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Z  MERFEEST
PESSE

Zaterdag 9 juli 2022
Van 15.00 tot 23.00 uur

Pioniersveld Pesse

Met het spel:
De alleskunner van Pesse
Opgeven kan via: pionierspesse@outlook.com (max. 30 deelnemers)

15.30 uur
Piratenkoor

‘t Zwarte Gat

Stormbaan en 

springkussens

voor de kinderen

Vanaf 18.00 uur
DJ Murdock

 ONTMOETINGSCENTRUM DE WENNING 

Diverse
foodtrucks

Geheimezender

MalleBabbe
Divers eten
en drinken
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Beste lezers van het ZDN,

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zitten 
we midden in de mei vakantie en schijnt de zon 
heerlijk in Pesse. We zijn op dit moment even vrij 
van allerlei beperkingen door corona en als be-
stuur van De Pioniers merken we dit ook aan alle 
voorbereidingen voor de activiteiten. Maar ook 
afspraken met de gemeente en andere instanties 
voor wat betreft de belangen in het dorp zijn 
weer volop gepland. 

Op dit moment hebben we contact met de gemeente wat 
betreft de verkeersveiligheid in Pesse. In samenwerking met 
de gemeente zijn we een project gestart om Pesse veiliger te 
maken en knelpunten aan te pakken. U heeft de smiley bor-
den vast zien hangen. De gemeente gaat nu ook in gesprek 
met ons om de knelpunten aan te pakken.
 
Ook hebben wij contact met de DOME groep. Zij gaan 
samen met ons kijken hoe we een bouwplan kunnen opzet-
ten voor meer betaalbare koopwoningen in Pesse. Hierin 
willen we ook de bewoners uit Pesse laten meedenken. We 
houden u op de hoogte. 

De Pioniers organiseert samen met De Wenning ook een 
groot zomerfeest. Op zaterdag 9 juli zullen we vanaf 15.00 
uur tot 23.00 uur feestvieren. We willen vooral weer elkaar 
ontmoeten. We hebben elkaar lang niet gezien en we heb-
ben wel zin in een feestje. Die dag zal het Shantykoor uit 
Spier en DJ Murdock ons met muziek vermaken. Ook heb-
ben we springkussens en een stormbaan. We hebben food-
trucks en De Wenning zal zorgen voor een koud drankje. 

We zijn erg blij met de grote opkomst bij de activiteiten 
”Haantje op een stokkie” en het ”Eierfestijn”. Wij hopen 
dan ook dat iedereen ons kan vinden via Facebook en 
Instagram. Ook proberen we via de site Pesse.com en het 
ophangen van posters iedereen te informeren. Wij hopen 
natuurlijk dat we veel mensen mogen ontmoeten bij de 
activiteiten. 

De Pioniers is op dit moment ook actief met het nog beter af-
stemmen op de samenwerking met De Wenning, het Dorps-
college en de Ontmoetingskerk. We willen vooral onze 
krachten bundelen en vooral gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: 
We zijn vrijwilliger voor het dorp en willen ons inzetten voor 
de leefbaarheid van Pesse! 

Tijdens de dodenherdenking van 4 mei hadden we een 
gastspreker uitgenodigd die zijn eigen vluchtelingenverhaal 
vertelde. Lara Boode en Gijs Kos zorgden weer voor een 
muzikale omlijsting tijdens de herdenking. Ook hebben de 
kinderen van beide basisscholen weer gedichten voorgedra-
gen. Iedereen weer bedankt voor de medewerking! 

Als laatste wil ik iedereen een hele fijne zomervakantie 
wensen.  

Tamara van Beukelen-Broeksmit
Voorzitter belangenvereniging De Pioniers

Doel van de vereniging: Bijdrage aan de leefbaarheid van 
Pesse, exploiteren van speelaccommodaties en organiseren 
van activiteiten voor de bevolking van Pesse.

Bestuur De Pioniers:
Voorzitter
Tamara Broeksmit
Secretaris
Petra van Eijk
pionierspesse@outlook.com, Pioniers tel.: 06-23158204
Penningmeester & Ledenadministratie
Paul Boode
Leden
John Jonker
Agnes Bruinenberg
Tineke Luten
Anita Bulder
Ingrid Groen
Bianca Middelveld
Han Valk
Ernst Beekman

Bankrekeningnummer De Pioniers: NL56RABO0152670645

Zaanddörpenneis
Redactie: Jack Reinders
email: zdnneis@gmail.com
Eindredactie: Bestuur De Pioniers

Inwoners van Pesse, Stuifzand, Fluitenberg en de buitengebie-
den kunnen kopij inleveren. Neem hiervoor eerst contact op 
met de redactie. Voor reacties of over adverteren kunt u contact 
opnemen met de redactie of met een van de bestuursleden. 
Extra exemplaren zijn mee te nemen bij De Wenning en bij de 
COOP Koolhof. Overname van foto’s en/of artikelen alleen na 
schriftelijke toestemming van de redactie.

De Ziekenkas
Wilt u een attentie laten bezorgen aan een zieke, die bijvoor-
beeld weer thuis is na een ziekenhuisopname, laat het dan 
weten aan één van de onderstaande contactpersonen:
De Marke 3 t/m 37, Vogelakkers en Tipakkers: 
Mw. Leehuis, De Marke 13, tel. 241266; 
De Marke 39 t/m 101: 
Mw. Brals, Oostering 22a1, tel. 355267; 
De Korte Lange, De Laak, Tentakkers, Bossemaat, Grootslag, 
Brinkstukken, Kimmelsbrink, Grevenkamp en Veldbrake: 
Mw. Bruinenberg, Grevenkamp 12, tel. 06-33814724; 
De Hoorns, Lage Landkamp, Goornakkers en Tonckenspad: 
Henny Jonkers, Lage Landkamp 17, tel. 241173; 
Dorpsstraat: Mw. Zomer, Dorpsstraat 43, tel: 241621; 
Warreveen: Roely Boode, Warreveen 18, tel. 06-36586824; 
Oostering: Mw. Westera, Grootslag 8, tel. 241744; 
Buitengebieden: Mw. Hooyer, Veldbrake 46, tel. 241481; 
De Oosterhof: Dhr. Ben Fontein, tel. 356830.

Meldpunten Maatjesagenda Pesse (MaP)
Heeft u als oudere vervoer nodig naar bijvoorbeeld een 
arts (waarbij de vrijwilliger op u wacht tijdens het consult, 
zodat u niet opnieuw vervoer hoeft te regelen voor de rit 
terug), hulp nodig in de tuin of bij een klusje in huis? 
Of wilt u samen een binnen of buitenactiviteit ondernemen, 
zoals een gezelschapsspel spelen, een wandeling maken, 
gezellig samen een kop koffie drinken? Bel dan naar 
Laura Metselaar tel. 241579 of Chris Bulder tel. 241580.

Foto omslag: Bart Pijper
(Boom in tegenlicht. Boerenveensche plassen even na zonsopkomst)
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ALLROUND 
TECHNISCHE 
DIENSTVERLENING 

+ Camerabewaking op maat
+ Ziggo, Kpn en Canal Digitaal
+ Installatie radio en tv*, ook wandmontage
+ Radio-, tv- en schotelantennes
+ Allround elektrische klussen
+ Kabels trekken

* ongeacht waar gekocht, dus ook uw online aankopen!

Bel voor informatie of een afspraak 

Jako Hilbrink 
06- 50 52 54 54

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

Nieuwbouw  |  Verbouw  |  Onderhoud

Bouwbedrijf 
Peter Waninge
06 - 13 768 769

info@bouwbedrijf-waninge.nl
www.bouwbedrijf-waninge.nl

Noordeinde 31 - 7941 AS  Meppel

T: 085 0606928 - E: info@deurinbeeld.nl

I: www.deurinbeeld.nl

MAAKT UW WONING COMPLEET
Wij zijn niet alleen leverancier van de beste kwaliteitsdeuren,

maar leveren ook topkwaliteit deurbeslag en

overige accessoires voor uw deuren!

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

Voor elk soort loonwerk een passende oplossing.
Pesse - 06 2148 5196



KLOOTSCHIETEN
De volgende data is er weer klootschieten. 
28 mei, 11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 6 augus-
tus. Vertrek om 14.00 uur vanaf de Hoeks-
kamp. Vooraf is er koffie/thee. Inleg is  
€ 2,00 per persoon. Meedoen is voor ei-
gen risico.
Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427

OUDERENSOOS 
B. Benning, Veldbrake 44, Pesse,
tel. 0528-241348

ELKAAR ONTMOETEN EN 
SAMEN ZIJN
Ze zijn er weer! U vraagt zich af wat...? 
De koffieochtenden in de Ontmoetings-
kerk, in het kader van samen zijn en el-
kaar ontmoeten. En wel op de tweede 
en vierde dinsdag van de maand. Voor 
iedereen bedoeld die zin heeft in een 
kopje koffie/thee, een praatje, een spel-
letje en met af en toe een creativiteit. We 
starten om 10.00 uur, maar ook als u 
later binnen komt bent u van harte wel-
kom. De ochtenden zijn bedoeld voor 
dames en heren. De tweede dinsdag 
van de maand drinken we koffie/thee 
met elkaar en de vierde dinsdag sluiten 
we af met een gezamenlijke lunch waar 
we € 3,- p.p. voor vragen. Het zijn ge-
zellige ochtenden. Welkom.
Inlichtingen namens de koffieschenk-
groep: Janny Moes 0528275035.

GYMNASTIEKVERENIGING
DE ANTILOPEN
Voor lesprogramma en verdere 
informatie: 
email: deantilopen@gmail.com, 
https://antilopen.jimdofree.com/, 
www.facebook.com/deantilopen-pesse

Agenda juni/juli en korte berichten
Je kunt data van activiteiten voor 
augustus/september, plus korte 
berichten (waaronder familiebe-
richten), ook uit Fluitenberg en 
Stuifzand, sturen aan de redac-
tie, email: zdnneis@gmail.com. 
Zie verder het colofon. De redac-
tie is niet verantwoordelijk voor 
eventuele typefouten en tussen-
tijdse wijzigingen in de gegevens 
in deze rubriek.

AANLEVEREN KOPIJ 
ZAANDDÖRPENNEIS
Noteer alvast in je agenda: Het augustus/
september nummer verschijnt begin augus-
tus. Uiterste aanleverdatum kopij (in Word, 
foto’s apart aanleveren): 20 juli.

OPROEP AAN ONZE
ADVERTEERDERS
Wijzigingen in uw advertentie? Laat dat 
weten aan zdnneis@gmail.com en wij 
zorgen dat het wordt aangepast.

DORPSCOLLEGE PESSE
https://dorpscollege.jimdo.com/

ONTMOETINGSCENTRUM
DE WENNING PESSE
Donderdagmiddag klaverjassen, aan-
vang 13.30 uur, iedereen is van harte 
welkom. Tevens is er gelegenheid voor 
Rummikub. Donderdagmiddag = Spel-
lenmiddag in De Wenning! Vrij gebruik 
van het biljart in De Foyer. Wilt u sjoe-
len, welkom! We zetten het graag voor 
u klaar. 
Voor informatie: Henri Spijkerman (be-
heerder), Veldbrake 5, tel. 241601, 
email: info@dewenningpesse.nl.

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

DORPSHUIS ’T OVERSCHOTJE
FLUITENBERG
Café en snackbar open: vrijdag, zater-
dag en zondag vanaf 17.00 uur. Biljar-
ten: elke maandag om 20.00 uur. Biljar-
ten senioren: Elke maandag om 13.00 
uur. Gym: elke dinsdag om 13.30 uur. 
Voor informatie: Amy & Annet (beheer-
ders), Veldkamp 13, tel. 272391, email: 
dorpshuisoverschotje@gmail.com.

ONS DORPSHUIS STUIFZAND
Open voor snacks en plates: zaterdag en 
zondag vanaf 17.00 uur. Bingo (van de 
klootschietvereniging, met geldprijzen): 
elke maandag om 20.00 uur, zaal open 
om 18.30 uur. Biljarten: elke donderdag 
om 13.00 uur en 20.30 uur, elke vrijdag 
om 20.00 uur. Oefen-biljart: elke dins-
dag om 13.30 uur. Jokeren: dinsdag om 
de week om 19.30 uur. Klaverjassen: 
elke woensdag om 20.00 uur. Kloot-
schieten: elke zaterdag om 14.00 uur 
en elke zondag om 10.00 uur. Koers-
bal: iedere dinsdag om 14.00 uur. Voor 
informatie: Erwin en Jolanda Laurenssen 
(beheerders), Hoofdweg 8, tel. 262577, 
www.dorpshuisstuifzand.nl.

N
IE

U
W

S 
U

IT
 D

E 
D

O
R
P
EN

Foto: Bart Pijper
(De koeien worden uitgelaten

aan de Wijstersweg)
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VERS BELEGDE
BROODJES

OOK LEKKER VOOR ONDERWEG!

Het is nu de
tijd om uw
tuin aan te

pakken!
Advies

nodig...of
(op-)nieuw
aanleggen,

renovatie of
onderhoud

bel ons 
voor een

afspraak...

0528-276490

Fluitenbergseweg 33
Fluitenberg 

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

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

Voor vrijblijvende informatie:
Peter van Slochteren
Cavaljéweg 8 - 7934 PK Stuifzand
06-50842414

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

ongeacht waar u verzekerd bent

Uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg

Inlichtingen bij:
M. Drent (secretaris), Gijsselterweg 6a, tel. 0528-262452
G. Strijker (ledenadministratie), 
Eursinge 3, tel. 0528-241413, gerritstrijker@gmail.com
website: uitvaartvereniging.pesse.com

Bij overlijden bellen 0800-8192
Yarden Hoogeveen, dag en nacht!

Uw laatste zorg is onze zorg!

Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

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

BRILLEN VOOR
JONG & OUD,

LENZEN &
ONDERHOUD
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PESSERFEEST 2022
18 - 19 - 20 - 21

AUGUSTUS

ZET HET SNEL IN UW AGENDA!

We zijn d’r bijna...

Na weken van noeste arbeid komt de voltooiing
van het waterspeelplein aan ‘t Warreveen in 
zicht. De grote klussen zijn geklaard. 

Het komt nu nog aan op het testen en afwerken van de 
installatie. En op de plaatsing van de twee bankjes aan de 
kopse kanten van het plein. Zodra het plein gebruiksklaar is, 
maken we een datum bekend waarop het waterspeelplein 
officieel geopend gaat worden. We houden jullie op de 
hoogte via social media, Facebook en Instagram, en hopen 
jullie te zijner tijd te verwelkomen.

Tot dan!

Namens de werkgroep
Tineke, Jan en Paul

Dodenherdenking 2022

Op woensdag 4 mei hebben we samen in De 
Wenning naar het indrukwekkende verhaal van 
Anas Alhallak geluisterd. Hij speelde op zijn 
gitaar mooie muziek en de verteller vertelde 
daarbij het vluchtverhaal van Anas. 

Hij is jaren geleden zelf gevlucht uit Syrië. De foto’s van 
zijn barre tocht maakte diepe indruk op de aanwezigen. 
Vanaf 19.45 uur liepen we met een grote groep mensen 
naar de begraafplaats. Daar hebben we 2 minuten stilte 
gehouden. Marianne Paas nam ons mee in haar verhaal 
dat ze speciaal voor deze herdenking had geschreven. Een 
aantal kinderen hadden gedichten geschreven en hebben 
deze voorgedragen. Lara Boode en Gijs Kos hebben met 
zang en gitaar de herdenking muzikaal ondersteund. We 
willen iedereen weer bedanken die heeft mee geholpen aan 
de herdenking. Wij hopen dat ook volgend jaar we elkaar 
weer mogen ontmoeten om samen te herdenken. 
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Hét autobedrijf voor APK, onderhoud en  

reparatie van uw auto en camper. Ook 

kunt u bij ons terecht voor de aanschaf 

van een nieuwe auto of occasion.

Nieuw! Kom uw auto wassen in onze 

nieuwe roll-over carwash!

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

AUTOBEDRIJF HENK KELLY

0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

HOOGEVEEN | PESSE
manuele therapie | fysiotherapie

handtherapie | dryneedling
lasertherapie | medical taping
revalidatie / medische training

fysiotherapie aan huis
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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. 

Ben jij of ken jij iemand met zo’n verborgen schat en vind 
jij dat deze collectie een keer getoond mag worden, geef 
je/ hem/ haar dan op via pesserexpo@outlook.com zodat 
wij deze persoon eventueel kunnen benaderen. We zijn op 
zoek naar eigen kunstwerken of verzamelingen, het liefst zo 
divers mogelijk!

Enquête nieuwbouw fase 3
Als belangenvereniging zijn wij, samen met de 
Dome Groep, bezig om inspraak te krijgen in 
het soort en aantal woningen in fase 3 van het 
nieuwbouwplan. Graag willen we van jou, als 
Pessenaar, weten waar jij behoefte aan hebt. 
Zo kunnen we beter inspelen op wat er nodig is 
in Pesse. De Dome Groep heeft samen met het 
plaatselijk belang Tiendeveen dit ook weten te 
realiseren in Tiendeveen.

Open avond
Op maandag 27 juni organiseren we een open avond in 
de Wenning om 20:00 uur en iedereen is welkom. Op deze 
avond kunnen er vragen worden gesteld en zal de Dome 
Groep vertellen over hun ervaringen in Tiendeveen. 

Enquête invullen
De enquête kan online ingevuld worden op onze facebook 
pagina: Pioniers Pesse. Lukt dit niet, dan kunt u onder-
staande invullen en per mail versturen naar pionierspesse@
outlook.com of in de brievenbus doen op de Oostering 46.

WIL JIJ GRAAG BLIJVEN WONEN IN PESSE? VUL DAN DE 
ONDERSTAANDE ENQUETE IN EN BESLIS MEE!                   

1. Wat is je postcode? ...........................

2. Wat is je leeftijd?
   Jonger dan 26 jaar
   Tussen de 26 en 35 jaar
   Tussen de 36 en 45 jaar
   Tussen de 46 en 55 jaar
   Tussen de 56 en 65 jaar
   Ouder dan 65 jaar

3. Wat voor type woning ben je naar op zoek?
   Huurwoning
   Starterswoning (kleine woning voor max. 2 personen)
   Gezinswoning (rijtje)
   Gezinswoning (2 onder 1 kap)
   Gezinswoning (vrijstaand) 
   Levensloopbestendige woning

4. Wat is je budget
   Huurwoning met huursubsidie
   Huurwoning zonder huursubsidie
   Minder dan € 150.000,-
   Tussen de € 150.000,- en € 200.000,-
   Tussen de € 200.000,- en € 250.000,-
   Tussen de € 250.000,- en € 300.000,-
   Tussen de € 300.000,- en € 350.000,-
   Meer dan € 350.000,-

5. Op welk termijn moet het huis klaar zijn? ...............................

Fiets 4 daagse
Pesse 

 20-21-22-23 juni
18.15 uur start vanaf De Wenning 

Hét autobedrijf voor APK, onderhoud en  

reparatie van uw auto en camper. Ook 

kunt u bij ons terecht voor de aanschaf 

van een nieuwe auto of occasion.

Nieuw! Kom uw auto wassen in onze 

nieuwe roll-over carwash!

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

AUTOBEDRIJF HENK KELLY

0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

HOOGEVEEN | PESSE
manuele therapie | fysiotherapie

handtherapie | dryneedling
lasertherapie | medical taping
revalidatie / medische training

fysiotherapie aan huis
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Noorderweg 5

7936 TR  Tiendeveen

Tel.: 0528-341697

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

BERT POL
KLUSSENBEDRIJF

MOBIEL: 06 - 5125 9983

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

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

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

www.ruitersport.com

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

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
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Eindelijk mochten we weer de optocht lopen door 
het dorp! De kinderen verzamelden zich op zater-
dag 9 april om 14.00 uur bij de Oosterhof, waar 
ze werden ontvangen door muziekvereniging 
Crescendo uit Ruinen. 

Alle kids hadden een mooie versierde paasstok. Sommigen 
hadden ze zelf gemaakt thuis en anderen hadden ze ver-
sierd in de Ontmoetingskerk in Pesse. 
Een vrolijke stoet met muziek ging door het dorp en uiteinde-
lijk kwamen we bij de Wenning terecht. Daar aangekomen 
kregen de kinderen een beker ranja en werd er een voorstel-
ling gegeven door Femke. De kinderen zaten aandachtig te 
kijken, heel leuk om te zien. Na de voorstelling kregen de 
kinderen nog wat lekkers mee naar huis.
Het was fijn om een traditie weer voort te zetten!

Pesserrun 2022 gaat van start op 9 september
Net als andere evenementen kan ook de 
Pesserrun dit jaar gelukkig weer worden 
georganiseerd. Het covidvirus lijkt te zijn ver-dre-
ven, en het hardloopvirus begint bij veel mensen 
weer te kriebelen. Wat heerlijk om weer als 
sporter collega lopers te begroeten op de loopjes 
in de omgeving.

Of te kijken of je nog steeds het tempo van voor corona kan 
vasthouden. Misschien een kilootje erbij maar dat mag de 
pret niet drukken. Nog tijd genoeg om te trainen.
Daag je buurman/buurvrouw of collega eens uit samen te 
beginnen met hardlopen. En kom 9 september naar Pesse 
om te kijken waar je staat.
De Pesserrun is een loop met een laagdrempelig en gemoe-
delijk karakter. Zeker mooi om te zien hoe snellere, atleten 
van jong tot oud, over het parkoers draven. Maar ook 
zeker de lopers die meedoen voor gezelligheid en de sfeer 

kunnen rekenen op applaus! Voor de kleinsten een rondje 
door het dorp. De wat ouderen 1 ronde van 5 km om het 
prachtige dorp. Start en finish bij buurtcentrum De Wenning.
En nadien wat drinken in De Wenning om bij te praten met 
andere lopers, en de prijsuitreiking bij te wonen is zeker 
een leuke afsluiter. We zullen ook op onze site en social 
media de komende tijd weer iedereen informeren over onze 
sponsoren, starttijden en afstanden, etc.
De grootste wijziging van deze editie is dat wij de komende 
jaren een nieuwe materiaalsponsor hebben gevonden.
Intersport Jan Bols zal ons de komende jaren hierbij onder-
steunen! Ook hebben andere sponsoren zich vanuit onze 
regio zich gemeld om ons financieel te ondersteunen. Door 
deze bijdrage kunnen wij wederom een compleet evene-
ment organiseren voor jong en oud.
Hou ons in de gaten en heel veel plezier met trainen.

Bestuur Pesserrun

PESSERRU
N

Noorderweg 5

7936 TR  Tiendeveen

Tel.: 0528-341697

Mobiel: 06 54352540
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www.huisentuinhoogeveen.nl  WWW.GOEDKOPECAMPERS.NL

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD

PESSE
0528 241373

Europaweg 8
7903 TM Hoogeveen

Tel.: 0528 221976
info@huisentuinhoogeveen.nl

• Een begrip in camperland.
• Al meer dan 10 jaar actief!
• Ruime keuze uit campers in alle
 prijsklassen.
• Inruil van auto’s, campers en cara-

vans
 mogelijk.

Op zoek naar een gebruikte camper?
Kom eens langs en laat u informeren!

Westelijke Doorsnee NZ 122
7881 PE Emmer-Compascuum
T 0591-357133

Adres Dorpsstraat 49, pesse

reserveer nu!

ook lekker!
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Op tweede paasdag was het weer tijd voor het 
eieren zoeken en eierdarts! Dit jaar werd het niet 
op het Pioniersveld gehouden, maar in de speel-
tuin aan de Warreveen.

We begonnen met de kleintjes tot 4 jaar. Zij mochten als 
eerste eieren gaan zoeken. Het gouden ei is gevonden door 
Aniek Hadders. Daarna volgden de kinderen van groep 1 
en 2. We hadden vakken uitgezet waar ze in mochten zoe-
ken, maar daar hadden de kinderen geen boodschap aan. 
Ze gingen alle kanten op. Ach wat maakt het uit, hadden ze 
lekker veel eieren om te zoeken!
Toen hebben we alle eieren weer opnieuw verstopt voor de 
kinderen van groep 3 en 4. Het gouden ei van groep 1+2 
is gevonden door Yara van der Veen en van groep 3+4 
door Jelte van der Veen.
Daarna gingen we verder met het eierdarts voor de groepen 
5+6 en groep 7+8. De kinderen waren heel enthousiast en 
deden erg hun best om zoveel mogelijk punten te gooien 
met 3 eieren.
Winnaars onder de kinderen waren: Silke, Kian, Caro, 
Stian. En van de volwassenen Renee en Jos.
De opkomst was enorm, het weer zat mee en er hing een 
vrolijke sfeer. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar in de 
speeltuin!

www.huisentuinhoogeveen.nl  WWW.GOEDKOPECAMPERS.NL

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
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• Ruime keuze uit campers in alle
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• Inruil van auto’s, campers en cara-
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Westelijke Doorsnee NZ 122
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SCHILDERWERKEN   -   GLASZETTEN   -   WANDAFWERKING

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

M. Brunink

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

www.kreeftopleidingen.nl

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

Tevens leveren wij metselzand en grind - Compost

www.waningepesse.nl - info@waningepesse.nl

Sportmassage - Bowen Therapie

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

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

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
Houding herstel

Ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

Jasper Moes

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

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

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

OOK VOOR AL UW 

CAMPER ONDERHOUD!

APK - AIRCO - BANDEN - CARAUDIO 

OCCASIONS - ONDERHOUD - TREKHAKEN

UITLATEN- UITLIJNEN - WASBOX

AUTOPROFI,
HOUDT U MOBIEL
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Op zaterdag 14 mei jl. mocht het weer. En wat 
een opkomst was er. De grote zaal van 
De Wenning zat bommetje vol.

We begonnen met een rondje bingo en daarna de eer-
ste drie Masksingers uit ons dorp. Geweldige optredens 
werden op ten toneel gezet. Waar de ene Masksinger 
behoorlijk makkelijk te raden was door bijvoorbeeld hun 
loopje of buikje waren er ook Masksingers die behoorlijk 
hoofdbrekens bezorgden. In totaal werden er 4 rondes 
bingo gespeeld en kregen we 9 Masksingers voorgescho-
teld. Er waren geweldige prijzen te winnen die aangeboden 
werden door ondernemers uit het dorp. Waarvoor onze 
hartelijke dank. Waar zouden wij zonder jullie zijn. De 
presentatie van deze avond was in handen van Tamara en 
John. Martin Schuilenberg was de man van het geluid.
Als deze avond een voorschot is voor wat er nog gaat 
komen, dan wordt dit een geweldig jaar.

Foto: Arend van der Berg

Foto: Stan van Eck
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Openingstijden
woensdag, donderdag en vrijdag

van 8.3

Zaterdag van 8.00 uur tot 12.30 uur

0 uur tot 17.30 uur

Graag even bellen voor een afspraak

Oostering 22-32
7933 TM Pesse
06 301 134 18

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

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

Wij zagen en maken 
voor u op maatHUBO HARKE

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

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

Wij zagen en maken 
voor u op maat

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

Overtref jezelf!

Ingrid Groen

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

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

Ingrid Groen

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

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

www.kraamzorgtineke.nl

T: 06 - 31762202



Hoi volkien

Beddestro en schoonmaak

“Mien grote griezel, wat is dat noe? Lubbert, jong, dat bent woordn van lang 
eleedn!”  Beddestro? Stro in de zakkn veur in de bedstee. Man, dat bent ja dingn 

die passn in ’t oopn luchtmuseum van Ellert & Brammert in Schoonoord! Ze hebt mij vrogger altied wies 
emaakt dat as ie van beddestro verandert dat ie mut oppassn! Meestal kump r dan noa 9 moand ’n 
klein poppien. Ach, olde wieveteut of mut ik noe uutkiekn dat ie mij aanklaagt veur grensoverschrijdend 
gedrag.  

Dat is toch wat de leste tied met dat Mie-Toe-gedoe en dat 
gemekker van Johan D. uut Grolloo. Die Johan D. hef ge-
woon ’n hiele grote mond op de tilleviesie, terwijl het eigelk 
’n hiel aordege man schient te weezn. Hij speult een rol en 
wordt r goed veur betaald , mut ie maar reekn.
Nog eevn over dat beddestro. In het verleedn liepn de “con-
tractn” van de arbeiders op de boerderij’n van 1 mei tot 
30 april. Daorumme bent r toen in de moand mei duzendn 
koppelties in ’t huwelijk etreedn. Mien olders bijvoorbeeld 
op 18 mei 1943. Ja, klopt, middn in de 2e WO. Ze haddn 
al gien beddestro-matrassn meer, maar moe S. gung wel 
elk joar “schoon’n” (grote schoonmaak, red.) Och heedn, 
het was net of dr ’n fikse storm op stak. Wij kreegn dan ’s 
morgns te heurn: “Wij doet vandage de keukn, dus weg 
weezn. Ie komt maar terugge als alles weer spic en span 
terug stiet op de plek! En noe opgehoepeld!” Ja, echt waor , 
wij wurdn gewoon bijna op straot ezet als de schoonmaak-
woede toe sloeg thuus. Doet ze dat nog teegnwoordeg? 
De grote schoonmaak? Ja zeker, zelfs in Pesse heb ik het 
eziene! Alle kleern uut de kastn en maar luchtn die zooi. 
Bij wie dan? Nou, dat is eigelk ’n praaivesie-kwestie, maar 
umdat ie zo aandringt, ik heb ’n keer (alweer ’n poossie 
eleedn) die schoonmaakaktiviteitn ezien bij Klaas & Lam-
mie. ’n Pracht gezicht al die “luchtende kleern op ’t balkon! 
Machtig mooi, man! 

’n Grote schoonmaak heb ie ook als ie goat verhuuzn. Ha-
rold & Marina bijveurbeeld. Ze hebt hun huus verkocht en 
gaot verhuuzn. Man, man, dat is wat. Lubbechien en ik bent 
ook ies verhuusd. Ie wilt niet weetn wat ie allemoale teegn 

Hoi volkien, 

Och, nee toch? Noe ook in ‘t “Zaanddörpen Neis”?  Hep ze dan gien zenzuur? Bliekbaar niet, want 

anders lees ie dit niet, ja? Mag ik mij eevm veurstelln, ik ben Lubbert 

Schienbescharmer en ik ben intussn al met de vut en was “actief “ in ’t arbeidsproces 

warkzaam as agraries medewarker bij Jans Buutnveldert op de Veldweg 293a. Al weer 

een toertie eleedn hef het bestuur van de voetbalklup SV Pesse mien gekrabbel op de 

koop toe eneumn en onlangs sprak iene in oes dorp mij aan en die zei: “Lubbert, jong, 

ie verveelt oe vast te barste, noe ie niet meer eerpels en biet’n kunt rooi’n, waorumme 

schrief ie nooit meer die stukkies? Hep ie de kompjoeter kapot of zo?”  Nou volkien, ik hep 

teegnwoordig een leptop, zoon schootkompjoeter. Ja, ja , ie mut met de tied met! ‘k Heb nog niet 

zoon Aai-ped of Tepblet of hoe heet die dingn ook teegnwoordig. En ik twitter ook niet. Dat getwitter 

van Lubbechien in huus, heur gekakel, zeg maar, is mij al meer dan zat. ‘k Heb ook nog niet zoon 

mooie Aaifoon met internet, want dan ben ik veul te goed bereikbaar en ik wil mij toch nog wel n 

beettien vrij vuuln. Maar….…. ja, ja, lees, luuster en huiver……ik ben op Feesboek! Wat zeg ie? Op 

Feesboek? Wil ie dan hier ook zoon “X-party” organiseern net as dat magie veurig jaor in Haren bij 

Grunningn?  Nee, volkien, veur ’t organiseern van feestn en dergelijke hebt wij een geweldig bestuur, 

de “Pioniers” en daor hept  ze zoon v(l)ut-figuur as mij niet bij neudig.  Man, ze hept zelfs met ewarkt  

aan “’t Mooiste Dörp van Drenthe” ! Is de Vrolijke Köppel niet wat veur oe? Ach, man, zoon olde zak 

as ikke kunt ze niet gebruukn. Boovndien kan’k de tekst niet ontholl’n. En dan stao ie daor mooi met 

de snuit vol koezn en taandn. Nee, volkien, laot mij maar mooi met mien wieffien Lubbechien 

scharreln. Dochter Marry hef intussn 2 dochters ekreegn. Met andere woordn, Lubbert is opa, ja, ja! 

O, man, wat is dat mooi wark. Wij bent “sponsor” wordn van die magies! Wij bent 3 keer bliede met 

ze. Bliede as ze kump, bliede as ze dr bint en bliede as ze weer hen huus gaot. Dat zal andere opa’s 

en oma’s wel hiel bekend veur komm’n , denk ik zo.  

Wij hept intussen alweer 7 werkelijk schitterende en mooi verzörgde “Zaanddörpen Neis” in de bus 

ekreegn.  Nou volkien, de mensen die dit blad aan oes toestuurt, hept ’n hiele dikke compliment 

verdiend. De foto’s vind’k  ook geweldig en wat scharp bent ze, hè! De Pesser Post was (en is digitaal) 

’n mooi bindmiddel in oeze dörpn, maar dit blad mag dr zéker weezn. Redactie, eindredactie, mien 

compliment nogmaals. In nr.7 heb ik eevm op bladzijde 5 eleezn over het doel van de Pioniers. 

“Bijdrage aan de leefbaarheid van Pesse……  “ Nou, ik weet dus niet of dit stukkie deur de beugel kan, 

of dit ’n bijdrage is aan de leefbaarheid van Pesse.  Wij doet oes best aan de Veldweg. Bent ie al aan 

de andere kant van de A28 ewest? Op Eursinge? Wij kriegt daor een joekel van een blikvanger. 

Edward, jong, gewoon deurdoen! En hep ie al die wandeling langs ’t Olde Diepie hen Stoefzaand 

emaakt? (boekie:“Loop van het Oude Diepje”)  Of bij de “Olde Kene” in Fluitenberg? Hiel mooi, hiel stil, 

(eh…, af en toe een trein!) Of dat nije pattien hen de Kerkweg achter bij ‘t kerkhof ? Ja, volkien, ik 

ben op de wandeltoer eraakt. Hoe older hoe gekker muj maar denkn. En dan de rugzak met wat 

vreterij dr in (en ’n flakonnechie met Jägermeister in de buus), nou dan hol ik het wel vol, heur! As we 

maar gezond magt blievm, of niet dan! 

Tot dan, Lubbert S. 

komt. ’n Grote schoonmaak is eigelk ’n soort verhuuzn. 
Teegnwoordig nuumt wij dat gien schoonmaak, maar 
rommelmarkt! Ja, wij pleurt noe al oeze prut op de rommel-
markt. Zo kunt wij die bende eindelijk kwiet. Nou, Harold & 
Marina ook. Harold kriegt de opdracht umme de spulln van 
de echtelijke slaopkamer te vervoern hen de nije woonstee 
argns in de buurt van Weesp. Ken ie die lui, Lubbert?  Ja ze-
ker, hij mut “oom” teegn mij zeggn. Als hij dit te leezn kriegt 
neemt hij mij dit niet in dank af, denk ik, maar ik waag het 
r op, want het ZDN wordt vast niet eleezn in Weesp en 
omstreekn. Harold giet vol goede moed de aanhanger vol 
laadn met allerlei spulln. Ie mut teegnwoordig de lading 
afdekkn met ’n net, want dr kan van alles weg waai’n. Nou, 
Harold hef noordelijke roets en is wat zunig van aard, zeg 
maar. Hoe bedoel ie, Lubbert? Harold verknupt het umme ’n 
net over zien aanhangerlading te span’n. Volkien, ie gelooft 
het niet, het is echt gebeurd, want ik heb het uut “zeer 
betrouwbare bron”. Harold riedt met die slaopkamerhandel 
buutn de bebouwde kom en de wind kriegt vat op de inholt 
van de aanhanger. Dat is nog niet zo arg, maar de kassies 
hebbn laatjes met inholt: slippies, beha’s en ander intiem 
spul vliegt deur de lucht! Marina hef ’n poossie “ondergoed-
loos” rond ebanjerd. Ze haddn zich de grote schoonmaak 
wel wat anders veur esteld.

Tot dan,
Lubbert S.
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hoogeveen@hubo.nl

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

Wij zagen en maken 
voor u op maatHUBO HARKE

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

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

Wij zagen en maken 
voor u op maat

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

Overtref jezelf!

Ingrid Groen

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

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

Ingrid Groen

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

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

www.kraamzorgtineke.nl

T: 06 - 31762202
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Plesmanstraat 89  -  7903 BG  Hoogeveen
T (0528) 223366 - E info@dynamictuning.nl

www.dynamictuning.nl

CHIPTUNINGCHIPTUNING

ECOTUNINGECOTUNING

ROETFILTER/EGRROETFILTER/EGR

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

*Kunststof kozijnen
*Buitenzonwering
*Binnenzonwering
*Horren

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

alleen in Hoogeveen alleen in Leeuwarden

WWW.REINDERS-REKREATIE.NL

HOOGEVEEN,
Stephensonstraat 4

LEEUWARDEN,
Neptunusweg 40

Voor het actuele overzicht van onze
OCCASIONS kijkt u op

REINDERS-REKREATIE.NL

De populaire
caravanmerken 
onder één dak!

GROTE
KAMPEER
WINKELS

GRATIS PARKEREN
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seizoen 2022-2023
Hierbij de data voor in uw agenda. We beginnen 
om 20.00 uur in De Wenning te Pesse.

vrijdag 30 september 2022
vrijdag 28 oktober 2022
vrijdag 25 november 2022
vrijdag 23 december 2022
vrijdag 27 januari 2023
vrijdag 24 februari 2023
vrijdag 24 maart 2023

Uitslag klaverjassen
Op 25 maart was de laatste kaartavond van dit 
seizoen in De Wenning. Hieronder de uitslag. 

 1 Liny Vos 2380 1810 1847 6037
 2 Bert Jan Smit 1574 1810 2320 5704
 3 Arend Takens 1578 1764 2325 5667
 4 Jannie Twikkler 2380 1548 1515 5443
 5 Roelof Winters 1275 1639 2320 5234
 6 Anne Houtman 1275 1602 2325 5202
 7 Jan Sent Waninge 1578 1941 1498 5017
 8 Dick Heusinkveld 1897 1639 1407 4943
 9 Jan Woltinge 1897 1533 1465 4895
 10 Fennie Woltinge 1730 1602 1515 4847
 11 Bennie Brus 1540 1758 1487 4785
 12 Jan ten Caat 1574 1311 1847 4732
 13 Klaasje Hut 1572 1354 1644 4570
 14 Hendrikje Takens 1572 1941 962 4475
 15 Hilligje Woltinge 1282 1548 1644 4474
 16 Roelof Klomp 1282 1764 1407 4453
 17 Harry Zomer 1275 1634 1498 4407
 18 Hendrikus Vos 1847 1634 787 4268
 19 Henk Koster 1275 1311 1465 4051
 20 Berend Jan Woltinge 1847 1228 962 4037
 21 Gré Zomer 1540 1533 895 3968
 22 Clara Brugma 1730 1354 787 3871
 23 Jan Hut 912 1228 1487 3627
 24 Hendri Pater 912 1758 895 3565

Onder de zun

Ik keek deur de veinsters de hemel in
de hemel van de dag,
waor ik meinsen mit veur- en tegenzin
lachen en reren zag.

Ik keek deur de veinsters de hemel in,
de hemel van de nacht,
waor ieder in òfzundering
op ‘t eigen wonder wacht.

Ik keek deur de veinsters de hemel in,
de hemel van bezinning,
waor meinsen daaglijks het gewin
anbidt van heur ontginning.

Ik keek deur de veinsters de hemel in...
veul eeuwen schramden veurbij,
mit ‘s meinsens veur- en tegenzin.
Onder de zun is niks nij.

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

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”

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:
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Wemmenhove, aangenaam...
*Aluminium kozijnen
*Serres
*Veranda’s
*Carports
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*Kunststof kozijnen
*Buitenzonwering
*Binnenzonwering
*Horren

Dorpsstraat 74, Pesse
tel.: (0528) 24 16 08
www.wemmenhove.nl
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Smeestraat 21 Ruinen  |  0522 - 471 900

www.lensenschilders.nl

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 
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boodschappen
bestellen via
de website

www.coopkoolhof.nl

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

www.coop.nl/pesse
HLO OO FK

Hollandscheveld

T: 0528 341018

Verkoop
Verhuur

Onderhoud
Fietsplan



Raakwww.pknpesse.nl

Protestantse
Gemeente
Pesse

Ontmoetingskerk Pesse Nieuws

De ZWO commissie ( Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking) steunt steeds 
gedurende een periode een project van Kerk in Actie.
De steun aan het project van Mama Rose in Rwanda
hebben we na een paar jaar eind 2021 afgesloten. 
Op de website van Kerk in actie staat veel informatie
over de vele ondersteuning die wij kunnen geven en
de mooie verhalen over de projecten. De komende
twee jaar zullen wij  “De kerk staat op tegen armoede
in het dorp” in Egypte” gaan ondersteunen met het
geld dat we d.m.v. acties en collectes tijdens 
kerkdiensten inzamelen.
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de
Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel:
minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de
inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere 
gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en 
huizen. 
Er worden bijvoorbeeld alfabetiserings-cursussen 
georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten
afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste 
inwoners worden geholpen om stroom en water te
kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en 
samenleving samen onder het motto: 
‘Veranderen kan’.

Maryam Moussa woont in het Egyptisch dorpje 
El-Maamareya, dat lange tijd te maken had met
enorme milieuvervuiling. Inwoners gooiden huishoude-
lijk afval als papier, stof en plastic zomaar op straat
en hadden geen idee van de schadelijke gevolgen voor
milieu en leefomgeving. De Koptisch-Orthodoxe kerk
startte er met hulp van Kerk in Actie een 
ontwikkelingsprogramma, waarbij dorpelingen leerden
hun afval te hergebruiken. Na deze lessen begon 
Maryam haar eigen recyclingbedrijfje. Enorme stapels
afval in het dorp worden nu ingezet om papieren 
borden te maken, die ze gebruikt om gerechten te
maken en verkopen. Van de kerk kreeg ze bovendien
een microkrediet. Maryams leven is voor altijd 
veranderd: “Ik kan nu zelf mijn gezin 
onderhouden en mijn kinderen naar school laten
gaan!” 

Steun dit werk door uw bijdrage over te maken op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.
het projectnummer ‘Z 009102’of doneer online.

Nieuws van de ZWO commissie
Sonar

Marktdag 30 april groot succes

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

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

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

SONAR NIEUWSBRIEF
Hallo allemaal,        
Hierbij weer een update over de Sonarbijeenkomsten, de interactieve
tienermeetingen voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. 
Sonarbijeenkomsten worden elke derde zondag van de oneven maand
gehouden om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg
22 te Fluitenberg.
In mei zijn we weer bij elkaar geweest. Het onderwerp was dit keer de
Heilige Geest. 
God de Vader kennen we wel. En Jezus ook. Met kerst denken we aan
Zijn geboorte; met Pasen hebben we teruggedacht aan Zijn dood en 
opstanding. We hebben het er met elkaar over gehad over waar we aan
denken als we het over de Heilige Geest hebben. Kunnen we Hem zien?
Voelen? Ervaren? Eén manier om je de Geest voor te stellen is wind.
Je ziet hem niet, je kunt hem niet vastpakken, maar hij is er wél. En hij
kan van alles in beweging zetten. Precies zoals de Heilige Geest
doet.In juli komen we weer bij elkaar bij basisschool de Akker om met
elkaar een offline game te spelen. En natuurlijk zullen de hamburgers
en frikandellen ook deze FF Offline niet ontbreken!
In november bestaat Sonar 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:
• 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 

Zaterdag 30 april klokslag 9.00 uur ging de markt met een
pannendeksel geroffel van start. Om 9.45 uur kondigde Bert
Hartog, de welbespraakte marktmeester de eerste ronde aan
van het Rad van Avontuur. Daarna volgden nog zo’n 10 rondes
waarbij velen zich met prachtige prijzen naar huis spoeden.
De 4-mans accordeonsformatie “Pearl” o.l.v. Jan ten Caat
zorgde voor een vrolijke muzikale omlijsting.  
In totaal zijn er zo’n 60 man/vrouw als vrijwilligers/sters bezig
geweest voor het welslagen van deze dag. De netto-opbrengst
was zo’n € 4300,--
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Plesmanstraat 89 - 7903 BG  Hoogeveen
0528-22 33 66

- Onderhoud en schadeherstel van alle merken -

- Ombouw en aanpassing rolstoelvervoer - 

- Gespecialiseerd in Mercedes-Benz -

- Bedrijfswageninrichting - 

www.garagejansen.nl

Henry Woltinge - 061365 4809
www.woltingedienstverlening.nl

(H)Eerlijk en lokaal
kalfsvlees uit Pesse!



B.V. De Wenning kampioen

Pesse - Afgelopen donderdag 21 april heeft biljartvereniging De Wenning het kampioenschap verovert 
in de (café)bond van Drenthe en Overijssel. Na 19 speelrondes waren zij, met 134 punten, te sterk voor 
andere opponenten en gaven daarmee de nummer 2 De Falieberg en nummer 3 De Nachtwacht het 
nakijken. 
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In de laatste speelronde was De Poedel uit Veeningen de 
tegenstander in het dorpshuis De Wenning van de gelijk-
namige club. Hendri Pater mocht het in de eerste wedstrijd 
opnemen tegen Ruud Moelans. Moelans moest deze partij 
39 caramboles maken en Pater daarentegen 18. Pater 
kende echter een geweldige opening van 7 caramboles 
en daardoor was het voor Moelans al haast onmogelijk 
geworden om in puntenaantal bij te trekken. Dit bleek aan 
het einde van de eerste partij ook en sloot Pater af met 18 
caramboles in 12 beurten. 

In de tweede partij van de avond waren de verhoudingen 
beter verdeeld voor wat betreft het te maken caramboles. 
Sander Gritter nam het op tegen Inge Kroezen. Gritter moest 
respectievelijk 15 caramboles maken, waarbij Kroezen met 
18 punten de partij naar zich toe zou trekken. Zij het niet 
zo dat Gritter in 3 beurten elf punten op het scorebord had 
staan en daarmee Kroezen al buitenspel had gezet. Uitein-
delijk werd de partij in 8 beurten beslist door Gritter met 
een gemiddelde van 1.87 carambole per beurt. 

Julian Staal mocht als derde aantreden tegen Roelie Linde. 
Beiden moesten binnen dertig beuren 15 caramboles ver-

werken, om op hun eigen moyenne te spelen. Staal had wat 
opstart problemen, maar de tegenstander maakte daarente-
gen geen gebruik van de situatie. Staal besloot de partij in 
28 beurten door 15 caramboles op naam te schrijven. 

In de laatste partij was het de beurt aan Gerjan Waninge 
tegen Ina Duinkerken. Waninge kon net niet tippen aan het 
secure spel van Duinkerken en verloor de wedstrijd nipt met 
13 tegen 15. Beide spelers speelde een puike partij, maar 
Waninge kon net niet de beslissing brengen voor zijn team. 

Door de uitslagen in de vier partijen won biljartvereniging 
De Wenning met 8-2 over de gehele avond en kon zich 
daarmee kronen tot de kampioen in de wilde bond voor 
cafés in Drenthe en Overijssel. Dit werd overigens gevierd 
met een prachtige taart en een toespraak van de voorzitter 
Hans Miedema. Ook oud-gediende Arend Takens, welke 
zich vervoegd had tussen het publiek, zag de pupillen het 
kampioenschap naar zich toetrekken. 
 
Met sportieve biljartgroet,
Roy Schraa 

Plesmanstraat 89 - 7903 BG  Hoogeveen
0528-22 33 66

- Onderhoud en schadeherstel van alle merken -

- Ombouw en aanpassing rolstoelvervoer - 

- Gespecialiseerd in Mercedes-Benz -

- Bedrijfswageninrichting - 

www.garagejansen.nl

Henry Woltinge - 061365 4809
www.woltingedienstverlening.nl

(H)Eerlijk en lokaal
kalfsvlees uit Pesse!
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Dorpsstraat 72B - Pesse
06 50 61 26 68  - www.deurdacht.nl

DeurDacht, uw voor- en garagedeurspecialist 

uit Pesse! Ons bedrijf is gespecialiseerd in 

de verkoop, montage en service van Hör-

mann garage- en voordeuren en elektrische 

aandrijvingen.
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Van 18 t/m 21 augustus 2022 gaan we weer los 
op ons fantastische Pesser Feest. Met een ver-
nieuwd  bomvol programma. 

De donderdagavond trappen we af met onze spetterende 
bingo. Het podium wordt vol gezet met dikke prijzen en 
Henry & Tamara doen er alles aan om de avond in goede 
banen te leiden. 

Op de vrijdag beginnen we met een Vrij-mi-bo. Kom na 
het werk rustig langs om de tent in te wijden en jezelf voor 
te stellen aan al je dorpsgenoten. Het is tenslotte alweer 3 
jaar geleden dat we ons dorpsfeest gezamenlijk hebben 
kunnen vieren! Het Keldertje XXL test vervolgens alvast de 
dansvloer uit met een grote “mini” disco voor alle kinderen. 
Aansluitend nemen de dj’s van radio 538 het stokje over en 
gaan we helemaal los. Deze drive-in show wordt een mega 
spektakel, dat je absoluut niet wil missen! 

Op zaterdag hervatten we ons programma met een kin-
dertheater voor de allerjongste inwoners van ons dorp. De 
oudere jeugd kan zich alvast opwarmen voor de survival 
die tegen het eind van de ochtend zal vertrekken. 
In de middag hoeft niemand zich te vervelen met wederom 
een scala aan spellen en activiteiten. Zo kun je o.a. aan-
sluiten bij de skelterrace, het klaverjassen of, nieuw dit jaar, 
het koppeldarten. ’s Avonds sluiten we af met de top 40 
coverband ‘FLAME’.

Op zondagochtend zetten we de tentdeuren open voor de  
leden van de tentdienstcommisie. Zij verzorgen een mooie 
kerkdienst voor alle dorpsbewoners, jong en oud. ’s Mid-
dags pakken we de draad op met de welbekende fietspuz-
zeltocht uitgezet door BJ & B-J.  

PESSERFEEST

Dj Murdock verzorgt dit weekend de muziek en zal ons ook 
deze middag verwelkomen in de tent. Aangezien iedereen 
toch al op de fiets is, kunnen we allemaal blijven feesten tot 
’s avonds laat.

Een feestelijke groet van de organisatie,
Bé, Gerton, Henk, Karin, Peter, Allard, Danny en Heleen

Houd voor meer details Facebook en Pesse.com in de gaten.

Bandenspanningsactie PEN
In samenwerking met WB Autoservice in Pesse organiseert PEN een bandenspanningsactie op 25 juni 
a.s. Doel van deze actie is dat iedereen de mogelijkheid heeft om de bandenspanning van de auto te 
laten controleren. 

Vanuit de overheid zijn er al diverse acties geweest om 
duidelijk te maken dat een goede bandenspanning van 
uw auto minder brandstofverbruik tot gevolg heeft. Dus 
uiteindelijk minder uitgeven aan brandstof en uiteindelijk 
ook milieuvriendelijker.

Zo vlak voor de zomervakantie is het geen gekke gedachte 
om uw autobanden te laten controleren. De actie kost u niets 
en u kunt zonder afspraak bij ons terecht.

Dat kan dus op 25 juni. De actie wordt uitgevoerd bij WB 
Autoservice en u kunt terecht van 9.30 tot 11.30 uur, of 
van 13.30 tot 15.30 uur. Adres is Dorpsstraat 28 in Pesse. 
Hopelijk zien we u dan komen.

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

DeurDacht, uw voor- en garagedeurspecialist 

uit Pesse! Ons bedrijf is gespecialiseerd in 

de verkoop, montage en service van Hör-

mann garage- en voordeuren en elektrische 

aandrijvingen.
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Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse
06 2542 8442

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Bloemwerk met karakter!

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse
06 2542 8442

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Bloemwerk met karakter!

Warreveen 57 - Pesse
Tel. 06 27 37 89 10

info@schoonheidssalon-marleen.nl

www.schoonheidssalon-marleen.nl

Buitengewoon goed

Agrarisch onroerend goed

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

Taxaties en aan- en verkoop van:
•agrarische bedrijven;
•losse landbouwgrond;
•agrarische productierechten;
•fraaie woonboerderijen in het landelijk gebied;
•deelnemer van www.fosfaatstroom.nl. het
platform voor het aan- en verkopen van
fosfaatrechten.

Gespecialiseerd
in het bemesten van
gras- en bouwland!

H. Reindersweg 3a - Pesse
06 428 042 03

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

Creatieve hairstyling voorCreatieve hairstyling voor
hem en haar!hem en haar!

Gewoon bij jou in de buurt!Gewoon bij jou in de buurt!

Openingstijden:

Maandag gesloten
Dinsdag 08:30 – 17:30 uur
Woensdag 08:30 – 17:30 uur
Donderdag 08:30 – 17:30 uur
Vrijdag  08:30 – 17:30 uur
Zaterdag 08:30 – 12:30 uur

Wij werken op afspraak.

Volg ons ook op Facebook: @kapsalonmaggie



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

Modelhuis in Pesse
Op 20 september a.s. presenteert PEN een nieuwe actie, nl. het Modelhuis. De opzet van deze actie is 
dat er twee presentaties zijn van huiseigenaren in Pesse waarin zij vertellen over wat zij hebben ge-
daan in hun woning om het energieverbruik te verlagen. 

Hierbij gaat het om een oudere woning, waar diverse 
verbeteringen zijn toegepast en een moderne woning met 
diverse nieuwe technieken.
Doel van deze actie is dat u ideeën opdoet over wat in uw 
woning mogelijk is. Ook kunt u zien wat de technische mo-
gelijkheden zijn en welke subsidies voor u aantrekkelijk zijn.
Daarom kunt u spreken met de huiseigenaren over hun 
ervaringen en welke praktische tips zij hebben voor u. Daar-
naast zijn er op deze avond experts aanwezig die u advies 
kunnen geven. Voor informatie over subsidies is het Drents 
Energie Loket ook op deze avond aanwezig.

Omdat de avond in het teken staat van praktische tips om 
te bezuinigen op uw energierekening, is deze ook geschikt 
voor huurders.
Voor iedereen die zich heeft aangemeld voor de avond 
hebben we een verrassingspakket waarmee u simpel in huis 
kunt besparen op gas en elektriciteit.

Wilt u weten wat voor u concrete stappen zijn om uw huis 
energie neutraler te maken en uw energierekening te verla-
gen, geeft u zich dan op voor 20 september. Dat kan door 
te mailen naar info@penpesse.nl o.v.v. modelhuis.
De avond is in De Wenning. Door u op te geven heeft u 
voorrang wanneer blijkt dat de zaal vol is. Mochten er meer 
aanmeldingen voor een avond zijn dan organiseren we op 
27 september een tweede avond.
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                                         Hierbij nodigen   
                              de World Servants   
                                   je uit voor een         
      Amerikaanse BBQ 

onder de smakelijke leiding van een aantal  
Pesser Grillmasters                      

 

 
Deze BBQ wordt gehouden op zaterdag 11 juni  
op het Pioniersveld in Pesse. 
 
Je bent welkom vanaf 16:00 uur voor een drankje. 
Vanaf 17:00 uur worden de eerste gerechten geserveerd. 
Van 1 t/m 20 augustus 2022 gaan Rick, Ezra, Dana en Alie met World 
Servants een kleuterschool bouwen in Rwanda. 
De opbrengst van deze BBQ komt ten goede aan deze school.     
Informatie over dit project is te vinden op www.worldservants.nl/RW222 
 
De kosten zijn €20 per persoon (kinderen €10). Dit is inclusief  
3 drankjes. Extra drankjes kosten €1 per stuk.  
 
Wil je dit niet missen? Opgeven kan via 06-48626797  
(Alie Stoel) of stoel.alie@gmail.com 
 
 
  

Heeft u iets voor het Zaanddörpenneis?

Mail het naar:

zdnneis@gmail.com

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse
06 2542 8442

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Bloemwerk met karakter!

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse
06 2542 8442

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Bloemwerk met karakter!

Warreveen 57 - Pesse
Tel. 06 27 37 89 10

info@schoonheidssalon-marleen.nl

www.schoonheidssalon-marleen.nl

Buitengewoon goed

Agrarisch onroerend goed

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

Taxaties en aan- en verkoop van:
•agrarische bedrijven;
•losse landbouwgrond;
•agrarische productierechten;
•fraaie woonboerderijen in het landelijk gebied;
•deelnemer van www.fosfaatstroom.nl. het
platform voor het aan- en verkopen van
fosfaatrechten.

Gespecialiseerd
in het bemesten van
gras- en bouwland!

H. Reindersweg 3a - Pesse
06 428 042 03

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

Creatieve hairstyling voorCreatieve hairstyling voor
hem en haar!hem en haar!

Gewoon bij jou in de buurt!Gewoon bij jou in de buurt!

Openingstijden:

Maandag gesloten
Dinsdag 08:30 – 17:30 uur
Woensdag 08:30 – 17:30 uur
Donderdag 08:30 – 17:30 uur
Vrijdag  08:30 – 17:30 uur
Zaterdag 08:30 – 12:30 uur

Wij werken op afspraak.

Volg ons ook op Facebook: @kapsalonmaggie
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op koers

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

Pater Aanhanger Service...
...richt zich op onderhoud, verhuur, verkoop en speciaalbouw van aanhangwagens,
caravans en trailers. Wij hebben service bewust in onze naam, het is de basis van
waaruit wij willen werken. Neem gerust contact met ons op om te zien wat wij
voor u kunnen betekenen.
Pater Aanhanger Service staat graag voor u klaar.

Zwarte Water 6
7933 TN Pesse

Telefoon: 0528 - 24 18 78
Mobiel: 06 - 40 66 77 62

info@paspesse.nl
www.paspesse.nl

Daarom PAS
Service 6 dagen per
week, ook ‘s avonds
bereikbaar
Volop onderdelen en
accessoires op
voorraad

Pesserdijk 4A  7903 TE  Hoogeveen
tel : 0528-263959    fax : 0528-279541

machinereparatie

metaaldraaien

freeswerk

revisie en nieuwbouw
van hydro-cylinders

plaat- en
konstruktiewerk

pesserdijk 4a
7903 TE  hoogeveen
tel. 0528-263959
fax 0528-279541

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

Werkplaats:
Dorpsstraat 72D
7933 PDPesse

Maatwerk in het maken van
kozijnen, ramen en deuren.

www.ondernemendpesse.nl



N
IE

U
W

S 
V
A

N
 D

E 
A

N
TI

LO
P
EN

op koers

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

Pater Aanhanger Service...
...richt zich op onderhoud, verhuur, verkoop en speciaalbouw van aanhangwagens,
caravans en trailers. Wij hebben service bewust in onze naam, het is de basis van
waaruit wij willen werken. Neem gerust contact met ons op om te zien wat wij
voor u kunnen betekenen.
Pater Aanhanger Service staat graag voor u klaar.

Zwarte Water 6
7933 TN Pesse

Telefoon: 0528 - 24 18 78
Mobiel: 06 - 40 66 77 62

info@paspesse.nl
www.paspesse.nl

Daarom PAS
Service 6 dagen per
week, ook ‘s avonds
bereikbaar
Volop onderdelen en
accessoires op
voorraad

Pesserdijk 4A  7903 TE  Hoogeveen
tel : 0528-263959    fax : 0528-279541

machinereparatie

metaaldraaien

freeswerk

revisie en nieuwbouw
van hydro-cylinders

plaat- en
konstruktiewerk

pesserdijk 4a
7903 TE  hoogeveen
tel. 0528-263959
fax 0528-279541

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

Werkplaats:
Dorpsstraat 72D
7933 PDPesse

Maatwerk in het maken van
kozijnen, ramen en deuren.

www.ondernemendpesse.nl

Nijntje Beweegdiploma
Op zaterdag 14 mei was het weer zover. 18 enthousiaste 
peuters en kleuters waren te gast in De Wenning om hun 
beweegdiploma te halen. De ochtend begon met de peuters 
die opgingen voor beweegdiploma 1. Onder de bezielende 
leiding van juf Anja hebben zij tijdens de peutergymlessen 
van vrijdagochtend flink geoefend voor deze leuke dag. 
Waar zij dan vaak aan de hand van hun ouders door de 
lessen gaan, moesten ze het nu veelal alleen laten zien. En 
dat deden ze. Het plezier straalde eraf. Na deze toppers 
was het de beurt aan de kleuters. Zij oefenen op donder-
dagmiddag tijdens de kleutergym voor dit beweegdiploma 
1 of 2. Ook hier was er gelukkig publiek welkom langs de 
kant. Al met al kijken we terug op een geslaagde beweeg-
diplomadag en zijn we super trots dat deze peuters en 
kleuters hun diploma’s ‘in the pocket’ hebben!
Zie ons lesprogramma voor meer informatie over boven-
genoemde gymlessen.

Doe jij ook mee? 
De komende periode staat in het teken van onze ‘doe-mee-
lessen’. Op 19 mei was het de beurt aan (groot)ouders, 
broers en zussen om mee te doen tijdens de gymlessen. 
Voor de bootcamp en powerfit zijn deze lessen nog op 
komst. Op maandag 13 juni is iedereen van harte wel-
kom om deze les, geheel vrijblijvend, uit te proberen. Alle 
leden mogen zelf iemand (of meerdere personen) meene-
men, maar ook zonder deze uitnodiging is een ieder van 
harte welkom. Op dinsdag 14 juni is het de beurt aan de 
bootcamp. Ook tijdens deze buitenles is iedereen van harte 
welkom. Mocht je interesse hebben kijk dan voor tijden en 
locaties op ons lesrooster!
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CENTRAAL
VERGADEREN
AAN DE A28

DAT KAN BIJ GREEN PLANET

€6 P.P.
PER UUR

De Boer Horsetrucks
Oostering 28
7933 TM Pesse
Nederland

Telefoon: +31 (0) 528 76 00 17
Whatsapp +31 (0) 636 00 30 40

Email: info@deboer-horsetrucks.nl
#deboerhorsetrucks

De Boer Aanhangwagens ook uw 
Horsetrucks specialist

MTH 
Machine Techniek

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

Industrieterrein De Wieken

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

en onderhoud!
    LANDBOUWMECHANISATIE EN 

TUIN- PARKMACHINES
Wij verkopen en verhuren! 

Vraag naar de mogelijkheden!

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)

T: 0528 24 19 86 - info@hilkobakker.nl

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken,

tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

HOVENIERS GEVRAAGD
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Buitenlesdag
Leren doen kinderen echt niet alleen aan een tafeltje, maar 
juist met je hele lijf en op vele plaatsen. Tijdens de Buitenles-
dag op 5 april deerde de regen ons niet, maar werd er ook 
op die dag ‘gewoon’ buiten geleerd. Slecht weer bestaat 
namelijk niet, slechte kleding wel.

 

Koningsspelen 2022
Het plan lag er in 2020 al, maar corona gooide roet in het 
eten. Ook in 2021 kon het niet doorgaan vanwege coro-
nabeperkingen. Maar dit jaar lukte het wel: Koningsspelen 
op diverse locaties in Pesse, samen met onze leerlingen, de 
kinderen van de Peuterspeelzaal én de leerlingen van de 
Akker. Onder een strakblauwe hemel hebben de leerlingen 
genoten van de diverse sportieve- en speelactiviteiten die er 
waren georganiseerd. Speciale dank aan alle hulpouders, 
Henri Spijkerman van de Wenning én de vrijwilligers van 
voetbalvereniging sv Pesse en judovereniging Harado voor 
hun inzet en hulp op deze zeer feestelijke dag.
 

Dodenherdenking 2022
Traditiegetrouw herdenken wij de laatste schoolvrijdagmid-
dag in april, na de Koningsspelen, met onze leerlingen van 
groep 7-8 allen die gevallen zijn voor onze vrijheid. Dit 
jaar voor het eerst bij het nieuwe monument in het Spaar-
bankbos. Er wordt daar 2 minuten stilte gehouden en samen 
zingen we het Wilhelmus. 
Op 4 mei hebben tijdens de dodenherdenking op de be-
graafplaats in Pesse onze leerlingen Mees, Kami en Dirk-Jan 
een gedicht voorgelezen en bloemen gelegd. 
“Opdat wij nooit vergeten…”
 
 

De boer op…
Dinsdag 10 mei is groep 1-2 naar de boerderij geweest. De 
kinderen hebben daar een rondleiding gehad van boerin 
Bianca. De kinderen hebben in de melkstal gekeken, de 
koeien eten gegeven, de kalfjes bekeken en samen een quiz 
in het weiland bij de koeien gedaan. Wat was het een feest 
om zelf boter te maken en op een beschuit of ontbijtkoek 
te smeren. Na afloop kregen alle kinderen een boerderij 
diploma. Het was een super gezellige en leerzame ochtend!
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team en uitstekende service bij aanschaf 

en onderhoud!
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■ Installatie en montage 
■ Technisch advies en begeleiding 
■ Duurzaam en energiebesparend advies, 

berekeningen en systemen 
■ Elektra, gas, water, 

sanitaire installatie

T 0522-47 04 56

Bouwmaterialen, hout, ijzerwaren, verf(artikelen), 
professionele (merk)artikelen / gereedschap etc. 
Maar wij hebben ook;

Alles voor uw tuin; meststoffen, potgrond etc.

■ Verkoop tuinmachines/ 
tuingereedschap 

■ Grasmachine reparatieservice

■ Houtzaagservice 
■ Verfmengservice

T 0522-47 15 81

Voor de Blanken 3 
Ruinen 
www.intechneau.nl 

DUURZAAM =
NIET DUUR

DUURZAAM =
NIET DUUR
TANK EENS GROEN

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

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

de fossiele brandstof!

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

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

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

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



De verbouwing van 
De Akker gaat op korte 
termijn van start

Er is al een lange tijd uitgekeken naar de verbouwing van 
De Akker. Bij het schrijven van dit stuk is de verbouwing nog 
niet officieel gestart, maar zal dit op korte termijn gebeuren. 
Het gebouw is sinds de bouw in de jaren ’30 diverse 
keren uitgebreid en verbouwd. Met als gevolg een gebouw 
met verschillende bouwvormen en materialen. En ook het 
onderwijs op De Akker heeft niet stilgestaan de afgelopen 
jaren. Het gebouw voelt hierbij niet helemaal meer passend. 
Nu is er eindelijk de mogelijkheid om aan de binnenkant 
meer openheid te creëren. Dit zal gebeuren door een grote 
open hal te maken in het midden van de school. In deze hal 
zullen werkplekken komen voor kinderen. Daarnaast zullen 
de klaslokalen flink aangepakt worden, zodat deze weer 
helemaal strak zullen zijn. 
Aan de buitenkant van het gebouw zal niet veel veranderen. 
De karakteristieke voorzijde zal blijven, daarnaast zullen er 
wel verf- en onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. 
We hopen met elkaar dat de verbouwing afgerond kan 
worden voor de start van het nieuwe schooljaar. 

Koningsspelen
Het stond al een aantal jaar op de planning om als scholen 
en peuteropvang samen de koningsspelen te organiseren. 
Op De Akker vonden spelletjes en activiteiten plaats voor 
peuters en kleuters. De oudere kinderen verzamelden zich 
op De Posthoorn om vervolgens naar de sportvelden te 
gaan en daar te sporten. Een geslaagd evenement gezien 
de blije gezichten bij de kinderen. 

Herdenking Spaarbankbos
Op vrijdag 22 april heeft er samen met de Rotary Hooge-
veen een herdenking plaatsgevonden bij het Spaarbankbos 
monument. Ieder jaar weer is het een bijzonder moment om 
met de leerlingen en leden van de Rotary deze herdenking 
te volgen. Het levend houden van de verhalen door de 
volwassenen. De leerlingen die vanuit hun oogpunt woorden 
proberen te geven aan wat ze erbij denken en voelen. De 
last post die de stilte inluidt…en zeker in deze tijd waarin 
ook voor de leerlingen de oorlog dichterbij komt, is het 
bijzonder om zo bij elkaar te zijn. 

Thematisch werken
Een plein vol met jonkvrouwen, monniken en ridders, dit 
was de opening van het nieuwe thema Middeleeuwen op 
De Akker. 
In de afgelopen jaren is het onderbouw (groep 1 t/m 3) 
onderwijs op De Akker veranderd. Vanuit thema’s wordt er 
aangesloten bij de ontwikkeling van de leerlingen. Dit heeft 
ertoe geleid dat de leerlingen vol enthousiasme zich storten 
op het leren rondom een thema. De motivatie is hierbij 
omhooggegaan. Voor leerkrachten heeft dit betekend dat zij 
veel meer inzicht hebben in waar de leerlingen staan en de 
activiteiten op het juiste niveau kunnen aanbieden. 
Vanuit het enthousiasme in de onderbouw om de betrokken-
heid en motivatie van leerlingen op het leren te vergroten 
is de vraag gekomen om dit in de bovenbouw ook toe te 
passen. 
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■ Installatie en montage 
■ Technisch advies en begeleiding 
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Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

THUIS IN
WARMTE

GASAPPARATEN?
MAAK GEBRUIK VAN

ONZE ONDERHOUDSDIENST

Gerwalt van Slochteren
06 520 638 05

info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

• ontwerp

• aanleg

• onderhoud

• renovatie

• bestrating

De Tipakkers 19
7933 RP  Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 

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

www.opdegoedeweg.nl
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Grasmaaien in de Euroborg door Derk Stevens
Op een maandagmorgen, tijdens onderhoud aan het hoofdveld van sv Pesse, gaf Derk aan dat hij wel 
eens “in de keuken wilde kijken” bij een professionele voetbalclub hoe zij de schade herstellen aan de 
grasmat na een wedstrijd.

Vervolgens heb ik een e-mail gestuurd naar FC Groningen 
met deze vraag. Hierop kwam het positieve antwoord dat 
we van harte welkom waren. Er werd een concrete afspraak 
gemaakt en maandagmorgen 25 april, na de zondag wed-
strijd tegen Heracles, stonden we om 7.45 uur voor
de hoofdingang van de Euroborg. We werden warm ont-
vangen door Rowin Janssen ( Head-groundsman) 
FC Groningen. 

Na een korte introductie kreeg Derk ruim de tijd voor het 
stellen van de nodige vragen. Het bleek dat Rowin en Derk 
al snel op dezelfde golflengte zaten. Waarbij ze vaktermen 
gebruikten en de samenwerking met externe bedrijven 
bespraken waar ik geen kaas van gegeten heb.

Rowin, samen met zijn collega Jeroen, doen alle onder-
houd aan het veld op de Euroborg en sportpark Corpus de 
Hoorn, dit is de trainingsaccommodatie van FC Groningen. 
Hier hebben ze 4 voetbalvelden met natuurgras, 2 kunst-
grasvelden en enkele hockeyvelden. Het hoofdveld in de 
Euroborg is een Hybride veld. Dit is een onderlaag van 
kunststof en speciaal zand met een bovenlaag van gras. Na 
de laatste wedstrijd van het seizoen wordt het gras verwij-

derd en de mat opnieuw ingezaaid. Na 8 weken is deze 
weer bespeelbaar.

Na de koffie zijn we naar het veld gegaan en heeft Derk ge-
zien hoe zij de schade herstellen en heeft Derk tips ontvan-
gen over sproeien, bemesten en gebruik van de grasmat. 
Rowin had het maaien en opschonen van de mat met 
korfmaaiers uitgesteld naar maandagmorgen omdat hij dan 
2 extra hulpen kreeg. ( hij zoekt nog naar vrijwilligers en er 
staat een vacature open voor een 2e assistent.) Dit betekend 
in de praktijk met 3 personen 2 x 1,5 uur maaien en voor 
een ieder minimaal 3 kilometer lopen. Vervolgens gaat nog 
de kooimaaier er overheen. En altijd moet je zorgen voor 
goede looplijnen omdat het gras altijd in één richting wordt 
gemaaid voor het blok effect van de lichte en donkere vak-
ken. (dit is tevens voor geschreven door de KNVB om beter 
“buitenspel’ vast te kunnen stellen door de grensrechter).

We hebben genoten van een zeer gedreven Rowin die heel 
passievol kan vertellen over zijn beroep en werkzaamheden.

Hierbij dank aan FC Groningen voor deze leuke dag.
Groet Henk Koster

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

THUIS IN
WARMTE

GASAPPARATEN?
MAAK GEBRUIK VAN

ONZE ONDERHOUDSDIENST

Gerwalt van Slochteren
06 520 638 05

info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

• ontwerp

• aanleg

• onderhoud

• renovatie

• bestrating

De Tipakkers 19
7933 RP  Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl
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René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 

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

www.opdegoedeweg.nl
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