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

Pesser expo
Zat. 29 oktober
13:00 tot 17:00 uur

De Wenning te Pesse

Kom kunstwerken en
hobby verzamelingen bekijken
van Pessenaren en inwoners
van de omliggende dorpen!

Al bijna een eeuw
verzorgt UGNA uitvaarten...
•
•
•
•
•

Werkzaam voor ruim 30 uitvaartverenigingen
Met iedere verzekering welkom
Vriendelijke tarieven
Keurmerk Uitvaartzorg
Klanttevredenheid 9.3

BIJ OVERLIJDEN:

0800 - 0 24 25 26

ui t vaart ve rzorgi ng
www.ugna.nl | info@ugna.nl

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.

De zomer 2022 was warm en droog. Voor de
een fantastisch, de ander zou wat meer regen
ook wel fijn vinden. Voor de evenementen die er
in onze dorpen werden georganiseerd was het
natuurlijk prima en zijn deze ook prima verlopen.
We zijn blij dat alles weer open is en er weer wat
georganiseerd kan worden.

VOORWOORD

Van de voorzitter

Zo kunnen we ook weer terugkijken op een geslaagd Pesserfeest, mooi dat deze traditie weer door veel mensen is
bezocht. Natuurlijk geeft dat wel eens wat meer reuring in
het dorp maar het brengt ook heel veel. Zoals meer onderling contact en binding van de dorpsbewoners. Natuurlijk
lukt het alleen met voldoende vrijwilligers die het allemaal
mogelijk maken.
Het sportpark de Marke is na de zomervakantie ook weer
begonnen te leven, de competitie start weer en ook de korfbal heeft er een plek gevonden. Na de laatste activiteit, namelijk het XXL toernooi op 3 juli jl.,zijn de velden verzorgd
en konden ze herstellen van het vorige seizoen.
Voor de jeugd is er in plaats van het voetbalkamp een
voetbaldag georganiseerd aan het begin van het nieuwe
seizoen. Dit was zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar.
En natuurlijk met de traditionele spooktocht.
De meeste veranderingen aan ons sportpark zijn gerealiseerd. De puntjes nog op de i plaatsen en kunnen we trots
zijn op een multifunctioneel sportpark in het centrum van het
dorp.
Naast het verenigingsleven en de activiteiten in ons dorp
zien we ook de omgekeerde vlaggen, als symbool voor
onvrede en zorgen voor de toekomst. De impact van alle
landelijke maatregelen die het kan hebben op ons plattelandsleven. Het gevoel hebben dat er verschillende werkelijkheden bestaan.
Nu ik dit schrijf is het Prinsjesdag en zullen we zien of er
een oplossingsgericht beleid aan zit te komen of dat de
onvrede blijft en het platteland nog meer in de kou gezet
wordt. Uiteindelijk zullen we het met zijn allen moeten doen
en met al de inzet in de dorpen een beetje op elkaar letten
en doorgaan.
Arend Steenbergen, voorzitter sv Pesse

Foto omslag: Bart Pijper, Pesserveldweg (www.bartjestruun.nl)
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Dag en nacht bereikbaar
06-50842414 b.g.g. 06-27335188

DE FLEX
DEAL
GRATIS VERGADEREN
OP EEN CENTRALE
LOCATIE

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

D

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

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

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

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

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

Dealer AANLEVEREN
en onderhoudKOPIJ
van
tuin en park machines:

OUDERENSOOS

GYMNASTIEKVERENIGING

B. Benning, Veldbrake 44, Pesse,

DE ANTILOPEN

tel. 0528-241348

Voor lesprogramma en verdere
informatie:

VROUWEN VAN NU PESSE

email: deantilopen@gmail.com,

Maandag 14 november:

https://antilopen.jimdofree.com/,

“Schutrups aan het woord, van voet-

www.facebook.com/deantilopen-pesse

zorg tot evenementen”. Deze avond
wordt verzorgd door Jeroen Broekman

JUDOVERENIGING HARADO

namens Schutrups Exloo.

Lesprogramma en informatie:

Maandag 19 december:

www.judo-harado.nl 3 proeflessen gratis!

Viering kerstavond.
DORPSHUIS ’T OVERSCHOTJE

ZAANDDÖRPENNEIS

ELKAAR ONTMOETEN EN

FLUITENBERG

Noteer alvast in je agenda:

SAMEN ZIJN

Café en snackbar open: vrijdag, zater-

Het

nummer verschijnt begin december.

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

dag en zondag vanaf 17.00 uur. Biljar-

Uiterste aanleverdatum kopij (in Word,

De koffieochtenden in de Ontmoetings-

ten: elke maandag om 20.00 uur. Biljar-

foto’s apart aanleveren): 20 november.

kerk, in het kader van samen zijn en el-

ten senioren: Elke maandag om 13.00

kaar ontmoeten. En wel op de tweede

uur. Gym: elke dinsdag om 13.30 uur.

OPROEP AAN ONZE
elveldmachines.nl

NIEUWS UIT DE DORPEN

Agenda oktober/november en korte berichten

en vierde dinsdag van de maand. Voor

Voor informatie: Amy & Annet (beheer-

ADVERTEERDERS

iedereen bedoeld die zin heeft in een

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

Wijzigingen in uw advertentie? Laat dat

kopje koffie/thee, een praatje, een spel-

dorpshuisoverschotje@gmail.com.

weten aan zdnneis@gmail.com en wij

letje en met af en toe een creativiteit. We

zorgen dat het wordt aangepast.

starten om 10.00 uur, maar ook als u

ONS DORPSHUIS STUIFZAND

later binnenkomt bent u van harte wel-

Open voor snacks en plates: zaterdag en

DORPSCOLLEGE PESSE

kom. De ochtenden zijn bedoeld voor

zondag vanaf 17.00 uur. Bingo (van de

https://dorpscollege.jimdo.com/

dames en heren. De tweede dinsdag

klootschietvereniging, met geldprijzen):

van de maand drinken we koffie/thee

elke maandag om 20.00 uur, zaal open

ONTMOETINGSCENTRUM

met elkaar en de vierde dinsdag sluiten

om 18.30 uur. Biljarten: elke donderdag

DE WENNING PESSE

we af met een gezamenlijke lunch waar

om 13.00 uur en 20.30 uur, elke vrijdag

Donderdagmiddag klaverjassen, aan-

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

om 20.00 uur. Oefen-biljart: elke dins-

vang 13.30 uur, iedereen is van harte

zellige ochtenden. Welkom.

dag om 13.30 uur. Jokeren: dinsdag om

welkom. Tevens is er gelegenheid voor

Inlichtingen namens de koffieschenk-

de week om 19.30 uur. Klaverjassen:

Rummikub. Donderdagmiddag = Spel-

groep: Janny Moes 0528275035.

elke woensdag om 20.00 uur. Kloot-

lenmiddag in De Wenning! Vrij gebruik

schieten: elke zaterdag om 14.00 uur

van het biljart in De Foyer. Wilt u sjoe-

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,

www.dorpshuisstuifzand.nl.
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email: info@dewenningpesse.nl.
KLOOTSCHIETEN
De volgende data is er weer klootschieten.
15 en 29 oktober, 12 en 26 november en
10 december.
Vertrek om 14.00 uur vanaf de Hoeks€ 2,00 per persoon. Meedoen is voor eigen risico.
Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427

Foto: Bart Pijper

kamp. Vooraf is er koffie/thee. Inleg is

In de ochtend van 27 juli hebben we, naar wij denken,
de oudste inwoonster van Pesse en het oudste lid van de
Pioniers verrast met een mooie bloementaart, gemaakt door
onze plaatselijke bloemist, Mirjan. De jarige was er erg blij
mee. Ze werd die dag 96 jaar. Mevrouw Pit we wensen u
nog een goede gezondheid en veel fijne jaren in ons midden.
Namens de Pioniers,
Paul Boode.

Rust
Doe bin ik allennig wieder egaon

NIEUWS VAN DE PIONIERS

In de bloemen gezet

langs de blossems, de blommen, die ik zag staon
tegen de wallen, de schuuldiek veur schaopen,
woarachter de scheuper seins eempies gung slaopen.
De wiend weide smoel en het locht van de maon
loerde hiel still’gies achter wolken vandoan.,
Doe bin ik allennig wieder egaon

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

en heurde van veern de torenklokke slaon.
Over de nes verstörven de klaanken
veur een herdeinken, een rouwen, een daanken.

De volgende data bent u van harte welkom:

Of was het een luden um mekaar te verstaon?

o

Donderdag 13 oktober 2022

Over het veld vlekte het locht van de maon.

o

Donderdag 27 oktober 2022

o

Donderdag 10 november 2022

Ok doe bin ik allennig wieder egaon

o

Donderdag 24 november 2022

in ‘t scheemsel kun ik de strubben zien staon.

o

Donderdag 8 december 2022

Daartussen, daorboven de rust van de nacht

o

Donderdag 22 december 2022

die ‘t leven verstarkte en oplössing bracht

Opgeven kan uiterlijk t/m zaterdag voorafgaand van
het dorpsrestaurant bij Alie Brus tel. 0528-241203.

veur bulten problemen, zo zwaor te verstaon.
Seins is het een riekdom allennig te gaon.

Aanvang maaltijden 12:15 uur in de Wenning.
Kosten € 7,75 per maaltijd.

Door: Bart van Oosteringh

De vrijwilligers van de “Pesserkeukentafel”

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

eis?

Heeft u iets voor het Zaanddörpenn
Mail het naar:

zdnneis@gmail.com
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0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

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

AUTOBEDRIJF HENK KELLY
en
APK, onderhoud
or
vo
ijf
dr
be
to
Hét au
Ook
auto en camper.
reparatie van uw
af
t voor de aansch
ch
re
te
s
on
j
bi
u
kunt
.
auto of occasion
e
w
eu
ni
n
ee
n
va
ze
auto wassen in on
Nieuw! Kom uw
carwash!
nieuwe roll-over

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

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

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

Misschien heeft u het al gezien, tijdens een wandeling of een ritje met de fiets of in de krant of via social
media. De tunnel onder de A28 aan de Warreveen is af! De Pesser Zeetunnel is een feit. Deze naam is
gekozen door de kinderen van groep 7 & 8 van de beide Pesser basisscholen en de meeste stemmen
vielen op deze naam.
Niet alleen hebben de kinderen gestemd maar hebben ze
ook flink geholpen met het inkleuren van de vissen, waardoor de tunnel een heel mooi kleurrijk geheel is geworden.
Het is nu gewoon een feest om door de tunnel te gaan. Als
bedankje kregen de kinderen en de vrijwilligers een sleu-

NIEUWS UIT PESSE

De Pesser Zeetunnel is een feit!!

telhanger met een poppetje waarmee we ook nog het KiKa
fonds steunen.
We zijn blij dat we, na het uitstellen vanwege corona, nu
toch dit konden afronden. De werkgroep, Theun Krikke,
Ben Fontein, Geesje Bloemberg en Chris Bulder hebben een
lange adem gehad en volgehouden! We hadden dit niet
kunnen doen zonder hen en de vele vrijwilligers die er heel
wat verf-uurtjes in hebben gestoken. Ontzettend bedankt
daarvoor. Ook gaat onze dank uit naar de buren van de
tunnel waar we onze spullen mochten stallen en waar we
water mochten halen. Verder willen we iedereen bedanken die ons op wat voor manier dan ook geholpen heeft,
sponsoring, steun, verven, etc: ’Henk Maakt’ voor de naam
op de tunnel, Stijl Strijker voor bloemen, de VVOP voor de
limonade en wat lekkers, Rijkswaterstaat en de gemeente
voor het scheppen van de voorwaarden om te starten met
het verven, de Smederijen van Hoogeveen voor het budget
en ‘last but not least’: Roel Zomer voor het indienen van het
idee bij de smederijen!
We wensen iedereen veel plezier tijdens een bezoekje aan
‘De Pesser Zeetunnel’
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7936 TR Tiendeveen
Tel.: 0528-341697

Loonbedrijf | Grondverzet | Mestbedrijf

www.loonbedrijfjansen.nl
* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

KLUSSENBEDRIJF

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
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MOBIEL: 06 - 5125 9983

Mobiel: 06 54352540

www.loonbedrijfjansen.nl

Noorderweg 5

93

20 8

0
0
0

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

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
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gedoe in huus.vrij
Corona?
Hol op! Nee,
gelukkig niet! ja, ja, lees, luuster en huiver……ik ben op Fee
beettien
vuuln.
Maar….….
Dat minne geluud op elke eerste maandag van de maond
maakt
Lubbechien (12.00
uur) ie
van dan
streek. O,
da’s normaal
Feesboek?
Wil
hier
ook zoon “X-party” organiseern net as dat magie
dat vrouwngedoe. Eh… hallo, Lubbechien is gien jonge
meid
meer, zult wij het daor
maar opvolkien,
holln.
Grunningn?
Nee,
veur ’t organiseern van feestn en dergelijke heb
de “Pioniers” en daor hept ze zoon v(l)ut-figuur as mij niet bij neudig. Ma
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aan “’t Mooiste Dörp van Drenthe” ! Is de Vrolijke Köppel niet wat veur oe
Kiek ie wel ies noar
“Incredible
doctor
Pol”,niet
Jan Pol, ontholl’n.
die in
as ikke kunt ze niet gebruukn. Boovndien
kan’k
de
tekst
En d
Mitsjiegen (=Michigan, red) ‘n diernpraktijk hef? Ook hij hef
r elke keer weerlaot
stoer met
ummemaar
’n diernleevm
met ’n met mien w
de snuit vol koezn en taandn. Nee,het
volkien,
mij
mooi
injectie te beeindign.
Het
is dat gejank van Dochter
die BB-sirene. In Marry
Grunningn praot
Volkien,2
2xdochters
hebt wij die gang ekreegn.
hen de diernarts muttn
maakn.
scharreln.
hef
intussn
Met
andere woo
ze dan over ’n hoel! Bij de melkfabriek, strokartonfabriek
Beroerd en misselk waarn wij, maar ie doet het uut liefde
of wat veur fabriek dan ook, gung dr umme 12.00 uur de
oe kammeraod die oe nevver in de steek hef elaotn en
O, man, wat is dat mooi wark. Wijveur
bent
“sponsor” wordn van die magies! W
“hoel”. De meinzn wussn dan dat het middagpauze was.
dan is dat ineens gebeurd. Het huus wordt anders, leger,
Nou, die jankerd bij ’t sportveld van Pesse (hij hef noe wat
gien welkomsgeblaf, al ben ie maar eevm weg ewest. Niks
ze.
Bliede
as
ze
kump,
bliede
as
ze
dr bint en bliede as ze weer hen huus ga
minder lawaai!) maakt oes kats beroerd. “Dan mut ie ’n
meer van dat alles. Familie Schienbescharmer hef beslootn
klacht indien’n bij de gemeente weegns geluudsoverlast”.
umme gien hondtien meer in huus te haaln. Teveule aan de
en oma’s wel hiel bekend veur komm’n
, denk ik zo.
Och, dat is weer het andere uuterste. “Lubbert, wat is
sjouw. ’n Hond kan slecht teegn allent weezn. Vandaar dat
de oorzaak dat Lubbechien en ie zo naar wordt van dat
wij gien hondtien meer hebt. Het blieft wel knaagn!
Wij
hept
intussen
alweer
7
werkelijk
schitterende en mooi verzörgde “Zaan
geluud? Ie mut daor wel een reedn veur hebbn!”
Die hebt wij. ’n Kleine uutleg:
hef dat noe met die BB-sirene te maakn? Elke eerste
ekreegn. Nou volkien, de mensenWat
die
dit blad aan oes toestuurt, hept ’n h
Oeze Yoghi was ’n bastaard Groenendaler. “Aha, oe
maandag van de maond as de sirene begunt te joeln, haddn
hond!! Maar Groen’ndalers bent toch zwart? Ie sjouwde
wij dat tweestemmig! Yoghi jankte de hiele wereld bij menare
verdiend.
De
foto’s
vind’k
ook
geweldig
en wat scharp bent ze, hè! De Pes
jaorn eleedn met zo’n, sorry veur ‘t woord, asbak-ras deur
net of dr echt wat ernstigs gebeurd was. En dan dat asbakde straotn”. Ja, volkien, klopt, maar ook hondn wordn net
Mols van de Echtnsdiek) Zangeres
’n mooi bindmiddel in oeze dörpn,rashondtien
maarOdie!
dit(van
blad
mag dr zéker weezn. Reda
as hun baossies older en krakkemikkeriger. Yoghi (later
zunder Naam kun dr wat van en Marco Bakker/Borsato ook,
hij! We kreegn dr zo wat koppiene van dat gejank.
compliment nogmaals. In nr.7 hebmaar
ik
eevm op bladzijde 5 eleezn over het d
Wolvm terugge in Drenthe? Jaorn eleedn bij oes al!
“Bijdrage aan de leefbaarheid vanElkePesse……
“ Nou, ik weet dus niet of dit s
eerste maandag van de maond denkt we aan oeze
beessies.
of dit ’n bijdrage is aan de leefbaarheid
van Pesse. Wij doet oes best aan d
dan, volkien.
de andere kant van de A28 ewest?Tot
Op
Eursinge? Wij kriegt daor een joekel
Lubbert S.
Edward, jong, gewoon deurdoen! En hep ie al die wandeling langs ’t Olde D

reserveer nu!

Adres

!

ook lekker

Dorpsstraat 49, pesse

In- en verkoop van
gebruikte campers

GEVESTIGD
VANAF APRIL 2023 OOK
OGEVEEN
AAN DE TOLDIJK 16 IN HO
Westelijke Doorsnee NZ 122
7881 PE Emmer-Compascuum

www.goedkopecampers.nl

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

www.huisentuinhoogeveen.nl

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD
PESSE
0528 241373

Als deelnemers aan de Kunstroute Hoogeveen waren wij, Anita Zwart en Jan Meijer, op zoek naar een
geschikte expositielocatie. Anita kende de eigenaren van zorgkwekerij de Blinkende Wilg in Pesse en
informeerde daar naar de mogelijkheden. Onze nadere kennismaking met Jessie Goodijk en Alex Kattouw, op een bloedhete zomerse dag, was meteen een schot in de roos. Hun gastvrijheid, het enthousiaste meedenken met de mogelijkheden, de letterlijke en figuurlijke ruimte de we toegezegd kregen, het
was ontwapenend. Het was duidelijk dat Jessie en Alex het leuk vonden om een deel van hun bedrijf
open te stellen voor kunst, kunstenaars en natuurlijk kunstliefhebbende bezoekers.
Hoe anders waren de weersomstandigheden op de dagen
van de Kunstroute zelf. Wisselvallig, nat en koud. . . Maar
de beschikbare ruimte was droog en licht. De ideale plek

NIEUWS UIT PESSE

De Kunstroute te gast op de Blinkende Wilg

om onze kunstwerken, in maar liefst drie ruimtes, tot hun
recht te laten komen.
Omdat het bedrijf in het weekend geen activiteiten heeft,
was er alle aandacht en ruimte voor de beide exposities.
Ondanks de, voor velen, niet zo bekende locatie wisten de
kunstliefhebbers hun weg naar de Blinkende Wilg te vinden.
De textielkunstwerken van Anita en de foto’s van Jan riepen
veel belangstellende vragen op van de bezoekers, die
uitgebreid beantwoord konden worden. Vanwege de royale
ruimte konden we onze bezoekers goed langs onze werkstukken leiden.
Al met al was de Kunstroute voor ons een aangename ervaring. Geïnteresseerde bezoekers en een fijne locatie, wij
vinden het voor herhaling vatbaar.
Heel erg bedankt Jessie en Alex.
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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

toegankelijke subsidies en leningen met op het eind van de
avond nog een beknopt verhaal met uitleg over de mogelijkheden van een postcoderoos met zonnepanelen. Deze
informatie is gedeeld door leden van het Drents Energieloket
en de Drentse Kei. Voor meer informatie hierover kunt u ook
op de websites van deze organisaties terecht.
De gemeente Hoogeveen was met wethouder Jeroen

Verduurzamen en/of

Westendorp en Bert Scheper ook aanwezig. De gemeente

minder lasten en hoe

woning.

ondersteunt met diverse fondsen het verduurzamen van uw

NIEUWS UIT PESSE

Verder werd uitleg gegeven over mogelijke makkelijk

Met de opkomst van meer dan 40 huishoudens kunnen we

Op 20 september jl. hebben we een drukbezochte modelhuis-bijeenkomst gehad in het dorpshuis
“De Wenning“ voor de bewoners van Pesse, Eursinge, Fluitenberg en Stuifzand. We hadden deze
avond georganiseerd mede met hulp van bewoners uit Pesse met verschillende verhalen hoe zij
hun woning energiezuinig hebben gemaakt.

spreken over een geslaagde avond.
Bij de afsluiting hebben zich meerdere deelnemers als lid
van de coöperatie aangemeld. En dat is waardevol.
Om dergelijke zinvolle avonden te kunnen organiseren en
ook om meer een invloed te kunnen hebben bij besprekingen met banken, gemeente, andere coöperaties, en een
goede gesprekpartner te zijn bij participeren in bijv. een
zonnepark of gezamenlijk inkopen van bijvoorbeeld isolatie
of andere zaken, is het nodig dat het ledenaantal blijft
groeien. Samen staan we eenvoudigweg sterker.
Lid worden kan via de site www.penpesse.nl of door één
van de bestuursleden aan te vragen. Kosten zijn €25,- per
jaar en vrij opzegbaar. Het is momenteel ook nog zo dat de
gemeente Hoogeveen nog een gratis ledlamp geeft bij het
lidmaatschap van PEN.

Jager, Gré Evenhuis en Roelie Steenbergen kampioen.
De eerstvolgende avond gaat plaatsvinden op maandag

afdeling Pesse
Vrolijke start van het seizoen
Op 12 september was het weer de start van een nieuw
seizoen voor de Vrouwen van Nu. Deze avond was te gast
discjockey Aaltsje, alias Leediedzjee, een samenvoeging
van Lady en D.J. Aaltsje “Leediezjee” is gespecialiseerd in
60’s/70’s/80’s en 90’s muziek tot nu.
Leediejzee had voor deze avond een hele leuke muziekquiz
samengesteld. Allerlei muziekperiodes kwamen naar voren.
De verschillende groepen konden punten scoren via meerkeuze en open vragen. Ook waren er doe-vragen! Voor
de doe-vragen moest er worden gedanst op allerlei soorten
muziek. Zo was het mogelijk extra punten te scoren door
het dansen van de Rock and Roll, Quickstep, Weense wals,
Sirtaki etc. Vooral aan het dansonderdeel werd fanatiek
meegedaan voor de fel begeerde punten.
Uiteindelijk werd de groep van Dikky Addens, Hennie de

10 oktober. Dorpsgenoot Betsy Gelderman komt dan
vertellen over haar voetreis van Pesse naar Santiago de
Compostella. We zien hier met belangstelling naar uit.
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en

Ingrid Groen

Ingrid Groen

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

Oostering 22-32
7933 TM Pesse
06 301 134 18

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

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

Wij zoeken nieuwe leden
Voor het 1e en de midweek zijn wij op zoek naar nieuwe
leden. Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen?
Neem dan contact op met Wietske: 0655973714

NIEUWS UIT PESSE

NIEUWS VAN

Start veldseizoen 2022
Nadat het 1e hun eerste wedstrijd van het seizoen weer
mocht spelen kwamen de leden van het 1e en de midweek
daarna samen om er een gezellige middag/avond van te
maken met elkaar. We begonnen met het pjuktoernooi en
sloten af met een gezellige BBQ.
Het was een gezellige dag voor jong en oud, leden en niet
leden.

Bomen snoeien
19
Altijd al graag willen weten hoe je een boom
moet snoeien? Dan is dit een mooie kans.

maken
maat

Gratis workshop bij familie Boode.

Belangstellenden gezocht voor een Snoeiworkshop.
Het gaat hoofdzakelijk om fruitbomen. De workshop wordt
dit najaar of komend voorjaar gegeven op Eursinge 13 en
staat onder leiding van Mart Siebering van Landschapbeheer Drenthe. Het lijkt Mart leuk om een snoeiworkshop te
geven en geïnteresseerde bewoners hierbij te betrekken.
Voor nadere informatie en opgave neem contact op met
Tom Boode 06 - 28 95 92 79.
Graag zo spoedig

ngstijden
8.00 uur
1.00 uur
7.00 uur
afspraak
mogelijk opgeven.

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

Ontmoetingskerk Pesse Nieuws
Protestantse
Gemeente
Pesse

www.pknpesse.nl

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Raak

Pesserfeest - tentdienst

Op zondag 21-8-2022 was er weer een tentdienst na
2 jaar corona. Bij de ingang kregen de gasten 3 steentjes
die ze konden neer leggen in een kruis , anker of een
hart. Gemaakt door Conny en Marian en Truus. Het was
een mooie opkomst. De dienst werd geleid door
ds.Marianne Paas-Veenstra,onder begeleiding van de
Muziekgroep Pesse. Het thema was ‘One’ (Omzien Naar
Elkaar). De opbrengst was € 314,= Voor Stichting One.
Tijdens de dienst hebben de kinderen een poppetje van
raggertjes gemaakt Het was een zeer geslaagde morgen.
De Tentdienst Commissie.

20 november Sonar, we beginnen
om 9.45 uur.
Thema "Ik ga op reis en neem mee terug".
Voor iedereen van 12- t/m18 jaar
Top2000 kerkdienst
Top2000 kerkdienst in de Ontmoetingskerk
Op zaterdagavond 5 november a.s. organiseren we als
Protestantse Gemeente een Top2000 kerkcafé in de
Ontmoetingskerk.
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!
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

Onze reis naar Rwanda
We vertrokken met een groep van 38 mensen in de nacht van 31 juli op
1 augustus naar Brussel. Van Brussel zouden we onze reis verder vervolgen
met een directe vlucht in de richting van Kigali, de hoofdstad van Rwanda.
Daar stonden de contactpersonen van ‘Help a Child’ (de partnerorganisatie
van World Servants) ons op te wachten; we werden met open armen
ontvangen. De contactpersonen zouden het hele project bij ons blijven om
ons te helpen waar dat nodig was.
Na een overnachting in een hotel in Kigali vertrokken we in de ochtend
richting Karambo. In Karambo zouden we samen met de lokale bevolking
een kleuterschool bouwen. In de anderhalf uur durende reis werd al snel
duidelijk dat Rwanda een prachtig land is.
Toen we in Karambo aankwamen, werden we al dansend verwelkomd. Zelf
moesten wij ook meedansen met onze stijve heupen. Dit leverde veel
lachende gezichten op. Door dit hartelijke welkom kregen we gelijk zin om te
beginnen. De volgende dag mochten we direct onze bouwkunsten uittesten.
Gelukkig was de fundering al gelegd door de aannemer. De bouw verliep
gelijk voorspoedig. De lokale bevolking werkte erg hard en wij probeerden
zo goed als mogelijk te helpen. De vrijdag in de eerste week was er een
nationale feestdag in Rwanda. De contactpersonen van Help a Child hadden
geregeld dat wij een dienst konden bijwonen. In de dienst werd veel
gezongen en gedanst; een hele beleving.
Tijdens de reis hebben we niet alleen gebouwd, maar hebben we ook allerlei
culturele activiteiten gedaan. Zo zijn we op huisbezoek geweest, speelden
we een interland die eindigde in 1-1, kregen we dansles van de lokale
bevolking, zijn we op safari geweest, hebben we musea bezocht over de
historie van Rwanda, geholpen in de keuken, wandelingen gemaakt
enzovoorts..
Naast al deze culturele activiteiten hebben we ook elke middag een kinderprogramma gehad. Dit hield in dat we elke middag van de werkweek de
kinderen vermaakten met werkjes, spelletjes, liedjes en verhalen. Dit was
erg leuk en gezellig. Naast de grappen en de grollen hebben we ook veel
serieuze gesprekken gevoerd tijdens de life skills met de oudere kinderen
van de lokale bevolking. Dit was erg leerzaam voor zowel ons als voor hen.
Tijdens de bouw kwam je geregeld in gesprek met de volwassenen van de
lokale bevolking. In het gesprek kwam vaak naar voren dat ze erg dankbaar
waren dat wij naar Rwanda waren gekomen. We hebben in de periode dat
we er waren veel weten te bereiken. De gebouwen staan, de binnenkant
moet slechts nog gedaan worden. We hebben genoten met de lokale
bevolking maar ook met de groep vanuit World Servants.
Het was een vruchtbare en zeker ook een memorabele reis.
Groeten, Alie, Rick, Dana en Ezra.

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

Vrijdag 9 september was het dan eindelijk weer zover. Geen virus dat in de weg lag en ook het weer
zat zeker niet tegen.Het bestuur van de Pesserrun had samen met ontmoetingscentrum De Wenning
de krachten gebundeld om het de lopers en publiek naar de zin te maken. Wedstrijdspeaker Henk
Borgmeijer uit Dalfsen was gecontracteerd om bij de start en finish iedereen te verwelkomen en bij
binnenkomst met veel gevoel voor humor mensen op naam binnen te halen als profs, met anekdotes en
info over eerder behaalde resultaten van de deelnemers.
Als eerste mochten de aller-

en Suze van Driel uit Beilen

jongste deelnemers t/m 5 jaar

19:52 die er in deze catego-

van start gaan.Bij de jongens

rie met de eerste prijs vandoor

was het Bas Luchies (Fluiten-

gingen. Bij de categorie 40+

berg) die als eerste de 500

waren het Harm-Jan Martens

meter volbracht. Bij de meisjes

en Linda Brouwe, beide uit

was het Yara van der Veen

Hoogeveen, die op de hoog-

die Joyce Stevens, beiden uit

ste trede mochten staan. Bij de

Pesse, net voorbleef.

bedrijvenloop was het team
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Dorpsloop Pesserrun 2022 wederom reden voor veel applaus

1 van Green Waste die het
Daarna waren het de jongens

snelst waren en de wisselbeker

en meisjes van 6 t/m 9 jaar

in ontvangst mochten nemen.

die van start mochten op de 1
km. Jort de Weerd uit Ommen

De overall winnaar vrouwen

was het snelste op deze 1000

was op de deze afstand Laura

meter met een prachtige tijd

Prins uit Hoogeveen die in

van 4:05 min. Bij de meisjes

een toptijd van 18:16 over de

was het Fem Hup uit Pesse die

finish kwam. Bij de heren was

de rest van de dames voorbleef

het Dave Mulderij die bij alle

en zegevierde in 4:46 min.

lopers uit het zicht gelopen
was en met een toptijd en parcoursrecord over de meet

Om18:15 uur was het de beurt aan de jongens en meisjes

kwam in 15:42 min.

10 t/m 13 jaar. 2 km was hun parcours lang. Nick Steenbergen (Pesse) was het rapste bij de heren, maar moest

We willen alle sponsoren, vrijwilligers en atleten bedanken

zijn meerdere herkennen aan de supersnelle dame Mette

voor deze mooie avond. Smederij Pesse namens de kinde-

Rensing uit Wijste, die alles en iedereen voorbij rende!

ren bedankt voor de ijsjes.

Daarna ging het los op de 5 km. Bij de jongeren t/m 17

Bestuur Pesserrun

waren het Jelmer Rensing (Wijster) in een tijd van 18:02

Klaverjassen
seizoen 2022-2023
Hierbij de data voor in uw agenda. We beginnen
om 20.00 uur in De Wenning te Pesse.
vrijdag 28 oktober 2022
vrijdag 25 november 2022
Volg ons op facebook en blijf onze website in de
gaten houden, voor alle informatie.

www.dorpscollege.nl

vrijdag 23 december 2022
vrijdag 27 januari 2023
vrijdag 24 februari 2023
vrijdag 24 maart 2023
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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

Zondagmiddag 30 oktober is er een bijzondere
kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Het cantatecollectief ‘Ewiges Feuer’ is aanwezig in de
kerkdienst en voert de Bachcantate 109 uit: ‘Ich
glaube, lieber Herr, hilf meinem unglauben’.
Het cantatecollectief bestaat uit circa 20 koorleden en 15
professionele musici. Het geheel staat onder leiding van Geke
Bruining. De cantate is ingebed in de liturgie, dus daarnaast

NIEUWS UIT PESSE
NIE

Cantatedienst in de
Ontmoetingskerk

is er samenzang, zijn er Schriftlezingen en een overweging en
bidden we samen. Het belooft een prachtige, indrukwekkende
en sfeervolle viering te worden. Op deze zondag begint de
dienst om 14.00 uur (’s morgens is er geen kerkdienst). De
kerk is open vanaf 13.30 uur. Na afloop is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten.

Top2000 KERKCAFÉ
‘Do you remember!?’
Op zaterdagavond 5 november a.s. organiseren we als Protestantse Gemeente een Top2000
Kerkcafé, in de Ontmoetingskerk. Met de liveband, Grooving, hebben we een lijst met nummers opgesteld, die passen binnen het thema ‘Do
you remember!?’ Extra verrassing in het kerkcafé
is een optreden van ons eigen Pesser duo Lara
Boode en Gijs Kos. Ook zij nemen een paar nummers voor hun rekening.
Het thema ‘Do you remember!?’ past bij de tijd van het
jaar. In de maand november wordt er veel ‘herinnerd’… we
denken aan wie er niet meer zijn, we branden kaarsjes ter
nagedachtenis. In het kerkcafé is daar ruimte voor, maar
tegelijk vieren we het leven! Met muziek die je vrolijk maakt
en je terugbrengt naar momenten van geluk en liefde in je
leven. We wisselen de muzieknummers af met ruimte voor
stilte & gebed, ‘stof tot nadenken’, een moment om een
kaarsje te branden en een pubquiz.
Als je het leuk vindt, kun je ook je eigen favoriete top 3 inzenden. Wie weet hoor je jouw favoriet deze avond terug!
Je kunt stemmen via de website https://www.top2000kerkdienst.nl/fluitenberg/.
Het KERKCAFÉ is geopend van 20.30 uur tot 22.30 uur en
je kunt in- en uitlopen wanneer je zin hebt.
Tickets kun je vooraf bestellen, via dezelfde website die
hierboven genoemd staat. In de voorverkoop kost een ticket
€ 3,00. Tickets aan de ingang kosten € 5,00.
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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

ber vieren we natuurlijk kerst met elkaar.

afdeling Fluitenberg/Stuifzand
We zijn weer gestart met een nieuw seizoen. De
eerste bijeenkomst is, traditiegetrouw, ergens op
een buitenlocatie. Deze keer is gekozen voor het
blauwe bessen bedrijf in Tiendeveen. We worden
ontvangen door Maria Buitenkamp en krijgen
uitleg over het bedrijf gevolgd door een proeverij
van bessen en bessensappen. Na een rondleiding
over het bedrijf is het tijd voor thee of koffie met
heerlijke bessentiramisu.

En dan is het alweer 2023. We luiden het nieuwe jaar in
met een etentje. En in januari komt op de theemiddag een
trouwambtenaar vertellen over haar werk.
Februari staat in het teken van de jaarvergadering. Gevolgd
door een doeavond in maart en ook nog in maart een
avond verzorgd door het ééndagsbestuur.
Op de laatste avond van het seizoen 2022/2023 krijgen
we uitleg over achternamen.
Er is dus weer van alles te beleven bij Vrouwen van Nu

In september was de volgende bijeenkomst. Huite Zonder-

Fluitenberg/Stuifzand.

land gaf een presentatie over zijn turngezin.
Wil je een avond bijwonen of je aansluiten bij Vrouwen van
In oktober is er een lezing met als titel van Spinstertied tot

Nu, neem dan contact op met Fien Oostingh-Brakel.

Midwinter.

fien.brakel@gmail.com

Op de koffieochtend worden we bijgepraat over de werkzaamheden van het rode kruis.

NIEUWS UIT STUIFZAND/FLUITENBERG

In november is er een lezing over Noorwegen en in decem-
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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

NIEUWS VAN DE ANTILOPEN

Grote clubactie
Zaterdag 24 september startte de landelijke lotenverkoop
van de 50e editie van de Grote Clubactie. Gymvereniging
De Antilopen doet dit jaar ook weer mee. Ook dit jaar
zetten onze leden zich belangeloos in voor onze vereniging. 80% van al het opgehaalde geld is direct voor onze
clubkas. Vorig jaar hebben onze eigen sportievelingen ruim
€2200,- opgehaald. Van de opbrengst zijn nieuwe materialen voor de lessen aangeschaft.
De trekking van de Grote Clubactie 2022 vindt plaats op
dinsdag 6 december. Vanaf woensdag 7 december vindt u
de trekkingsuitslag op clubactie.nl. Wilt u ook een lot kopen
en zo onze vereniging steunen, maar is geen van onze
leden bij u langs geweest? Scan dan de QR-code.

Clubkampioenschappen
Zaterdag 5 november staan onze jaarlijkse clubkampioenschappen weer op de agenda. Deze sportieve dag
mogen Nora Hup en Benthe ten Caat hun titel van 2021
verdedigen. Vanaf 13:00 uur zitten het publiek en de jury er
weer klaar voor. Ook dit jaar zullen de kampioenschappen
in twee rondes afgewerkt worden, en kunnen we aan het
einde van de middag de nieuwe kampioenen gaan huldigen. We wensen al onze jeugdleden heel veel succes met
het voorbereiden en oefenen van hun wedstrijdoefeningen.

Flessenactie
Het nieuwe jaar luiden we in januari altijd traditiegetrouw
in met onze Flessenactie. En weet u wat? Dit jaar komen we

Dorpsstraat 33

weer langs de deuren om uw statiegeldflessen op te halen!

Dorpsstraat 33
PA
Maandag 2 januari vanaf7933
10:00 uur
kuntPesse
u onze leden aan
7933 PA Pesse
de deur verwachten! Dat scheelt u weer een hoop gesleep
richting de supermarkt metwww.stijlstrijker.nl
tassen vol lege flessen! En dit

www.stijlstrijker.nl
info@stijlstrijker.nl

jaar halen we dus ook al die
kleine waterflesjes op, van dat
info@stijlstrijker.nl
heerlijke gemeentepilsje dat u met Kerst en Oud & Nieuw
zo veelvuldig drinkt.
Natuurlijk willen we, via deze weg, nogmaals Coop Compact Koolhof bedanken voor het mogelijk maken van onze
jaarlijkse actie!
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Zuidwolde - Tel. (0528) 37 23 09 - Mobiel 06 460 144 82
Pesse - Tel. (0528) 24 21 20 - Mobiel 06 460 144 81

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

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

op

ers

ko

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

revisie en nieuwbouw
van hydro-cylinders
plaat- en
konstruktiewerk

www.ondernemendpesse.nl

Pater Aanhanger Service...
...richt zich op onderhoud, verhuur, verkoop en speciaalbouw van aanhangwagens,
caravans en trailers. Wij hebben service bewust in onze naam, het is de basis van
waaruit wij willen werken. Neem gerust contact met ons op om te zien wat wij
voor u kunnen betekenen.
Pater Aanhanger Service staat graag voor u klaar.
Zwarte Water 6
7933 TN Pesse
Telefoon: 0528 - 24 18 78
Mobiel: 06 - 40 66 77 62
info@paspesse.nl
www.paspesse.nl

Daarom PAS

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

Peuters Bijeen

Onze groepen 1 tot en met 6 gaan al direct aan het begin

Is uw peuter (bijna) 3 jaar oud? En is hij/zij er al aan toe

van het nieuwe schooljaar op schoolreis. Deze groepsvor-

om mee te spelen met andere jonge kinderen? Dat kan op

mende activiteit past uitstekend binnen onze Gouden We-

De Posthoorn, bij Peuters Bijeen. Elke tweede dinsdagmid-

ken. De Gouden Weken zijn de eerste vier weken van het

dag van de maand, tussen 12.30-14.00 uur mogen alle

schooljaar, waarin groepsvorming centraal staat. Groep 1-2

3-jarige kinderen mee komen spelen in onze groep 1-2. Dit

is naar Nienoord in Leek geweest, groep 3-4 naar Cowboys

schooljaar gaat het dan om de volgende data : 13-09-’22,

en Indianen in Coevorden en groep 5-6 ging op avontuur

11-10-’22, 08-11-’22, 13-12-’22, 10-01-’23, 14-02-’23,

in Avonturenpark Hellendoorn. Dank aan alle ouder(s)/

14-03-’23, 11-04-’23, 09-05- ’23 en 13-06-’23. Contact-

verzorger(s) voor het rijden en begeleiden op deze dagen.

persoon voor Peuters Bijeen is juf Ingrid Hulzentop.
We vragen u om uw kind even aan te melden van tevoren,
zodat we rekening kunnen houden met het aantal kinderen
dat komt. Dit kan door na schooltijd even binnen te lopen,
school te bellen (0528-241638) of e-mail te sturen naar
i.hulzentop@bijeen-hoogeveen.nl

NIEUWS VAN

Schoolreis 2022-2023

Verkiezingen van de nieuwe
leerlingenraad
Op Prinsjesdag wordt traditiegetrouw een nieuwe leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad denkt mee over en
heeft deels inspraak in verschillende schoolzaken (bijvoorbeeld de aanschaf van buitenspeelmaterialen). Belangrijke
taak dus voor deze ‘volksvertegenwoordigers.’ Tot Prinsjesdag 2023 zijn deze zes kanjers onze vertegenwoordigers

Pesserrun 9 september
Gelukkig, hij was er weer op vrijdagavond 9 september:
Pesserrun “oude stijl.” Een flink aantal sportievelingen van
obs De Posthoorn heeft aan deze sportieve Pesser activiteit
deelgenomen. En daar zijn we als school apetrots op. Jens
Kramer, Fleur Metselaar, Nouk Steenbergen, Nick Steenbergen en Stian Waninge zijn zelfs in de top 3 van hun
eigen klasse beland, maar ook alle andere kinderen hebben
scherpe tijden neergezet. We feliciteren alle deelnemers van
De Posthoorn met het behaalde resultaat.

van groep 5, 6, 7 en 8.
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MTH

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

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

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

www.hilkobakker.nl

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

De Boer Aanhangwagens ook uw
Horsetrucks specialist

VERS BELEGDE
BROODJES
OOK LEKKER VOOR ONDERWEG!

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

School met de Bijbel De Akker feestelijk heropend!

De Akker is de eerste school in Hoogeveen die volgens het

Volop activiteiten

integraal huisvestingsplan verbouwd is. Deze verbouwing

Directeur Bert Willering: “Op De Akker is er ruimte om op je

was een uitgelezen kans om als school het gebouw aan

eigen manier te leren. Dit komt sterk terug in het thematisch

te passen aan het hedendaagse onderwijs. Zo is er in het

onderwijs in de onderbouw en het middagprogramma in de

midden van de school een enorm leerplein gecreëerd waar

bovenbouw. Een feestelijke opening is dus op zijn plaats.”

zowel ontwikkeling als ontmoeting samenkomen.

Er waren volop activiteiten voor iedereen: jurkenvoetbal,
springkussens, glittertattoos, disco, loterij en optredens.

Fijne samenwerking

Voor alle groepen was er een workshop Drum Fantastisch,

Na de officiële opening door wethouder Mark Tuit en een

verzorgd door Anja Kok van de Antilopen. “Wat fijn dat de

toespraak door de directeur/ bestuurder ging het pleinfeest

school een prachtig groot plein heeft, één van de grootste

van start. “Ik ben echt trots op de samenwerking en het eind-

schoolpleinen van Nederland, in een natuurlijke omgeving

resultaat. Samen met de schoolbesturen hebben we de visie

waar dit feest gevierd kan worden,” aldus directeur/be-

dat we samen meer kunnen dan alleen. We streven allemaal

stuurder Henk Bremer. Alle betrokkenen kijken terug op een

naar het beste onderwijs voor alle kinderen in de gemeente

geweldig feest en een prachtige dag. De kinderen van De

Hoogeveen, zodat alle schoolgaande kinderen veilig, goed

Akker kunnen vanaf nu volop gaan genieten in hun nieuwe

en kansrijk kunnen opgroeien. Dan is dit resultaat toch

leeromgeving!

NIEUWS VAN

Na een grote verbouwing en renovatie is De Akker op vrijdag 16 september heropend. De officiële
heropening werd verricht door wethouder Mark Tuit, hierna barstte er een groot pleinfeest los voor alle
(oud) leerlingen, ouders en genodigden.

geweldig” zegt wethouder Mark Tuit enthousiast.
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MAAKT UW WONING COMPLEET
de beste kwaliteitsdeuren,
Wij zijn niet alleen leverancier van
rbeslag en
maar leveren ook topkwaliteit deu
!
overige accessoires voor uw deuren

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

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

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

www.bowinbouwmaterialen.nl
ALLROUND
TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Nieuwbouw | Verbouw | Onderhoud

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

+
+
+
+
+
+

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

Jako Hilbrink
06- 50 52 54 54

Voor elk soort loonwerk een passende oplossing.

Pesse - 06 2148 5196

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

in
Loop snel eens binnen
staan
Pesse. U zult versteld
.
van de hoge kortingen
r de
Wij maken ruimte voo
nieuwe collectie!

NU OOK IN
ASSEN

28 & 29 OKTOBER
OPEN DAGEN!

HOUD ONZ
E
SOCIALS IN
DE GATEN
VOOR LEUK
E ACTIES!

Jan Fabriciusstraat 1 - Assen

