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

SPECTACULAIRE
KORTINGEN BIJ

Beste lezers van het ZDN,
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 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/Kerkweg: Vacant;
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.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord
zijn wij drukdoende om het voortbestaan van De
Wenning veilig te stellen. Er lopen diverse gesprekken om de beheerdersfunctie in te vullen en
daarnaast zijn we ook druk met het organiseren
van verschillende leuke evenementen.

VOORWOORD

Van de voorzitter

De geplande bezuinigingen vanuit de Gemeente Hoogeveen die op de planning stonden gaan gelukkig niet meer
door, zo blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord. De eerder
doorgevoerde bezuinigingen worden helaas niet teruggedraaid maar desondanks dat zijn wij blij met het besluit.
Aangezien wij nog steeds slagen te maken hebben op financieel gebied wordt er verder op de achtergrond gewerkt
aan kostenreductie en het oprichten van ‘’De Vrienden van
De Wenning’’. Hiervoor krijgen we een ANBI-status waardoor giften fiscaal afgetrokken kunnen worden. De exacte
uitrol volgt in het najaar. Ook zal het bestuur versterkt
worden op financieel gebied door het toetreden van Tineke
Kleine, zij zal de rol van penningmeester op haar gaan
nemen.
Aangezien we inmiddels weer volledig open zijn en de
boekingen weer binnenstromen willen wij ook graag een
oproep doen aan een ieder die als vrijwilliger een rol zou
willen betekenen voor het ontmoetingscentrum. Hierbij kun
je denken aan het onderhouden van de tuin, ondersteunen
bij evenementen en diverse schoonmaakwerkzaamheden.
Voel jij je hiertoe geroepen meld je dan in De Wenning of
stuur een mail naar info@dewenningpesse.nl.
Daarnaast blik ik graag nog even met jullie terug op het
Zomerfeest. Allereerst de felicitaties aan Feerle Folkers, de
Alleskunner 2022 van Pesse! Een prachtig evenement georganiseerd door de Pioners. Het heeft ons zeker een boost
gegeven. Op naar meer leuke evenementen, waaronder
De Evening Stars op 24 september in De Wenning!
Als laatste wil ik iedereen een hele fijne zomervakantie
wensen.
Namens het bestuur en personeel van De Wenning
Arnout Vos

Foto omslag: Bart Pijper (Secteweg Stuifzand)
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cv | gas | water | electra | klimaattechniek
airco | zonnepanelen
Voltastraat 24C, Hoogeveen, T: 0528 820 500, info@scholinginstallatietechniek.nl

www.scholinginstallatietechniek.nl

Brink 2a - Beilen - 0593 820 438 - info@tegelsensanitairbeilen.nl

tegelsensanitairbeilen.nl

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

OUDERENSOOS

GYMNASTIEKVERENIGING

Het bestuur heeft het winterprogramma

DE ANTILOPEN

klaar. We hebben weer voor elk wat

Voor lesprogramma en verdere

wils. De eerste soosbijeenkomst is op

informatie:

dinsdag 6 september. Op het program-

email: deantilopen@gmail.com,

ma staat traditioneel bingo met mooie

https://antilopen.jimdofree.com/,

prijzen.

www.facebook.com/deantilopen-pesse

De tweede bijeenkomst is op dinsdag 4
oktober. Rudolf Verengen komt met ge-

JUDOVERENIGING HARADO

dichten.

Lesprogramma en informatie:

De middagen beginnen om 14.00 uur

www.judo-harado.nl 3 proeflessen gratis!

en zijn in De Wenning te Pesse
AANLEVEREN KOPIJ

B. Benning, Veldbrake 44, Pesse,

DORPSHUIS ’T OVERSCHOTJE

ZAANDDÖRPENNEIS

tel. 0528-241348

FLUITENBERG

Noteer alvast in je agenda: Het nummer

Café en snackbar open: vrijdag, zater-

verschijnt begin oktober/november. Uiterste

ELKAAR ONTMOETEN EN

dag en zondag vanaf 17.00 uur. Biljar-

aanleverdatum kopij (in Word,

SAMEN ZIJN

ten: elke maandag om 20.00 uur. Biljar-

foto’s apart aanleveren): 20 augustus.

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

ten senioren: Elke maandag om 13.00

De koffieochtenden in de Ontmoetings-

uur. Gym: elke dinsdag om 13.30 uur.

OPROEP AAN ONZE

kerk, in het kader van samen zijn en el-

Voor informatie: Amy & Annet (beheer-

ADVERTEERDERS

kaar ontmoeten. En wel op de tweede

ders), Veldkamp 13, tel. 272391, email:

Wijzigingen in uw advertentie? Laat dat

en vierde dinsdag van de maand. Voor

dorpshuisoverschotje@gmail.com.

weten aan zdnneis@gmail.com en wij

iedereen bedoeld die zin heeft in een

zorgen dat het wordt aangepast.

kopje koffie/thee, een praatje, een spel-

ONS DORPSHUIS STUIFZAND

letje en met af en toe een creativiteit. We

Open voor snacks en plates: zaterdag en

DORPSCOLLEGE PESSE

starten om 10.00 uur, maar ook als u

zondag vanaf 17.00 uur. Bingo (van de

https://dorpscollege.jimdo.com/

later binnenkomt bent u van harte wel-

klootschietvereniging, met geldprijzen):

kom. De ochtenden zijn bedoeld voor

elke maandag om 20.00 uur, zaal open

ONTMOETINGSCENTRUM

dames en heren. De tweede dinsdag

om 18.30 uur. Biljarten: elke donderdag

DE WENNING PESSE

van de maand drinken we koffie/thee

om 13.00 uur en 20.30 uur, elke vrijdag

Donderdagmiddag klaverjassen, aan-

met elkaar en de vierde dinsdag sluiten

om 20.00 uur. Oefen-biljart: elke dins-

vang 13.30 uur, iedereen is van harte

we af met een gezamenlijke lunch waar

dag om 13.30 uur. Jokeren: dinsdag om

welkom. Tevens is er gelegenheid voor

we € 3,- p.p. voor vragen. Het zijn ge-

de week om 19.30 uur. Klaverjassen:

Rummikub. Donderdagmiddag = Spel-

zellige ochtenden. Welkom.

elke woensdag om 20.00 uur. Kloot-

lenmiddag in De Wenning! Vrij gebruik

Inlichtingen namens de koffieschenk-

schieten: elke zaterdag om 14.00 uur

van het biljart in De Foyer. Wilt u sjoe-

groep: Janny Moes 0528275035.

en elke zondag om 10.00 uur. Koers-

len, welkom! We zetten het graag voor

bal: iedere dinsdag om 14.00 uur. Voor

u klaar.

informatie: Erwin en Jolanda Laurenssen

Voor informatie: Henri Spijkerman (be-

(beheerders), Hoofdweg 8, tel. 262577,

heerder), Veldbrake 5, tel. 241601,
email: info@dewenningpesse.nl.
KLOOTSCHIETEN
De volgende data is er weer klootschieten.
6 en 20 augustus, 3 en 17 september,
1 en 15 oktober.
Vertrek om 14.00 uur vanaf de Hoekskamp. Vooraf is er koffie/thee. Inleg is
€ 2,00 per persoon. Meedoen is voor eigen risico.
Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427

NIEUWS UIT DE DORPEN

Agenda augustus/september en korte berichten

Foto: Bart Pijper

www.dorpshuisstuifzand.nl.

5

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

DE FLEX
DEAL
GRATIS VERGADEREN
OP EEN CENTRALE
LOCATIE

BEL NAAR
085 7602790
OF MAIL NAAR
S2M@
GREENPLANET.NL

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 met UGNA:
0800-0242526 / 0528 522125
Ook voor niet-leden.

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

NIEUWS VAN DE PIONIERS

Trash Hunt 2022!
Op vrijdagmiddag 20 mei, hebben we met de
kinderen van de Posthoorn in en om Pesse afval
opgeruimd. De kinderen kregen eerst de vraag
hoelang zij dachten dat het zou duren dat afval
verteerd zou zijn. Van een bananenschil tot aan
een blikje, dat duurt best lang!
Daarna kregen de kinderen wat knijpstokken mee, een hesje
aan, vuilniszakken mee en handschoenen aan. Ook was er
een lijst met afbeeldingen waarop afgestreept kon worden
wat voor afval er was gevonden. En dan zoeken maar! De
kinderen waren erg fanatiek en zochten in alle struiken,
sloten en bosjes. Groep 3-4 ging zoeken in het dorp en
groep 5-6 ook buiten Pesse. Met zakken vol afval verzamelden we weer op het Pioniersveld. Als beloning een lekker
snoepje van ons en een ijsje van de Wenning. Het was een
geslaagde middag. Bedankt kinderen!
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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!

PESSERFEEST 2022 | 18 - 19 - 20 - 21 AUG.

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
en
APK, onderhoud
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auto en camper.
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auto wassen in on
Nieuw! Kom uw
carwash!
nieuwe roll-over

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

Maandagavond liepen er rond de 50 volwassenen en kinderen mee, ondanks de slechte weersvoorspellingen. Stoer hoor. Op drie mensen na is iedereen redelijk droog weer binnengekomen en kon aan de
bar even gezellig wat gedronken worden.
De dinsdagavond was het zonnig en wat frisser. Ook nu
liepen er weer veel kinderen mee.
Na afloop werden zij beloond met een medaille.
De organisatie werd beide avonden verrast met een prachtig, vers geplukt, veldboeket.
Bedankt voor jullie deelname en wie weet… tot de volgende
wandel-2-daagse.

NIEUWS VAN DE PIONIERS

De wandel-2-daagse zit er weer op
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www.loonbedrijfjansen.nl

Noorderweg 5
7936 TR Tiendeveen
Tel.: 0528-341697

Loonbedrijf | Grondverzet | Mestbedrijf

www.loonbedrijfjansen.nl

Mobiel: 06 54352540

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

KLUSSENBEDRIJF

BERT
POL
MOBIEL: 06 - 5125 9983

D

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

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

www.midde

A.G. Bellstraat 33 - 7903 AD Hoogeveen

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

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

Op 9 juli was het dan zover. Eindelijk konden
we elkaar weer ontmoeten onder het genot van
een hapje en een drankje. Het Pioniersveld was
omgetoverd tot een zomers festivalterrein met
foodtrucks, springkussens, stormbaan en een
hoek waar kinderen zich konden laten schminken, schilderen en een groot twister spel tot hun
beschikking was. Dit alles werd begeleid door
dorpscollege Pesse.
Helaas had het piratenkoor afgezegd, waardoor we op
zoek moesten naar een vervanger. Die vonden we in Nick

Dealer en onderhoud van
Brinkhuis
en Marianne Veenstra. Zij kregen de sfeer er goed
tuin en
park machines:
in. Daarna mochten de jongens van Malle Babbe de geluidsinstallatie overnemen om hun kunsten met de geheime

NIEUWS VAN DE PIONIERS

Zomerfeest erg gezellig

zender te laten horen. Om 19 uur ging onze eigen DJ Murdock van start. De kinderen zagen dit als uitnodiging om bij
DJ Murdock op het podium te dansen. Voor velen was dit
de 1e keer dat zij konden dansen op een groot podium, dus

elveldmachines.nl
hier werd gretig gebruik van gemaakt.

Wij als organisatie kijken terug op een zeer geslaagd
evenement en willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken
voor hun inzet en alle uren aan voorbereiding die zij hier in
hebben gestoken!
Bestuur de Wenning en de Pioniers
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reserveer nu!

Adres

!

ook lekker

Dorpsstraat 49, pesse

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

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

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

www.huisentuinhoogeveen.nl

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD
PESSE
0528 241373

Tijdens het zomerfeest werd het spel de Alleskunner gespeeld. We begonnen met 25 deelnemers.
De organisatie had 9 hilarische spellen bedacht.
Bij elk spel vielen er deelnemers af.
In de halve finale moest helaas Marlieke Platen het toneel verlaten. Zij
kreeg haar tafeltennisballetje via een
rolmaat niet in het schaaltje. Uiterst
teleurgesteld om in het zicht van
de finale af te vallen, verliet zij het
podium. Uiteindelijk mochten Feerle
Folkers (die mee kon doen door een
afzegging) en Gerbrand Takens de
finale spelen. Gerbrand had al eer-

NIEUWS VAN DE PIONIERS

Alleskunner van Pesse!

der verkondigd dat hij met 2 vingers
in de neus Alleskunner van Pesse zou
worden. De publieke opinie was dan
ook lichtelijk in zijn nadeel gekeerd.
Want in Pesse wordt grootspraak
natuurlijk direct afgestraft. De finalisten moesten een vlag maken met strijkkraaltjes. Het was
een nek aan nek race, waar Feerle direct een voorsprong
nam, maar Gerbrand zich terug knokte in het spel. Uiteindelijk was Feerle toch iets sneller dan Gerbrand. Daarmee
is Feerle Folkers de Alleskunner van Pesse 2022! Nogmaals
van harte gefeliciteerd.

Fiets-4-daagse
Vanaf maandag 20 juni kon er weer 4 dagen gefietst worden. Henk Bos had weer mooie routes
uitgezet door de prachtige omgeving van Pesse.
Ook het weer was prachtig.
Wat is er mooier om met een mooie avondzon van het
landschap te genieten en heerlijk een kop koffie of thee te
drinken dat verkrijgbaar was bij de stempelpunten en met
dorpsgenoten te spreken. De opkomst was dit jaar niet zo
groot, maar de sfeer was er niet minder om.
Dit jaar hadden we weer een leuke prijs voor de oudste
en jongste deelnemer. Deze gingen naar de heer Takens
en Esmee Luten. Een knappe prestatie van beiden om de 4
avonden volledig uit te fietsen!
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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

NIEUWS UIT PESSE

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
Fikeen
en toertie
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“Volg
ie hettoe
nijs wel?”
Volkien, het
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Ingrid Groen

Ingrid Groen

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

Oostering 22-32
7933 TM Pesse
06 301 134 18

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

T: 06 - 31762202

www.kraamzorgtineke.nl

Overtref jezelf!

Wij zagen en
voor u op m

Wij zagen en maken
voor uHARKE
op maat
HUBO

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

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

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

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

Op zaterdag 17 en zondag 18 september kun je werk van drie kunstenaars uit Pesse bekijken tijdens
de Kunstroute Hoogeveen. Maya Mastwijk en Erik Stokker tonen hun werk in de Ontmoetingskerk Pesse
(Hoogeveenseweg 22, Fluitenberg). Schilderijen van Theun Krikke zijn te zien in Het Klooster (Brinkstraat 5) in Hoogeveen.
Maya maakt abstracte beelden van tweedehands spul-

tekeningen en de film hiervan getoond tijdens de kunstroute.

len waarbij balans een belangrijke rol speelt. Ze gebruikt

Theun haalt de inspiratie uit een breed scala van observa-

geen lijm, of schroeven: het enige dat de materialen nodig

ties en beleven. Dit probeert hij door te geven in zijn werk.

hebben, is elkaar. Terwijl de compositie vaak voor de hand

Zodoende is zijn werk niet direct te vangen in één thema.

liggend lijkt, is het verrassend hoe de sculpturen in balans

Zowel olieverf als acrylverf zijn o.a. de attributen om zijn

kunnen blijven.

waarnemingen over te brengen.
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Drie Pesser kunstenaars tonen werk tijdens
Kunstroute Hoogeveen

De abstracte zwart/wit tekeningen van Erik zijn gemaakt
met Rotringpennen. Precieze stipjes, strakke lijnen, grafische

Iedereen is welkom om de kunstenaars op de kunstroute te

patronen en hersenspinsels wisselen elkaar af. Onder artbyest

bezoeken. Kijk voor meer deelnemers en locaties op

werkte Erik aan project DRAWN. Naast ander werk worden de

www.kunstroutehoogeveen.nl.
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maken
maat

afdeling Pesse

Onze jaarlijkse fietstocht was op 14 juni 2022.
Met 12 dames kwamen we samen bij De Wenning waar we
begonnen met koffie met gebak.
Daarna zijn we op de fiets gestapt richting Echten naar
Jan de Bruin. Hij heeft een grote verzameling nostalgische
fietsen en een grote uitstalling van mooie oude spullen in
het achterhuis van zijn boerderij. Bij veel spullen zat een
verhaal waarover hij mooi kon vertellen. Daarna zijn we
naar Paviljoen Nijstad gegaan om een heerlijke lunch te

ngstijden
8.00 uur
1.00 uur
7.00 uur
afspraak
gebruiken.

Vanaf deze mooie locatie zijn wij richting Ruinen gefietst
om een bezoek te brengen aan Wijnhoeve Runa aan de
Ruinerdijk/Armweide. Daar kregen we een rondleiding over
hun wijngaard en aansluitend een wijnproeverij van hun
eigen producten.

In memoriam Roelie Wesseling-Blaauw

Tot slot weer terug naar Pesse en hadden we ongeveer 39

Heel verdrietig waren wij dat wij op 16 mei bericht

km op de teller staan.

kregen van het overlijden van ons lid Roelie Wesseling-

Het was een leuke gezellige dag.

Blaauw. Roelie was bijna 50 jaar lid van onze vereni-

De fietstocht werd georganiseerd door Groep 2: Ida, Gré,

ging. We zullen haar blijmoedige aanwezigheid op

Grietje, Harmina, Jannie en Monika

onze avonden in herinnering houden.

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

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

Modelhuis in Pesse

vrijdag 25 november 2022
vrijdag 23 december 2022
vrijdag 27 januari 2023

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 gedaan 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

vrijdag 24 februari 2023

NIEUWS UIT PESSE

Klaverjassen
seizoen 2022-2023

vrijdag 24 maart 2023

VAKANTIETIP: WEES VOORZICHTIG
MET ZWEMMEN IN ZEE!

Hoe verradelijk de zee kan zijn wordt nog altijd erg
onderschat. Een extra waarschuwing kan nooit geen kwaad!
Let altijd op waarschuwingen ter plaatse zoals vlaggen borden
etc. (als die er zijn).

woning mogelijk is. Ook kunt u zien wat de technische mogelijkheden 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-
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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 verlagen, 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.

Bij eb (afnemend water) zijn de muien het gevaarlijkste. Het
water stroomt dan met kracht tussen de zandbanken terug
naar zee. Ga nooit verder in zee dan tot je knieén, hooguit tot
je middel. Raak je ondanks alles toch in de problemen door in
een zgn. ‘mui’ te geraken probeer niet tegen de stroom naar
het stand te zwemmen. Dat lukt je nooit. Je raakt uitgeput en
komt in de problemen. Raak ook niet in paniek en laat je
gewoon meedrijven met de stroom richting zee. Op een
gegeven moment houdt de trekkracht op na 100 - 200 mtr.
en kun je naar links of rechts schuin naar een zandbank
zwemmen. Ga ook nooit alleen de zee in! Zie ook:
https://schooltv.nl/video/wat-moet-je-doen-als-je-in-een-muikomt-een-mui-is-een-geul-in-zee-met-gevaarlijk-sterke-stroming/. Ook door aflandige en aanlandige wind kun je in de
problemem komen. Informeer je goed.
Iedereen een fijne vakantie en.... veilig thuiskomen!

KOOLHOF

nl
OLHOF
KO

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

www.coop.nl/pesse

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644

www.lensenschilders.nl

Smeestraat 21 Ruinen | 0522 - 471 900

Hollandscheveld
T: 0528 341018

Verkoop
Verhuur
Onderhoud
Fietsplan

Evening Stars
aanvang 20.30 uur - Entree €

10,-

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

NIEUWS UIT PESSE

Zat. 24 september

De volgende data bent u van harte welkom:
o

Donderdag 25 augustus 2022

o

Donderdag 8 september 2022

o

Donderdag 22 september 2022

o

Donderdag 13 oktober 2022

o

Donderdag 27 oktober 2022

o

Donderdag 10 november 2022

o

Donderdag 24 november 2022

o

Donderdag 8 december 2022

o

Donderdag 22 december 2022

meer dan 140 jaar
voor echte piratenmuziek en
Zet vier muzikanten met passiechemie doet de rest: Evening Stars, een formatie
de
en
r
elkaa
bij
ring
te overgieten.
kerva
weet
muzie
de juiste stemmingsmuziek
die elk volksevenement met
’.
‘Feest
l
voora
Evening Stars betekent
ait bij deze band.
is ook precies waar het omdra !
Het leven is een feest en dat
dan 45 jaar uniek
Onze performance is al meer

ONTMOETINGSCENTRUM DE WENNING

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”

De tied
De tied, oneindig in-esteld
kent gien verdriet noch wonden.
Gien jacht of stilstaon bij geweld,
gien rem op de sekonden.
De tied veraankerd an ‘t gewicht
van dag en van nachten
rust in het nije vargezicht
als in ‘t vereenzaamd wachten.
De tied waorin wij oons verzet
en vecht mit meule-dagen
blif, ok as wij er niet op let
oons altied wieder dragen.
De tied, oneindig in-esteld
kent bliedschop noch de zorgen,
die oons misschien zo enkel kwelt,
hef rem, noch nacht, noch morgen.

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

DUURZAAM =
=
DUURZAAM
NIET DUUR
DUUR
NIET
TANK EENS GROEN

(H)Eerlijk en lokaal
kalfsvlees uit Pesse!

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

Henry Woltinge - 061365 4809
www.woltingedienstverlening.nl

Ontmoetingskerk Pesse Nieuws
Protestantse
Gemeente
Pesse

Raak

www.pknpesse.nl

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

WORLD SERVANTS
Pesserfeest - tentdienst
Pesserfeest betekent ook:
‘tentdienst’! In het 3e weekend van
augustus vieren we het Pesserfeest.
Daar zijn we als Protestantse Gemeente ook bij
aanwezig, op zondagmorgen, met een inspirerende en
aanstekelijke tentdienst, voor jong en oud, voor
dorpsgenoten en voorbijgangers….
Thema van de tentdienst is ‘ONE’
We lichten een klein tipje van de sluier op over de
achtergrond van het thema…. ONE kun je ook lezen als
een afkorting van ‘omzien naar elkaar’ (zoals de stichting
met dezelfde naam in de gemeente Hoogeveen).
Wij vragen ons af hoe wij in deze roerige tijden weer
kunnen groeien naar een samenleving, waar het níet is
‘ieder voor zich’, maar waar we weer meer één zijn en
samen voor de kwaliteit van het leven gaan.
De dienst begint om 10.30 uur. Je kunt vanaf 10.00 uur
binnenlopen voor een kop koffie of thee!
Voor de kinderen is er tijdens de dienst een leuke
activiteit (ook gewoon in de tent).

Top2000 kerkdienst
Vooraankondiging Top2000 kerkdienst in de
Ontmoetingskerk
Op zaterdagavond 5 november a.s. organiseren we als
Protestantse Gemeente een Top2000 kerkcafé in de
Ontmoetingskerk. Met een liveband die de nummers speelt
van de top 10 die jullie zelf hebben gekozen!
En daaromheen een ‘kerkdienst-light’ met leuke
spelelementen, achtergrond info & ‘stof tot nadenken’.
Het belooft een gave avond te worden! Het duurt van
20.30 uur tot 22.30 uur en je kunt in- en uitlopen wanneer
je zin hebt.
Wil je zelf ook stemmen? Dat kan! Je kunt 3 nummers
kiezen die jij heel graag in deze Top2000 kerkdienst zou
willen horen. Ga naar de website:
https://www.top2000kerkdienst.nl/fluitenberg/
en vind daar alle info. Vanaf ongeveer half juli kan er
worden gestemd!

Bedankt!!!!
Het is bijna zover; nog een paar dagen en dan vertrekken we
naar Rwanda. De komende zomer zullen er geen acties
plaatsvinden, maar als we terug zijn zullen de vaste acties,
zoals bijvoorbeeld de oliebollen, weer opgepakt worden
om te sparen voor volgende projecten.
Wij willen iedereen bedanken die ons heeft gesponsord door
oliebollen, suikerbroden, kerstkaarten, bloemen bij ons te
kopen. Iedereen die onze BBQ, ons stamppotbuffet en onze
etentjes heeft bezocht. Iedereen die zijn auto heeft laten
wassen. Iedereen waar we tafels, stoelen en andere
benodigdheden van mochten lenen. Iedereen die ons financieel
ondersteund heeft.
In het bijzonder bedanken we Coop Koolhof, Stijl|Strijker,
Ilona's Kapsalon, het Erfgoed, de Wenning en Tuincentrum
Strijker (Noordscheschut).
Kortom: Iedereen die er, op wat voor manier ook, aan heeft
bijgedragen dat we in Karambo in Rwanda een kleuterschool
kunnen gaan bouwen: Bedankt!
1 augustus vertrekken we. Vind je het leuk om over ons project
te lezen en ons te volgen, dan kan dat via
volg.ws/rw222
Ezra, Dana, Rick en Alie

Startzondag
Ontmoetingskerk start het nieuwe seizoen!
Rond het thema ‘Aan tafel’ organiseert de Ontmoetingskerk
op zondag 18 september a.s. een inspirerende en gezellige
‘start van het nieuwe seizoen’. Het kerkplein wordt ingericht
als ‘boerenmarkt’ met verschillende standjes. Diverse
boeren uit onze dorpen laten zien wat ze produceren en
hoe ze dat doen. Bij iedere marktkraam is een oudhollands
spel te spelen…. En natuurlijk hebben we daar ook
competitie-element ingebracht. Er valt een smakelijke &
faire prijs te winnen….! We beginnen de dag met een
‘anders-dan-anders’ kerkdienst en vanaf half 12 is de markt
geopend. Van harte welkom vanaf 9.30 uur!
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

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

Toen ik op 1 april vertrok, opperde John dat het misschien leuk was om tijdens mijn tocht iets te
schrijven voor het Zaanddörpenneis. Dus ik begin te schrijven.
Het plan dit echt te gaan doen, ontstond zo’n 3 jaar gele-

contact hoewel we elkaar hier niet meer zien. Ook met

den. Ik zat wat met mezelf in de knoop en wilde er even

anderen blijf je soms via email of whatsapp in contact.

helemaal tussen uit, lekker doen waar ik van houd, wandelen en daarbij tijd om na te denken over mezelf en mijn

Net voor de Pyreneeën ligt het plaatsje Saint Jean Pied de

leven. 21 maart 2020 zou ik vertrekken, maar helaas toen

Port. Veel pelgrims -uit de

kwam corona.

hele wereld- beginnen

Wel ben ik doorgegaan met voorbereiden en trainen.

hier hun tocht. De dag-

Zoveel trainen dat ik klachten in het heupgebied kreeg.

tocht over de Pyreneeën

Ik maakte me ongerust en was bang dat ik mijn tocht

kan heel mooi zijn, met

misschien weer moest uitstellen. Maar dankzij een paar

fantastische vergezich-

behandelingen van dorpsgenoot Jaap Broekman waren de

ten. Helaas heb ik die

klachten snel over en kon ik 1 april 2022 vertrekken.

vergezichten gemist,

Ik werd ’s ochtends uitgezwaaid door vrienden, buren en

want toen ik daar liep

familie. Een heel ontroerend moment voor mij, juist omdat

-met m’n hoofd letterlijk

er ook mensen stonden die ik niet had verwacht. Mijn

in de wolken- was het

(schoon-)zussen en een broer liepen onverwacht een paar

koud, nat en bewolkt met

kilometer mee.

een zicht van hooguit 50-
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Een pelgrimstocht te voet naar Santiago de Compostella

100 meter. Desondanks
In Nederland sliep ik meestal hij Vrienden op de Fiets of bij

was het een onvergete-

Pelgrims voor Pelgrims, in België soms ook in een klooster of

lijke tocht, waar ik zeer van genoten heb. Halverwege die

Abdij. In Frankrijk heb je langs de route meerdere refuges

tocht passeer ik de Frans-Spaanse grens. Sinds begin juli

(herbergen) speciaal voor pelgrims en in Spanje zijn dat de

loop ik in Spanje. Ik ontmoet hier veel meer pelgrims, zoals

albergues. Je slaapt dan met meerdere pelgrims in slaap-

moeder en dochter uit de VS, een vriendenclub uit de VS,

zalen met stapelbedden. Meestal gebruik je dan je eigen

een jong Frans meisje, dat helemaal alleen loopt, Schot-

laken- of slaapzak.

ten, Denen, Ieren, Zwitsers, Koreanen, Italianen en ik zit

Vrijwel alle herbergen hebben een keukentje, waar je zelf (of

nu te schrijven naast een Chinees, die gelukkig ook engels

samen) iets kunt koken, maar vaak bieden ze ook een geza-

spreekt. Zeer gevarieerd dus.

menlijke maaltijd aan of is er een restaurant in de buurt.
Soms bieden ze een ontbijt, soms moet je daar zelf voor

Zoals gezegd, vind ik het leuk ’s avonds en tijdens pauzes

zorgen en ga je ’s ochtends op zoek naar een boulanger

anderen te ontmoeten, maar overdag loop ik het liefst

(bakker) of naar een café, waar ze ook ontbijt serveren.

alleen. Ik geniet van de omgeving, maar loop ook veel te
denken. Voor mij is dit echt een bezinningstocht, waarbij

In het begin kwam ik onderweg geen andere pelgrims

ik over allerlei (vaak persoonlijke) dingen nadenk. Ik leer

tegen, maar in België kwamen al snel de eersten in zicht.

mezelf nog beter kennen dan ik al deed. Ik ontdek nieuwe

Het is erg leuk om elkaar ’s avonds (weer) te treffen, terwijl

zwakke, maar ook sterke kanten van mezelf.

ik overdag meestal alleen loop. Je komt soms langere tijd

Soms is het echt wel afzien, bijvoorbeeld als je aan het eind

achtereen regelmatig dezelfden tegen. Margriet en Robert

van de dag bij 37 graden nog een berg op moet. Maar het

zag ik gedurende 6 weken geregeld voorbij komen, Huub

lukt wel! En de voldoening is groot, als je dan je avondbe-

en Petra een week of 3. Met beide stellen heb ik nog steeds

stemming bereikt.
Ik kan nu -terwijl ik nog op de Spaanse Meseta loop met
dagen achtereen 37-38 graden- al zeggen, dat dit een
onvergetelijke tocht is met ervaringen, die zich niet in één
artikel laten beschrijven, maar ik hoop jullie hiermee toch
een indruk gegeven te hebben. Wanneer jullie dit lezen zal
ik -naar verwachting- Santiago al bereikt hebben. Maar
aansluitend wil ik nog doorlopen naar de kust, naar Finisterra en naar Muxia. Dus waar ik dan precies ben?
Betsy Gelderman
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Taxaties en aan- en verkoop van:
•agrarische bedrijven;
•losse landbouwgrond;
•agrarische productierechten;
•fraaie woonboerderijen in het landelijk gebied;
•deelnemer van www.fosfaatstroom.nl. het
platform voor het aan- en verkopen van
fosfaatrechten.
Griendtsveenweg 27, 7900 BD Hoogeveen
telefoon
(0528) 264 007
e-mail
info@schelhaas.com
internet
www.schelhaas.com

Agrarisch onroerend goed

Buitengewoon goed

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

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

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

www.schoonheidssalon-marleen.nl

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

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

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

Bloemwerk met karakter!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Wij werken op afspraak.
Volg ons ook op Facebook: @kapsalonmaggie
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presenteert...
Na een lange tijd van stilte, hebben wij eindelijk
weer een leuk cursusaanbod voor jullie mogen
bedenken.
Wat kunnen jullie in het najaar verwachten…
• Haarvlechten
• De kinderen kunnen van fimo klei een eigen pen maken
• Je eigen lampion maken
• De volwassenen kunnen hun eigen bier leren brouwen
• De chocoladeletters kunnen weer gemaakt worden
• Een workshop glasfusing zal georganiseerd worden
In het nieuwe jaar….
• Kinderbingo
• Kinderkookclub
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• Mountainbike clinic
• Kickboksen voor kinderen en volwassenen…
• Kinderschminken

Oproep Verf-hulp fietstunnel!

• En nog veel meer…..
Volg ons op facebook en blijf onze website in de gaten
houden, voor alle informatie. www.dorpscollege.nl

Na het uitstellen van bijna 2 jaar, vanwege
corona uiteraard, gaat de fietstunnel onder de
A28 dan toch eindelijk beschilderd worden. Het
gekozen Smederij idee wordt eindelijk realiteit.
Eind augustus zullen kunstenaars Ben Fontein en Theun
Krikke met de smederijen werkgroep starten met het schilderen en de tunnel zal weer een stralend kunstwerk worden.
Ook zullen kinderen van groep 8 van de beide basisscholen
hun bijdrage leveren aan het eindresultaat.

Dorpsstraat 33

Dorpsstraat 337933 PA Pesse
7933 PA Pesse

www.stijlstrijker.nl

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Zoals iedereen weet is de tunnel vrij lang, 50 meter zelfs.
Wij zijn dan ook op zoek naar personen die willen helpen
met het beschilderen van de onderlaag, zodat daarna Ben
& Theun het ontwerp kunnen plaatsen en we met de kinderen kunnen starten.
Dus heb jij op woensdag 24 en/of donderdag 25 augustus
en/of op vrijdag 26 augustus een paar uurtjes over om te
helpen verven, dan horen we dat graag.
Laat het ons dan weten en stuur een mailtje naar
(Alinda Potze) a.potze@swwh.nl of stuur een berichtje naar
06-53364863 en geef aan welke tijdstippen je kunt.
Vele handen maken licht werk.

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

Vanaf 18 augustus gaat het weer helemaal los in en om de feesttent in Pesse. Met een vernieuwd programma trappen we op de donderdagavond af met de bingoavond, dit jaar helemaal in de sfeer van
“Disco Fever”! Mede dankzij een aantal nieuwe sponsoren pakken we uit met een extra vette prijzenpot. Denk aan een week lang weg met een camper, een stedentrip en een geheel verzorgde avond uit
eten bij de “Keuken van Arragon”!
De vrijdag is geheel nieuw met de vrij-mi-bo en de kinderdisco aan het begin van de avond. Maar waar we apetrots op
zijn is het 538 spektakel vanaf 21.00 u. Met “Die Verrückte
Stunde”, een dijk van een show, trekken de Radio 538 dj’s
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Het Pesser Feest staat al in de startblokken

alles uit de kast om het publiek te trakteren op een avond
vol muziek en dansplezier.
De zaterdag is voor de kinderen met veel spel en vertier
rond de tent, terwijl in de tent de krachten worden gemeten
tijdens het koppel darttoernooi (nieuw) en het klaverjassen.
’s Avonds is er uiteraard live muziek in de tent met “Flame”.
Na de tentdienst en de fietspuzzeltocht sluiten we op zondag op tijd af, maar niet voordat Bart Kiers (in de middag)
en DJ Murdock de tent nog een keer vullen met muziek en
gezelligheid.
Wij hebben er weer zin in!
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Stichting Pop Pesse

LOCATIE

INCLUSIEF:

PESSERFEEST - PESSE

DATUM

VRIJDAG 19 AUGUSTUS

TIJD

21:00 - 01:00

ENTREE
15,-

Gestoord, super toll
& 100% feestgarantie!

KAARTVERKOOP AAN DE KASSA

MTH

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

Wij staan voor u klaar met een vakkundig
team en uitstekende service bij aanschaf
en onderhoud!
LANDBOUWMECHANISATIE EN
TUIN- PARKMACHINES
Wij verkopen en verhuren!
Vraag naar de mogelijkheden!

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

www.hilkobakker.nl
BIJ T!
W ANE
U
NIE N PL
EE
GR

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

De Boer Aanhangwagens ook uw
Horsetrucks specialist

HEERLIJKE BURGERS & PLATES
De Hollandse, Drentse, Italiaanse, Franse, Trucker of
een Amerikaanse burger: ontdek ze allemaal!

VERRASSENDE LOADED FRIES
Ga jij voor de friet pulled pork of pulled chicken? Of
toch voor een frietje pizza of kaas?

POKÉ BOWLS & SMOOTHIES
Gezond én superlekker: dat zijn onze poké bowls en
onze verse smoothies!

BROODJES, PANINI'S & TOSTI'S
De keuze is reuze in onze Green Bar, helemaal als het
om verse broodjes, panini’s en tosti’s gaat.

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

2021-2022
In de laatste twee weken voor de zomervakantie hebben we
onze lessen weer gezellig met elkaar afgesloten. Voor de
jeugdleden was er het Antilopen parcours. Deze werd afgesloten met een ijsje voor alle jeugdleden. Voor de overige
groepen was er een laatste les met een afsluitend drankje
op het terras van de Wenning. Voor de donderdaggroepen
werd dit vooraf gegaan met een sportief rondje klootschieten. Wij wensen iedereen een fijne vakantie.

Nieuw seizoen start op
29 augustus
Vanaf 29 augustus start ons nieuwe seizoen. Ook dit jaar

NIEUWS VAN DE ANTILOPEN

Afsluiting seizoen

kunnen nieuwe leden gebruik maken van de aanbieding om
tot 1 oktober gratis te sporten. Wilt u een les, of verschillende lessen uitproberen? Op ons nieuwe lesrooster ziet u
de dagen en tijden. Onze huidige jeugdleden hebben de
nieuwe groepsindeling via de mail ontvangen.

Grote clubactie
Vanaf 24 september doen wij weer mee aan de Grote Clubactie! Al onze jeugdleden mogen dan fysiek loten verkopen
aan de deur of via een digitaal boekje online. De leden
ontvangen hier via de mail meer informatie over.
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Voor de Blanken 3
Ruinen
www.intechneau.nl

■
■
■

■

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

T 0522-47 04 56

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

T 0522-47 15 81

JEANET GERDING

BODYPOINT
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

CENTRAAL
VERGADEREN
AAN DE A28
DAT KAN BIJ GREEN PLANET

€6 P.P.
PER UUR

Posthoorn Got Talent

Na 2 lange coronajaren mocht en kon onze Feestelijke Ou-

Zo langzamerhand is het een traditie: op de laatste school-

deravond weer in ‘oude’ vorm plaatsvinden. Na vele weken

dag van het jaar staat de Posthoorn geheel in het teken van

van voorbereidingen, konden alle leerlingen van groep 5

Posthoorn Got Talent. Iedere leerling die zijn/haar talent

tot en met 8 onder tropische omstandigheden hun toneel- en

wil laten zien aan de hele school kan dat op die dag doen.

zangkunsten op het grote podium van De Wenning aan hun

En daar werd weer goed gebruik van gemaakt. Er waren

medeleerlingen laten zien. ’s Avonds was de zaal opnieuw

leerlingen die gingen stunten op de fiets, rolschaatsen,

afgeladen vol met ruim 200 ouders, opa’s en oma’s. In

paardrijden, zingen, dansen of een zelfgeschreven gedicht

het voorprogramma speelde groep 5-6 het stuk “Journaal

voordroegen. Vanaf de tribune op het plein of veilig in de

Abnormaal”. Na de pauze was het de beurt aan groep 7-8

pannakooi werd dat natuurlijk samen met alle leerlingen

met hun muscial “Het dak eraf.” Wat een talenten! Het was

van de school bekeken. Leerlingen moedigden elkaar luid

een meer dan geslaagde avond. Dank aan alle ouders en

aan en klapten hard voor een mooie prestatie. De sfeer was

anderen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen

feestelijk en gemoedelijk, zoals dat bij de Posthoorn hoort.

aan het voorbereiden en slagen van dit spektakel.

En volgend jaar? Dan doen we het gewoon weer op onze
laatste schooldag!

Afscheid groep 8
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Dit schooljaar hebben we op 12 juli afscheid genomen van
8 groep-8-leerlingen: Liz, Kami, Arianne, Sieb, Hugo, Fleur,
Thomas en Nick slaan hun vleugels uit en gaan naar het VO
in Hoogeveen. Wij wensen hen veel geluk en plezier!

Afscheid meester Aswin
Na negen jaar op de Posthoorn te hebben gewerkt als
onderwijsassistent, stopt meester Aswin op de Posthoorn.
Vele leerlingen heeft hij de afgelopen jaren individueel of in
kleine groepjes begeleid en ook was hij de laatste jaren een
vaste waarde in de schoolkampcrew. Uiteraard hebben we
hem niet onopgemerkt laten gaan. Alle leerlingen hadden
een lied voor hem ingestudeerd dat we samen voor hem gezongen hebben, onder toeziend oog van de toegestroomde
ouders. Wij bedanken meester Aswin voor zijn inzet voor
de Posthoorn en wensen hem veel geluk op zijn nieuwe
school!

Sportdag georganiseerd door de
leerlingenraad
De leerlingenraad van schooljaar 2021-2022 was er de afgelopen periode maar druk mee: het voorbereiden van diverse
sportactiviteiten voor alle leerlingen van de Posthoorn. Lekker
een extra sportdag dus! Een pittig stukje organisatie van deze
zes leerlingen, wat veel creativiteit, oplossingsgericht denken
en samenwerking vereiste. Van skippyballen tot basketbal, van
voetbal tot trefbal; er was voor elke groep een mooie sportieve activiteit georganiseerd. Zeker voor herhaling vatbaar!
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Feestelijke ouderavond 20 juni

GASAPPARATEN?

• ontwerp

MAAK GEBRUIK VAN
ONZE ONDERHOUDSDIENST
THUIS IN
WARMTE

• aanleg
• onderhoud
• renovatie
• bestrating
Gerwalt van Slochteren

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

06 520 638 05
info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

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

www.opdegoedeweg.nl

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

e

René Stevens
Pesse
Stevens

06 4214 3336
info@rietdekkersbedrijfstevens.nl

06 4214 3336
info@rietdekkersbedrijfstevens.nl

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

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

Gerard
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

De Tipakkers 19
7933 RP Pesse

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

scholen in Hoogeveen die volgens
het IHP (integraal huisvestingsplan)
verbouwd wordt. In het IHP wordt
de staat van de scholen beschreven en de volgorde waarin scholen
mogen verbouwen of nieuwbouwen.
Een uitgelezen kans om als school
het gebouw aan te passen aan het
hedendaagse onderwijs. Zo wordt
er in het midden van de school een
enorm leerplein gecreëerd waar
Akker is er ruimte om op je eigen manier te leren. Dit komt
sterk terug in het thematisch onderwijs in de onderbouw en
Aan het eind van het schooljaar is er een groot afscheids-

het middagprogramma in de bovenbouw.

feest geweest op De Akker. Juf Bijker heeft afscheid geno-

Op dit moment zijn alle klassen leeg en kan er door de

men van De Akker. In de afgelopen jaren heeft Juf Bijker een

aannemer flink hard doorgewerkt worden. Want vanaf

belangrijke rol gespeeld binnen de onderbouw. Het werken

31 augustus komen de kinderen weer op school en zal de

vanuit de ontwikkelingslijnen en thema’s is mede door haar

school weer in “bedrijf” zijn.

op school ontwikkeld. Ze heeft met veel plezier en enthousiasme vorm weten te geven aan dit onderwijs. Nu mag ze
genieten van haar pensioen.
Juf Kamp verlaat ook na vele jaren De Akker. Zij heeft een
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Afscheid van De Akker

zowel ontwikkeling als ontmoeting samenkomen. Op De

Afscheid groep 8

dagbesteding opgezet rondom het Kampus dierenhotel. In
de afgelopen jaren was Juf Kamp IB’er (gespecialiseerd

Op woensdag 13 juni heeft een groep van 19 leerlingen

in zorg) in de school. In deze rol heeft zij veel leerlingen

afscheid genomen van De Akker. De meiden en jongens gin-

geholpen om passend onderwijs te geven. En daarbij heeft

gen fietsend de school uit, op naar het Voortgezet Onder-

zij ook veel advies en kennis overgedragen naar collega’s

wijs. Ze werden toegezongen door de andere leerlingen.

en ouders. Voor het team van De Akker is het erg jammer

I.v.m. de verbouwing op De Akker vond de musical en

dat ze nu stopt. Ze kan vast haar energie kwijt tussen de

afscheidsavond plaats in de gereformeerde kerk. Het werd

mensen en de dieren.

een fantastische avond, dankzij inzet van de vele vrijwilligers die geholpen hebben met het decor, het instuderen

Bouwupdate

van de musical maar ook de leden van de kerk. Uiteraard
zijn er diverse traantjes gelaten, omdat het een bijzonder
moment blijft.

Sinds de meivakantie wordt er flink gewerkt op De Akker.
Zoals eerder aangekondigd, is De Akker de eerste van de
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Tiende editie Pand 3&40 XXL 7-tegen-7-toernooi
NIEUWS VAN SV PESSE

succesvol verlopen
PESSE – De tiende editie van het Pand 3&40 XXL 7-tegen-7-toernooi kon na twee jaar eindelijk dit
weekend weer doorgaan. Het toernooi is gewonnen door het team Massa is Kassa. De velden van
Pesse waren zondag 3 juli het decor van de jubileumeditie van het Pand 3&40 XXL-toernooi dat is uitgegroeid tot een groot en gezellig toernooi.
Ook de tiende editie van het toernooi zat wederom vol
met dertig teams. ’s Morgens werden in zes poules van
vijf teams wedstrijden afgewerkt. Ook ’s middags speelde
elke team weer in een andere poule. Er waren ’s middags
drie winnaarspoules en drie verliezerspoules. Daardoor
speelde iedereen minimaal acht poulewedstrijden tegen
verschillende teams en daarna werd er in de winnaarsronde
een ranglijst opgemaakt op basis van het aantal behaalde
punten. De eerste acht teams plaatsten zich vervolgens voor
de kwartfinales.
In de knock-outfase van de winnaarsronde waren de teams
aan elkaar gewaagd, want zo werden twee kwartfinales
via strafschoppen beslist. In de kwartfinales bleken Massa
is Kassa en Lekker Bokje al via de normale speeltijd te sterk
voor hun tegenstander en vanaf de strafschopstip voegden
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ook 9 bier 1 cola en Airfryers FC zich bij de halvefinalisten.
Daardoor lagen de finalisten - SC Het gouden infuus en We
need to pak school - van de negende editie uit het toernooi.
Uiteindelijk bereikte Massa is kassa de finale ten koste van
9 bier 1 cola (4-0), terwijl Airfryers FC afrekende met Lekker
Bokje (0-1) in de halve finale. De strijd om de derde plek
werd gewonnen door Lekker Bokje (3-1), terwijl Massa is

In de middagpauze kreeg een speler van elk team drie

Kassa aan de hand van Justin Benjamins veel te sterk was

kansen om het spel ‘schiet het kratje van het latje’ te winnen.

voor Airfryers FC in de finale (5-1) en daardoor het presti-

Dit spel werd dit jaar gewonnen door Jordy Reinders van

gieuze toernooi op haar naam schreef. De verliezersronde

Weide FC. Hij schoot als enige speler twee keer raak uit

werd ’s middags gewonnen door het team RockWise.

drie pogingen.

” Wij vonden het een zeer geslaagd toernooi. We willen
deelnemers, sponsoren en vrijwilligers dan ook bedanken voor hun
medewerking aan dit toernooi”,
aldus de activiteitencommissie van
sv Pesse.

PESSE - Pesse vrouwen is dit seizoen kampioen geworden in de derde klasse en daarmee heeft het elftal
van Stoffer-Remmelt Kats, Roy Schraa, Daniël Nijenmanting, Ingrid Strijker en Jordy Blokzijl promotie
afgedwongen naar de tweede klasse.
Exact twee jaar geleden stond vrouwen 1 onderaan in

wedstrijd tegen Klazienaveen dat later in het seizoen een

de derde klasse en leek de ploeg opgedoekt te worden

van de grootste concurrenten bleek. Deze wedstrijd werd

vanwege te weinig dames. De huidige staf slaagde er

verdiend met 3-2 gewonnen. Op 2 oktober leed Pesse de

echter in om een elftal bij elkaar te krijgen, waarna het

eerste nederlaag van de competitie in Meppel (4-1). Daarna

team uitgroeide tot een gezellig team gekoppeld aan goede

volgden vijf (Musselkanaal, Drenthina, VVAK, Achilles’1894

prestaties. Daardoor promoveert de damesafdeling nu voor

en ACV) overwinningen totdat corona weer roet in het eten

de derde keer in haar historie naar de tweede klasse. De

gooide. Tussendoor vloog het team ook nog uit de beker

laatste keer dat dit gebeurde, was exact tien jaar geleden

doordat het thuis onnodig met een minimaal verschil van

onder de toenmalige trainer Wilco Kramer.

eersteklasser Winsum werd verloren: 1-2.
Corona leek dus net als in het eerste seizoen spelbreker te
worden, maar uiteindelijk mocht er in februari weer gevoetbald worden. Dit keer waren de uitslagen in de aanloop
naar de herstart van de competitie matig, maar dat bleek

NIEUWS VAN SV PESSE

Vrouwen sv Pesse kampioen van de derde klasse

gelukkig geen afspiegeling van de tweede seizoenshelft.
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Het begon allemaal in juli 2020 toen het nieuwe damesteam graag vroeg wilde starten aan de voorbereiding om
weer heerlijk te voetballen en elkaar te leren kennen. Na
een goede oefencampagne werd er gestart aan het seizoen
en ook deze start verliep goed met twee overwinningen,
een gelijkspel en een nederlaag. Daarna gooide corona
helaas roet in het eten, waarna het seizoen werd afgemaakt
door het hele jaar door te trainen in twee- of viertallen.

Eind februari werd de competitie herstart op een maandagavond met een thuiswedstrijd tegen Staphorst. Deze
werd op overtuigende wijze gewonnen met 9-1, waarna de
topper tegen Hollandscheveld op het programma stond. Bij
winst was Pesse periodekampioen, maar de thriller eindigde
onbeslist: 4-4. Een week later werd de eerste prijs alsnog
gepakt door een thuiszege op JVZ: 5-2. Ook ACV werd
met 9-1 verslagen, waarna de uitwedstrijd tegen concurrent
Klazienaveen volgde. In het eerste halfuur was het overleven
geblazen, maar we konden met een 1-1 ruststand opgelucht
ademhalen en met wat omzettingen kwam Klazienaveen er
In de zomer van 2021 mochten er vervolgens eindelijk

in de tweede helft niet meer aan te pas: 1-3 winst. Ook JVZ,

weer wedstrijden gespeeld worden en ook nu verliep de

Meppel en Staphorst konden vervolgens de Pesse-trein niet

voorbereiding goed met onder andere een overwinning op

stoppen richting de titel. Daardoor kon Pesse vier wedstrij-

een tweedeklasser. Ook de poulefase van de beker werd

den voor het einde in de thuiswedstrijd tegen Hollandsche-

overleefd, waarna de competitie startte met een thuis-

veld al kampioen worden. Een vroege tegengoal en een

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
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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

weergaloze keepster hielpen Hollandscheveld in het zadel

gaf het de voorsprong uit handen en verloor het uiteindelijk

om met zijn allen op eigen helft te staan en de bal steeds

met 3-2.

blind naar voren te roeien en in blessuretijd nog een keer
toe te slaan: 0-2 nederlaag.

Daardoor sloot Pesse de competitie in de derde klasse af

De dames kregen echter een week later een nieuwe kans

meer dan nummer twee Klazienaveen. Komend seizoen

en dit keer was het wel raak. Ook tegen VVAK ging het

komt Pesse uit in de tweede klasse. Ook zal Pesse komend

moeizaam, maar nadat Pesse in de tweede helft via een

seizoen een tweede damesteam hebben dat uit gaat komen

eigen doelpunt op voorsprong kwam, was de ban gebro-

in de vierde klasse. De gehele MO19 gaat over naar de

ken en liep Pesse eenvoudig uit naar een 5-0 overwinning.

senioren en daarnaast komen Marjolein Hadders, Pleun

Dat zorgde ervoor dat het kampioenschap tot in de late

Busstra en Marieke Hup van eersteklasser Vitesse’63 terug

uurtjes gevierd kon worden op Sportpark de Marke. Twee

naar Pesse.

dagen later kon bij een overwinning op
Achilles’1894 ook de tweede periode gepakt
worden en daarmee alle prijzen te pakken,
die er te pakken vielen in deze competitie.
Pesse voetbalde frank en vrij naar een 2-5
overwinning in Assen.
Op zaterdag 4 juni stond alweer de laatste
wedstrijd van het seizoen op het programma.
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met 43 punten uit 18 wedstrijden en had het vier punten

Op verzoek van de speelsters werd de opstelling bepaald aan de hand van lootjes trekken. Daardoor stond bijna iedereen op een
andere plek. Zo stond keepster Susanne in de
spits en verdedigde Janine in de eerste helft
het doel. Pesse begon nog wel goed door op

39

0-2 voor te komen, maar in de tweede helft

JO15-1 kampioen!
Onze JO15 bestond afgelopen seizoen uit samengestelde teams met voetballers van Pesse en Wijster.
Ook de leiding en training was keurig verdeeld over de twee samenwerkende clubs. Na een tweetal
selectiewedstrijden voor het begin van het seizoen werd er een JO15-1 en een JO15-2 samengesteld.
Met totaal ongeveer 25 beschikbare spelers, en dus krappe

kar konden we extra lang van de zoete overwinning en de

selecties, zou er tussen de twee teams veel van elkaar

titel genieten; eerst in Wijster en daarna in Pesse!

geleend moeten worden. Eerst zou nog moeten blijken of
er van de samengestelde teams ook echt een eenheid te
smeden viel.
Waar we als leiders van JO15-1 eigenlijk direct al op één lijn zaten, stond er
vanaf de eerste competitie wedstrijd van
JO15-1 ook echt al een team op het
veld. Prestatie en plezier in de optimale
verhouding hebben in een spannende
eindfase er toe geleid dat we zicht hielden op de titel. In de laatste wedstrijd
van het seizoen tegen HZVV moest het
gebeuren. Na een zwaarbevochten
thuiswedstrijd (in Wijster) wisten we
HZVV met 2-1 te verslaan. Op de platte

Sportieve groet, leiders JO15-1
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Alle informatie
vindt u op onze site!

RUN
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Afstanden voor iedereen!
t/m 5 jaar
500 m
6 t/m 9 jaar
1 km
10 t/m 12 jaar
2 km
13 t/m 16 jaar
5 km
17 jaar en ouder
5 km

17.45 u.
18.00 u.
18.15 u.
19.00 u.
19.00 u.

Start en finish bij De Wenning | Ook voor bedrijventeams!

De pesserrun wordt mede mogelijk gemaakt door:
De Boer Aanhangwagens ook uw
Horsetrucks specialist

KOOLHOF PESSE

Dorpsstraat 33
7933 PA Pesse
06 2542 8442

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

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

Oostering 22-31
7933 TM Pesse
06 301 134 18

Bloemwerk met karakter!

Openingstijden
woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 uur tot 17.30 uur

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

www.wemmenhove.nl

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

Graag even bellen voor een afspraak

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

Schilderwerken
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ers

ko

M. Brunink
De Tipakkers 5 | 7933 RP Pesse | Tel.: 06 41 121 565 | E-mail: mbrunink@home.nl

Schoonheidsspecialiste & Nagelstyliste
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uwbedrijf-waninge.nl
uwbedrijf-waninge.nl

Maatwerk in het maken van
kozijnen, ramen en deuren.

Werkplaats:
Dorpsstraat 72D
7933 PDPesse
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bedrijf Peter Waninge

L

ouw | Verbouw | Onderhoud

De Boer Horsetrucks
Oostering 28
7933 TM Pesse
Nederland

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

