mee
moet houden.
Door deze maatregelen zien we dat bijvoorbeeld het
Oktoberfest nog geen doorgang vindt maar dat we wel
weer wat gemakkelijker naar de horeca kunnen of fysieke
bijeenkomsten kunnen organiseren. Ook in De Wenning
staan ze natuurlijk te springen om weer mensen over de
vloer te hebben.
Mooi dat er zoveel belangstelling was voor de kavels voor
woningbouw en kunnen we door meer inwoners in Pesse,
Fluitenberg en Stuifzand meer voorzieningen in de benen
houden. Graag hadden we natuurlijk gezien dat hierdoor
ook de dorpsjeugd een plek kon bemachtigen. Het is al een
probleem om je als starter op de huizenmarkt te begeven.
Het is belangrijk om daar aandacht voor te hebben.
Op dit moment van schrijven moet de besluitvorming nog
plaatsvinden met betrekking tot het zonnepark aan de Kerkweg waar Pesse Energie Neutraal mee onderhandeld. We
zijn natuurlijk benieuwd hoe de vorm van participatie eruit
komt te zien en op welke wijze de omgeving gaat meeprofiteren van de opbrengsten.
Voor sv Pesse zitten de eerste officiële wedstrijden er weer
op. Alle selecties , het clubleven en kantine starten weer op.
Nu er weer mensen ontvangen worden zien we hoe mooi
het sportpark is geworden. Met dank aan sponsoren en
vrijwilligers.
Als laatste zou ik nog willen vermelden dat Wilco Kramer
binnenkort als tweede Pessenaar in de raad wordt geïnstalleerd. Mooi dat hij dit doet en op deze wijze een verbinding kan zijn tussen de inwoners en de gemeente.
Wilco veel succes gewenst.
Arend Steenbergen
voorzitter sv Pesse
Foto omslag: Agnes Veld (Dwingelderveld)
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MTH

Machine Techniek

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

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

Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken,
tuinen en terreinen.

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

Tevens adviesbureau.

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

www.hilkobakker.nl

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

De Boer Aanhangwagens ook uw
Horsetrucks specialist

De Boer Horsetrucks
Oostering 28
7933 TM Pesse
Nederland

Telefoon: +31 (0) 528 76 00 17
Whatsapp +31 (0) 636 00 30 40
Email: info@deboer-horsetrucks.nl
#deboerhorsetrucks

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

OUDERENWERK SWW EN

GYMNASTIEKVERENIGING

TIEDVERDRIEF

DE ANTILOPEN

De activiteiten zijn bedoeld voor alle ou-

Voor lesprogramma en verdere informa-

dere bewoners van Pesse. De activiteiten

tie: Janet Wesseling, tel. 0610071466,

vinden plaats vanuit de recreatiezaal van

email: deantilopen@gmail.com,

de Oosterhof. Indien er moeilijkheden

https://antilopen.jimdofree.com/,

zijn met vervoer naar de Oosterhof is een

www.facebook.com/deantilopen-pesse

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

DORPSHUIS ’T OVERSCHOTJE

met koffiedrinken vanaf 10.00 uur in de

FLUITENBERG

recreatiezaal. De kosten zijn € 1,00.

Café en snackbar open: vrijdag, zater-

Op de laatste vrijdagmiddag van de

dag en zondag vanaf 17.00 uur. Biljar-

AANLEVEREN KOPIJ

maand is er “tiedverdrief”.

ten: elke maandag om 20.00 uur. Biljar-

ZAANDDÖRPENNEIS

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij H. Pook

ten senioren: Elke maandag om 13.00

Noteer alvast in je agenda: Het december/

tel. 242887

uur. Gym: elke dinsdag om 13.30 uur.

januari nummer verschijnt begin december.

NIEUWS UIT DE DORPEN

Agenda oktober/november en korte berichten

Voor informatie: André en Gea Baas (be-

Uiterste aanleverdatum kopij (in Word, fo-

OUDERENSOOS

heerders), Veldkamp 13, tel. 272391,

to’s apart aanleveren): 20 november.

Gelukkig kunnen wij na de corona

email: dorpshuisoverschotje@gmail.com.

weer van start met onze activiteiten
OPROEP AAN ONZE

OUDERENSOOS Pesse!

ONS DORPSHUIS STUIFZAND

ADVERTEERDERS

Op dinsdag 5 oktober Albert Evenhuis

Open voor snacks en plates: zaterdag en

Wijzigingen in uw advertentie? Laat dat

met opnames van Pesse en omstreken.

zondag vanaf 17.00 uur. Bingo (van de

weten aan zdnneis@gmail.com en wij

Alle middagen beginnen om 14 uur in

klootschietvereniging, met geldprijzen):

zorgen dat het wordt aangepast.

de Wenning.

elke maandag om 20.00 uur, zaal open

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

om 18.30 uur. Biljarten: elke donderdag

DORPSCOLLEGE PESSE

Kom gerust op de eerste dinsdag van

om 13.00 uur en 20.30 uur, elke vrijdag

https://dorpscollege.jimdo.com/

de maand.

om 20.00 uur. Oefen-biljart: elke dins-

B. Benning, Veldbrake 44, Pesse,

dag om 13.30 uur. Jokeren: dinsdag om

tel. 0528-241348

de week om 19.30 uur. Klaverjassen:

ONTMOETINGSCENTRUM
DE WENNING PESSE

elke woensdag om 20.00 uur. Kloot-

Donderdagmiddag klaverjassen, aan-

JUDOVERENIGING HARADO

schieten: elke zaterdag om 14.00 uur

vang 13.30 uur, iedereen is van harte

Lesprogramma en informatie:

en elke zondag om 10.00 uur. Koers-

welkom. Tevens is er gelegenheid voor

www.judo-harado.nl 3 proeflessen gratis!

bal: iedere dinsdag om 14.00 uur. Voor

Rummikub. Donderdagmiddag = Spel-

informatie: Erwin en Jolanda Laurenssen

lenmiddag in De Wenning! Vrij gebruik

KLOOTSCHIETEN

(beheerders), Hoofdweg 8, tel. 262577,

van het biljart in De Foyer. Wilt u sjoe-

De volgende data is er weer kloot-

www.dorpshuisstuifzand.nl.

len, welkom! We zetten het graag voor

schieten. 2, 16 en 30 oktober, 13

u klaar.

en 27 november, 11 december. Ver-

Voor informatie: Henri Spijkerman (be-

trek om 14.00 uur vanaf de Hoeks-

heerder), Veldbrake 5, tel. 241601,

kamp. Vooraf is er koffie/thee. Inleg is

email: info@dewenningpesse.nl.

€ 2,00 per persoon. Meedoen is voor eigen risico.
Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427

Foto: Henk Sieders
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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

JEANET GERDING

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

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

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

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

T 0522-47 15 81

Rabo ClubSupport 2021

Om alvast te noteren in de agenda: zaterdag 20
november organiseert de Pioniers de intocht van
Sinterklaas! Wij willen vragen om uw kind(eren)
alvast aan te melden via:
sinterklaasintochtpesse@outlook.com +
de geboortedatum erbij.
We gaan onze uiterste best doen om er weer een knalfeest

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in
de samenleving door clubs en verenigingen te
ondersteunen.
Helpt u ons mee? Stem dan op ons!

van te maken. Hoe het programma eruit gaat zien kunnen
we nu nog niet zeggen. Houd onze Facebookpagina in de
gaten voor verdere info!
Aanmelden kan tot 22 oktober.

U vindt de Pioniers via:
“Belangenvereniging De Pioniers”

NIEUWS VAN DE PIONIERS
NIE

Intocht Sinterklaas

En o.a de Wenning via
“Stichting Ontmoetingscentrum Pesse”
Als lid van Rabobank “Het Drentse Land”, kunt u vanaf
4 - 25 oktober stemmen op uw favoriete vereniging of
stichting. Bent u nog geen lid van de Rabobank, vraag dan
nu uw gratis lidmaatschap aan, zodat u straks uw stem uit
kunt brengen.
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Ook kunt u uw stem uitbrengen via de rabobank app
https://www.rabobank.nl/
particulieren/leden/lid-worden
https://www.raboclubsupport.nl/
het-drentse-land/deelnemers

Klaverjassen

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

We zijn weer begonnen. De eerste avond waren
er gelijk 24 kaarters. De uitslag vindt u elders in
het blad.

De volgende data bent u van harte welkom:
o

Donderdag 14 oktober 2021

o

Donderdag 28 oktober 2021

o

Donderdag 11 november 2021

De volgende data gaan we weer een kaartje leggen.

o

Donderdag 25 november 2021

* 29 oktober * 26 november * 17 december

o

Donderdag 9 december 2021

* 28 januari 2022 * 25 februari * 25 maart

o

Donderdag 16 december 2021 (Kerstdiner)

Er wordt geen competitie gespeeld maar elke avond zijn er

Opgeven kan uiterlijk zaterdag voorafgaand van het

natuurlijk wel leuke vleesprijzen te winnen. We gaan er van

dorpsrestaurant bij Alie Brus tel. 0528-241203.

uit dat er voldoende kaarters op af komen, het is altijd heel

Aanvang maaltijden 12:15 uur in de Wenning.

gezellig. Tot de 29e …We beginnen om 20.00 uur!

Kosten € 7,75 per maaltijd.

Henk – Chris – Roelof – Bertjan

De vrijwilligers van de “Pesserkeukentafel”

GASAPPARATEN?

• ontwerp

MAAK GEBRUIK VAN
ONZE ONDERHOUDSDIENST
THUIS IN
WARMTE

• aanleg
• onderhoud
• renovatie
• bestrating
Gerwalt van Slochteren

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

06 520 638 05
info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

De Tipakkers 19
7933 RP Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

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

www.opdegoedeweg.nl

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

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

06 4214 3336
info@rietdekkersbedrijfstevens.nl

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

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

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

Gerard
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

NIEUWS UIT PESSE
NIE

Och, nee toch? Noe ook in ‘t “Zaanddörpen Neis”? Hep ze dan gien zenzu
anders lees ie dit niet, ja? Mag ik mij eevm veurstelln, ik ben
Schienbescharmer
en ik ben intussn al met de vut en was “ac
Hoi
volkien
warkzaam as agraries medewarker bij Jans Buutnveldert op d
Stress
en pillen
een toertie
eleedn hef het bestuur van de voetbalklup SV Pe
Volkien,
mekkert
wat af overen
van-alles-en-nog-wat.
Is het
niet over
Maksiedorp
Ver- mij aan
koopwijtoe
eneumn
onlangs sprak
iene
in oes
stappn, dan is is het wel over ’t Nederlands elftal en dan weer dat gemier over de
oemijvast
tekoomn
barste,
noe
ie eleedn.
niet meer
eerpels
en biet
corona. Nou, corona! ‘kie
Zalverveelt
oe vertelln wat
is over
nog gien
maond
Goed beroerd
in
de pôkkel hen de “Klooster”-huusarts.
schrief ie nooit meer die stukkies? Hep ie de kompjoeter kapot of zo?” No
(censuur!) Stoppn van Lubbechien. Dit wordt te intiem! Nou,
“U heeft vocht achter de longen en ik stuur u door naar ’t
teegnwoordig
een
leptop,
zoon
schootkompjoeter.
jameer
, ieaan,mut
als ie zulk hoog water hebt is dr niksJa,
intiems
heur. met de ti
Bethesda!” Dikke stress ineens bij mij, want va S. hef dat
En dan nao al die onderzuukn krieg ie pilln, pilln en nog ies
eerder ook ehad en uiteindelijk was dat veur hum de genazoon
Aai-ped
of
Tepblet
of
hoe
heet
die dingn ook teegnwoordig. En ik twi
pilln. Tot een kleine maond eleedn was ik nog zo goed as
deklap. Och heden, en noe ben ik aan de beurt? Ik was in
pil-vrij! En muj noe ies kiekn! Ik had wel ies eheurd over bettade korte broek en met allent maar met ‘n (redelijk schone)
van
Lubbechien
in
huus,
heur
gekakel,
zeg maar, is mij al meer dan zat. ‘k H
blokkers of zo. Dan dacht ik aan jongeluu die druk zaatn te
zakdoek in de buus hen de Eerste Hulppost.”Moi Lubbert,
studeern
wiskundevakkn
of zo.te goed bereikbaar en ik
wat
kom ie hierAaifoon
doen?” zegt Karin
S. uutinternet,
Zuudwolde. Wiewant
mooie
met
danopben
ik veul
is die verpleegster/hulparts? Ze temperatuurt mij: 38.9!
Ja, weet
ik veule,
mij mankeert
ja nooit
wat. Ik had ook veur
Corona-verdacht.
alles gung direct
op slot, inclusiefja, ja,
beettien Volkien,
vrij vuuln.
Maar….….
lees,
luuster
en
huiver……ik
ben op Fee
’t lest in oktober/november ’62 in t zieknhuus ewest als
Lubbechien mug ook die ruumte niet meer verlaatn. Karin
pasjent.
Bij de nonnetjesorganiseern
in ’t olde RKZ aan de Verlengde
zag
mien naam en hadWil
mij in de
zij had
’n zoon
Feesboek?
iepeiling,
danmaar
hier
ook
“X-party”
net as dat magie
Hereweg in Grunningn. Dat hef indruk op mij emaakt die
masker op, blauwe beschermkleding aan en dan mag ik
Grunningn?
veur ’t organiseern
van
feestn
en dergelijke
heb
opname. Een opgeschootn
knullegie
van ’t platteland
in zo’n
raadn
wie zij is! Ik heb deNee,
leste tied volkien,
sowieso al probleemn
stadszieknhuus en dan ook nog die nonn’n nog volledig
met naamn en gezichtn. O, dat kump oe wel bekend veur
denou“Pioniers”
enas magie
daorvanhept
ze zoon
v(l)ut-figuur
as mijfeestdaagn
niet bij
Ma
in ’t zwarte
habijt en al die katholieke
(1 en neudig.
2
dus,
ik dus ook. Karin hef
13/14 saamn
9
november). En noe dus op herhaling als pensionado in ’t
met mij in ’t jeugdorkest ezeetn in ’t Hogevene en dan kom
aan
“’t
Mooiste
Dörp
van
Drenthe”
!
Is
de
Vrolijke
Köppel
niet
wat
veur
oe
“Scheper” in Emmn. Gien nonnetjes, gien feestdaagn, maar
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Edward, jong, gewoon deurdoen! En hep ie al die wandeling langs ’t Olde D

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

beweging
Doordat het organiseren van evenementen nog
steeds veel problemen met zich meebrengt, heeft
de organisatie van de Pesserrun besloten om toch
iets voor de basisscholen van Pesse te doen.
Toen het besluit was genomen dat de normale wedstrijd
voor jong en oud niet door kon gaan, hebben wij als
bestuur gemeend zeker wel iets te doen voor de jeugd van
Pesse. De scholen waren gelijk erg enthousiast. Nu voor
ons de uitdaging iets te bedenken wat covidproof is. Ook sv
Pesse verleende graag zijn medewerking voor deze dag en
vrijwilligers zijn er op Pesse zeker altijd wel te vinden.
De kinderen van de 2 basisscholen De Akker en De Posthoorn konden heerlijk uitrazen op de opblaasstormbaan en
het hindernissenparcours.
We hopen dat iedereen ervan genoten heeft en dat wij
volgend jaar rond deze datum ook weer een normale Pes-

Uitslag klaverjassen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Berend Jan Woltinge
Fennie Woltinge
Henk Koster
Bertjan Smit
Bennie Brus
Geertje Waninge
Klaasje Hut
Chris Bulder
Remmelt Soer
Jan Hut
Dirk Woldman
Roelof Winters
Clara Brugma
Hendrikus Vos
Roelof Klomp
Liny Vos
Hilligje Woltinge
Jan Woltinge
Dick Heusinkveld
Bertha Strijker
Hans Miedema
Anne Houtman
Jan Hooyer
Hilbert van der Haar

2210
1991
1833
1991
1712
1645
1437
2210
1490
1937
1437
1937
1833
1712
1490
1135
1181
1645
1122
1122
1181
1135
1179
1179

1471
1586
1471
1389
1527
1633
1633
1586
1651
1395
1366
1746
1366
1651
1389
1395
1527
1229
1746
1633
1633
1366
1229
1366

2047
2047
2085
1863
1970
1863
1970
1212
1840
1625
2085
1055
1417
1192
1625
1840
1417
1212
1099
1057
957
1099
1192
957

5728
5624
5389
5243
5209
5141
5040
5008
4981
4957
4888
4738
4616
4555
4504
4370
4125
4086
3967
3812
3771
3600
3600
3502

NIEUWS UIT PESSE
NIE

Pesserrun houdt jeugd in

serrun kunnen organiseren voor alle leeftijden.
Graag willen wij een ieder via deze weg bedanken voor de

Doe

medewerking!
Doe heb ik ies heerlijk niks edaon.
‘k Zag boven mij de wolken gaon.

Bestuur Pesserrun

Het kleurend blad an meuie bomen
bracht mij d’ herinnering an dromen
die a’k bijtieden vrogger had,
van heid en rust langs ‘t mennepad.
Doe bin’k die dagen ies nao-egaon,
waorin ik de valken stil zag staon,
waorin nog ruumte was te wachten,
bliede te leven op gedachten

Het Dorpscollege en de Pioniers
organiseren een circusdag.

van rust en stilte . . . naost het pad

Woensdag 20 oktober a.s. van 10.00 uur tot 16.00 uur

Doe was de wereld wied en stille,

De voorstelling is om 14.00 uur.
Geef je op via de website van het Dorpscollege
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door de Smederijen van Hoogeveen.

pronkt’ an de bomen ‘t kleurend blad.

wat leefde leefde, en har wille
en in de bliedschop van gedachten
bluide de dankbaarheid in ‘t wachten,
veur dat wat was . . . en over ‘t pad
speulde de wiend mit ‘t kleurend blad.
Doe = Toen
mennepad = pad waarover de paarden geleid werden
Door: Bart van Oosteringh
Uit de bundel: Blossems in de lijte
Uitgegeven door: Horizon-taal (nu Huus van de Taol)
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Dag en nacht bereikbaar
06-50842414 b.g.g. 06-27335188

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

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

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

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

zorg!
Uw laatste zorg is onze

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

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

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

0528-276490

33
Fluitenbergseweg
g
er
Fluitenb

is met energiebesparing en duurzame energie opwekking
in Pesse. Doel is dat Pesse in 2030 energie neutraal is of
dat in ieder geval de woonlasten zijn verlaagd en wij als
dorp een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze
planeet. Hiervoor zijn wij met enkele laagdrempelige acties
gestart die de energierekening van de bewoners en bedrijven kunnen verlagen.

Zonnepark Kerkweg
De laatste maanden is er door het bestuur van
Pesse Energie Neutraal (PEN) intensief onderhandeld met Kronos (de bouwer van het zonnepark)
over deelname/participatie van PEN in het te
bouwen park aan de Kerkweg. Deze besprekingen waren moeizaam. De standpunten tussen
partijen lagen ver uiteen. Begin augustus wilde
Kronos niet verder met ons onderhandelen. Eerst
moest de zienswijze (lees: bezwaar) die PEN had
ingediend tegen eventuele vergunningverlening
door het College van Hoogeveen van tafel.

Doordat PEN nu een energiecoöperatie is, kunnen de

NIEUWS UIT PESSE

Pesse Energie Neutraal is een energiecoöperatie die bezig

inwoners als leden van die coöperatie mede bepalen wat er
met de verkregen gelden wordt gedaan. Praktisch betekent
het dat Pessenaren die lid zijn van PEN, de mogelijkheid
krijgen om op een goedkope manier hun woningen te
verduurzamen.
Bent u geïnteresseerd in de acties van PEN? Word dan lid
en denk mee in een duurzame en goedkope toekomst van
Pesse. Stuur een mail naar pesseenergieneutraal@gmail.com
om aan te geven dat u lid wilt worden.
U kunt zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief die 1x

Door de gemeenteraad is, mede door het aanleveren van

per kwartaal uitkomt. Verder kunt u ons volgen op onze

onze standpunten en het inspreken in de raadsvergade-

facebook-pagina PEN Pesse.

ring, grote druk uitgeoefend op Kronos om toch verder te
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onderhandelen met PEN, anders zou er geen vergunning tot
bouw worden verleend. Hierover is een bericht verschenen
in het Dagblad van het Noorden op 11 september jl. Die
druk heeft geholpen. In 2 weken van intensief onderhande-

Informatieavond Henk

len is uiteindelijk een overeenstemming bereikt.

Bulder in De Wenning

Wat betekent dit nu?

Op 27 oktober komt Henk Bulder in De Wenning vertellen

Ten eerste: binnen 2 jaar na realisering van het park heeft

over diverse mogelijkheden om goedkoop energieneutraal

PEN het recht om 40% van het park over te nemen.

te wonen. Henk Bulder is een bekendheid in Drenthe als het

Ten tweede: als er geen overname gaat plaatsvinden omdat

gaat om vernieuwende toepassingen van energieneutrale

er naar de mening van PEN onvoldoende winst valt te

en energiebesparende maatregelen in de woning. Hij is al

behalen dan zal er een omgevingsfonds worden ingericht

jaren actief op het gebied van de energietransitie en kritisch

waarin Kronos jaarlijks een storting zal doen van minimaal

op diverse plannen van de overheid. Hij heeft ook vele

€ 3500,- per jaar gedurende 25 jaar.

praktische tips hoe je je eigen woning energieneutraler kunt

PEN vindt dit onvoldoende, maar als een onafhankelijke

maken.

deskundige zal vaststellen dat er in de noordelijke provin-

Doel van deze avond is dat je de mogelijkheid hebt om van

cies gemiddeld meer in een dergelijk fonds wordt gestort

een deskundige informatie te krijgen over alle mogelijke

dan zal Kronos het voornoemde bedrag aanpassen.

toepassingen en dat hij advies op maat kan geven.
Al eerder heeft PEN een actie uitgezet waarbij de heer Bul-

En wat betekent dit nu praktisch voor Pesse?

der gericht advies aan huis kwam geven. We hopen dat we

Het bereikte resultaat is geen participatie zoals de overheid

in oktober een zinvolle avond kunnen geven voor iedereen

het bedoeld heeft. Ook niet in de zin van het klimaatak-

die actief bezig is, of geïnteresseerd is in energiebespa-

koord. Toch kunnen we tevreden zijn met dit resultaat.

rende maatregelen.

De middelen uit dit zonnepark maakt het voor PEN mogelijk

Wil je hierbij zijn? Wil je de mogelijkheid om van een

om de inwoners van dienst te zijn bij het verduurzamen van

specialist tips te krijgen voor jouw woning? Meld je dan aan

hun woningen. Ook dat PEN kan deelnemen in een postco-

via onze mail: pesseenergieneutraal@gmail.com

deroos om groene energie op te wekken voor de inwoners

De avond is op 27 oktober in De Wenning en begint om

van Pesse.

19.30 uur.

0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

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

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

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

www.loonbedrijfjansen.nl

Noorderweg 5
7936 TR Tiendeveen
Tel.: 0528-341697

Loonbedrijf | Grondverzet | Mestbedrijf

www.loonbedrijfjansen.nl

Mobiel: 06 54352540

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

KLUSSENBEDRIJF

BERT
POL
MOBIEL: 06 - 5125 9983

D

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

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

www.midde

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen

RENTS
D
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ET

05

RT
HA

DAP
H

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

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

trefcorner
anytyme is nu

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

Adres

Dorpsstraat 49, pesse

Heerlijk vertrouwd!

Ongediertebestrijding
Specialist in effectief bestrijden van ongedierte

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

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

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

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

www.huisentuinhoogeveen.nl

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD
PESSE
0528 241373

NIEUWS VAN DE ANTILOPEN

We zijn weer van start!
Na de zomer zijn we als vereniging gestart met 130 leden.
Direct na de zomer hebben we echter een hoop nieuwe
leden mogen verwelkomen. De actie ‘Gratis sporten tot 1
oktober’ heeft zijn vruchten afgeworpen. We wensen alle
(nieuwe) leden weer een heel sportief jaar toe!

Grote clubactie

Blijf fit

Vanaf 18 september zijn al onze leden aan het verkopen

Wist u dat u op donderdagavond kunt komen sporten bij

geslagen voor ‘De Grote Clubactie’. Door het wegvallen

de Blijf Fit groep. Deze gezellige en actieve seniorengroep

van zowel het muziekweekend als siepelrockfestival zijn we

zorgt er zo samen voor dat ze lekker in beweging blijven.

twee van onze grote inkomstenbronnen verloren. We hopen

Goed voor lichaam én geest. Ook hier geldt dat u altijd

zo de clubkas wat te spekken. We gaan er met z’n allen vol

4 proeflessen kunt volgen.

voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun
van familie, vrienden en mensen uit de omgeving! Een lot
kost € 3,-, waarvan 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar

Clubkampioenschappen

de clubkas gaat. De trekking van de Grote Clubactie 2021

Zaterdag 30 oktober staan onze clubkampioenschappen

vindt plaats op woensdag 8 december. Vanaf donderdag 9

weer gepland. Wie wordt de kampioen van de vereniging?

december vind je de trekkingsuitslag op clubactie.nl

Op deze middag komen al onze jeugdleden in actie.
De pauze-acts worden verzorgd door de KidsDance (woens-

Flessenactie

dagavond) en de Springgroep (dinsdag en donderdag).

Een andere actie van De Antilopen was ook een groot suc-

hopen zelfs weer wat publiek te mogen ontvangen.

ces. Vanaf 1 januari kon iedereen zijn statiegeldbon of lege
flessen inleveren in de Coop. De familie Koolhof had voor
ons een mooie rolkar klaar staan. Hier is veelvuldig gebruik
van gemaakt. De opbrengst van deze actie was € 855,25.
We willen iedereen, die onze vereniging op wat voor manier ook gesteund heeft, heel hartelijk bedanken!

Gastlessen kleuters
Dit schooljaar zijn we ook weer begonnen met het gastlessen geven op de basisscholen. Zowel in Stuifzand als in
Pesse kreeg juf Anja alle kleuters in beweging. Kwam uw
kind enthousiast thuis dan kan het altijd 4 gratis proeflessen
volgen. De kleutergym is op donderdagmiddag om 15:30u
in de Wenning.

We hebben met zijn allen zin in een sportieve middag en
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Ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

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

SCHILDERWERKEN - GLASZETTEN - WANDAFWERKING

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

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

www.waningepesse.nl - info@waningepesse.nl

AUTOPROFI,
HOUDT U MOBIEL

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

www.kreeftopleidingen.nl

OOK VOOR AL UW
CAMPER ONDERHOUD!

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

AUTOPROFI HOOGEVEEN

www.sportpesse.nl

TEL: 0528-231533 | WWW.AUTOPROFI.NL

www.sportpesse.nl
www.sportpesse.nl

A.G. BELLSTRAAT 31B HOOGEVEEN

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

en

• GLASWASSEN TRADITIONEEL EN OSMOSE METHODE •
• GEVELREINIGEN EN IMPREGNEREN •
• DIEPTE REINIGEN GROOT KEUKENS •
• LINOLYEUM VLOEREN POLYMEREN/BEHANDELEN •
• REINIGEN EN CONCERVEREN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN •
• SCHOORSTEENVEGEN •
• PLANMATIG ONDERHOUD •
• ONTKALKING SANITAIR •
• HOGE DRUK REINIGING •
• HOOGWERKER VERHUUR MET MACHINIST •
• INTERNE VERHUIZING •
• LEVEREN HANDYMAN •
• REINIGEN ALLE HARDE VLOEREN O.A. TEGELVLOEREN, PVC VLOEREN, ENZ. •
• NANO BEHANDELINGEN •

Oostering 22-32
7933 TM Pesse
06 301 134 18

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

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

Wij zagen en
voor u op m

Wij zagen en maken
voor uHARKE
opWijmaat
HUBO
zagen en maken

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

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

Winkelopeningstijden
di-do: 9.00-18.00 uur
vr:
9.00-21.00 uur
za:
9.00-17.00 uur
daarbuiten op afspraak

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

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

Pesserun 10 september
Alle leerlingen van de Posthoorn hebben gisteren deelgenomen aan de alternatieve Pesserrun. Omdat het lange tijd
onzeker was of een groot evenement zoals de Pesserrun
überhaupt mocht doorgaan, had de organisatie een prachtig coronaproof alternatief bedacht op het terrein van sv

NIEUWS VAN

Pesse. Zeer geslaagd en wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar! De leerlingen hebben genoten.

Excursie groep 7-8 naar het
gemeentehuis in Hoogeveen
Dankzij raadslid Wilco Kramer mocht groep 7-8 op donderdag 16 september op excursie naar het gemeentehuis

Anti-Pestdag 17 september

in Hoogeveen. Daar hebben de leerlingen een rondleiding
gehad. Ze hebben de Raadszaal, de Burgerzaal en de

O.B.S. de Posthoorn staat voor Waarde(N)vol onderwijs.

Trouwzaal bekeken. De leerlingen hebben onder andere

In de eerste 4 weken van elk schooljaar ligt de nadruk op

dingen geleerd over het wapen van Hoogeveen, hoe een

groepsvorming. We noemen dit groepsproces De Gouden

huwelijk wordt voltrokken ‘in het echt’ en hoe de gemeente-

Weken. Op vrijdag 17 september hebben we onze Gouden

raad zijn werk doet in de praktijk. Het was een gezellige en

Weken afgesloten met de traditionele anti-pestdag. Van

leerzame middag.

groep 1 tot en met 8 zijn gesprekken gevoerd over pesten,
wat het is, hoe we het kunnen voorkomen en hoe te handelen als het ondanks alles tóch gebeurt. Maar vooral over
welk positief gedrag we dan wél zouden willen met elkaar

Schoolreizen

op school.

In de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar zijn de

Vervolgens hebben alle leerlingen samen een heus anti-pest-

groepen 1 tot en met 6 al op schoolreis geweest. Groep 1-2

kunstwerk gekrijt op het schoolplein, vol hartjes, regenbo-

ging naar de Drentse Koe in Ruinerwold, groep 3-4 bezocht

gen en liefdevolle kreten. Op naar een liefdevol schooljaar

de Flierefluiter in Raalte en de bestemming van groep 5-6

samen!

was Kameleondorp in Terherne. Traditioneel uitgezwaaid
door alle andere leerlingen van de Posthoorn. En wat hadden de groepen er prachtig weer bij! Groep 7-8 zal aan het
eind van het schooljaar uiteraard meerdaags op schoolkamp gaan.
Mooie groepsvormende activiteiten, die goed pasten in
onze Gouden Weken. Dank ook aan alle ouders die dit
mede mogelijk hebben gemaakt!
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KOOLHOF

nl

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

OLHOF
KO

www.coop.nl/pesse

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

Medisch Pedicure en
Voetkundig Adviseur

Lid

Ingrid Groen

 Ortheses
 Diverse technieken ingegroeide teennagels
Behandeling aan huis is mogelijk.
M.b.t. tegemoetkoming: informeer bij uw verzekeraar.
Ingrid Groen - Tel: 0528-241835 - E-mail: ingrid.groen@live.nl

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

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

Peutergym
In het komend schooljaar worden er weer speelse peutergymlessen georganiseerd op De Akker. Goed en gezond
bewegen is belangrijk en draagt bij aan de ontwikkeling
van de motoriek. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de hersenontwikkeling van jonge kinderen.
Alle peuters uit Pesse en omstreken zijn WELKOM!

Peuterochtenden
komen kijken op de school. De peuters gaan met de kleuterjuf kennismaken met het onderwijs bij ons op school. Wil je
ook eens samen met je kind kijken op De Akker. Kom dan
op deze ochtend even rondkijken. De start begint met een
inloop om 8:45 uur en duurt ± 60 minuten. De data zijn: 26
november, 21 januari, 11 maart, 8 april en 10 juni.

Leerlingen krijgen judoles
op school!

“De kunst van gelukkig zijn”
- Land van Scala

Op De Akker zijn we gestart met schooljudo. Schooljudo

Sinds september zijn de groepen 5, 6 en 7 gestart de vier-

weerbaarheid, discipline en plezier. Plezier is de katalysator

delige lessenserie ‘De kunst van gelukkig zijn’. De lessen

en het FUNdament van alle andere waarden. Met echte

worden gegeven door Han Mulder, docent van Scala en

judomatten en complete Schooljudo-pakken is de gymzaal

vallen onder de discipline Multimedia. Wat is reflecteren,

omgetoverd tot een dojo.

leert de kinderen en het docententeam over de Schooljudowaarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing,

kun je dat, hoe reageer je op onlineberichtjes, wat doet dat
met je, wat is like-abel, etc. Eigentijdse vraagstukken.

Juist door de eerste acht weken te starten met schooljudo
geeft dit een enorme boost aan de onderlinge waarden. De

De leerlingen vinden het mooie en interessante lessen.

koppeling met het veilige klimaat waar De Akker door wordt

Tijdens de eerste les hebben ze collages gemaakt over zich-

gekenmerkt en de blijvende aandacht hiervoor, zorgt voor

zelf. Plaatjes, foto’s en teksten schrijven/tekenen waar ze

een prettige schoolcultuur.

gelukkig van worden. Daarna mochten ze portretfoto’s van
zichzelf maken. Collage en foto werden ge-edit, wat heel

De meeste leerlingen kijken dan ook uit naar de maandag-

bijzondere resultaten opleverden.

ochtend waarop ze weer met elkaar kunnen judoën.

Hoe goed kan een Vogel zijn?

scheid van hem nemen als vrijwilliger.
Dit doen wij met een kleine attentie

Als coördinator van de papieracties werk je
samen met vele vrijwilligers. Je hebt ieder in zijn
soort waarvan ikzelf er ook een ben. Men heeft
het dan onder het koffiedrinken vaak over van
alles. Onder anderen over de mooie dingen in de
natuur, dus ook over vogels.

die hem door mij wordt overhandigd.
Allard wij hopen dat je snel een donornier mag krijgen zodat jouw leven
en dat van je familie er weer hoopvol
mag uitzien.
Bij het schrijven van dit stukje was

Dat er mooie vogels zijn weet iedereen, dat er bijzondere

er sprake van een donor maar eerst

vogels zijn weten we ook. Bij ons in de groep vrijwilligers

moet de klik er zijn. Het kan dus zo

hebben we ook een “Vogel”. Een bijzondere en zeker geen

zijn dat wanneer men dit leest, de

vreemde. Allard de Vogel heeft meer dan 20 jaar meegehol-

operatie al achter de rug is en hopelijk geslaagd.

pen, hij deed dit met veel plezier en was altijd paraat.
Maar zoals velen weten laat de gezondheid van Allard
het niet meer toe om nog te kunnen helpen. Wij moeten af-
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We houden weer open lessen voor peuters die eens willen

Elzo Zomer
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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

Erik Vredeveld
0629314112

nieuwbouw - verbouw - onderhoud

www.bouwteamdrenthe.nl

Nieuws van KV Niek
De naam Kangoeroe Klup is gekozen omdat de kangoeroe
veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij
de korfbalsport zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan
jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt.
De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel - een
veilige en warme plaats - voor de jongste leden!
Om het geheel sprekend te maken is door het KNKV een
viertal jeugdige kangoeroes ontwikkeld. Deze figuurtjes,
genaamd Scoro, Funny, Jumper en Spurt, vervullen een
hoofdrol binnen de Kangoeroe Klup.
Maar wat is nu precies de Kangoeroe Klup?
De Kangoeroe Klup houdt in

Voel je welkom om, geheel vrijblijvend, aan te sluiten bij de

dat kinderen op een vriende-

kangoeroeklup!

lijke manier leren bewegen en
in contact komen met andere

NIEUWS VAN KV NIEK

Als u dit leest is het veldseizoen in het najaar
alweer ten einde en zullen we ons voorbereiden
op de zaalcompetitie.
Onze wedstrijden spelen we in de zaal in Ruinen,
de midweek op dinsdagavond en de senioren op
zaterdag.
Voor de jongste kinderen zal er weer een kangoeroeklup zijn in de Wenning in Pesse. Dit zal
op zaterdagochtend zijn. Voor de datums, hou
het affiche van de kangoeroeklup in de gaten!
Deze worden weer op beide scholen opgehangen.

Sportieve groet

kinderen, de bal en de korfbalsport. Met leuke spelmaterialen zorgen we voor de sociale

Kv Niek

en motorische ontwikkeling waarbij plezier en gezelligheid
voorop staat!
De kinderen die Kangoeroelid zijn van kv Niek, zijn tegelijkertijd lid van de Kangoeroe Klup van de korfbalbond en zij
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Het Leesvarkentje
Hallo allemaal, ik ben Sophie en 7 jaar. Ik heb
sinds een tijdje een heel leuk kinderzwerfboekenstation en minibieb. Ze heet Het Leesvarkentje. Ze
staat bij onze boerderij op Siberië 12 in Stuifzand
Het idee van Het Leesvarkentje is dat je een boek komt
lenen of ruilen. Je leest het boek en laat het weer zwerven
in een ander kinderzwerfboekenstation of brengt het terug.
Ook voor volwassen zijn er boeken die ze kunnen lenen of
ruilen.
Dus heb je boeken thuis die je wilt laten zwerven en lees je
graag, kom je dan een boekje lenen of ruilen?
Ow ja, wil je mijn Facebook liken of volgen? Daar typ ik
of mijn mama welke nieuwe boeken er in gaan of een leuk
weetje. Ik heet op Facebook: Het Leesvarkentje, kinderzwerfboekenstation en minibieb.
Groetjes van Sophie de Groote
Eigenaresse Het Leesvarkentje, Siberië 12 in Stuifzand

NIEUWS UIT DE REGIO

krijgen een “Kangoeroe Klup-welkomstcadeau”.

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

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

