
Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand
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GRATIS VERGADEREN
OP EEN CENTRALE

LOCATIE

DE FLEX
DEAL

BEL NAAR
085 7602790
OF MAIL NAAR

S2M@
GREENPLANET.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

Fluitenbergseweg 33
Fluitenberg 

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

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

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

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

ongeacht waar u verzekerd bent

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

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

BRILLEN VOOR
JONG & OUD,

LENZEN &
ONDERHOUD

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

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

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

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

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

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

www.middelveldmachines.nl

Dealer en onderhoud van
tuin en park machines:

www.middelveldmachines.nl
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DVan de voorzitter 

Beste lezers van het ZDN,

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is 
de buiten temperatuur 23 graden en zitten we 
toch echt wel eind oktober. De Pioniers is op dit 
moment in samenwerking met De Wenning en 
andere vrijwilligers bezig om een carnavalsfeest 
te organiseren voor Pesse. In dit ZDN een uitge-
breide pagina.

De afgelopen zomer heeft De Pioniers ook niet stil geze-
ten. Twee bestuursleden hebben samen met de gemeente 
verkeersonveilige punten in Pesse bekeken. De markering op 
de straat bij het viaduct Eursinge is opnieuw aangebracht. 
We hopen dat dit verkeerspunt dan ook iets veiliger mag 
worden. Helaas gaan we na dit jaar afscheid nemen van 
twee bestuursleden. Agnes Bruinenberg en Tineke Luten 
gaan ons verlaten. Tijdens de jaarvergadering nemen we 
afscheid van de dames. Bij deze bedankt voor jullie inzet. 
We gaan jullie missen! De Pioniers draait op vrijwilligers 
en ook wij als bestuur merken dat het niet eenvoudig is om 
vrijwilligers te krijgen. Iedereen heeft het druk. Dit is voor de 
leefbaarheid van een dorp erg jammer. Wat als we geen 
Sinterklaas meer kunnen vieren met elkaar? Wat als we 
elkaar niet meer kunnen ontmoeten in De Wenning? Samen 
de doden herdenken op 4 mei? De kerstattentie die we rond 
brengen? Als dit allemaal niet meer bestaat is Pesse wel stil 
en saai. Ik hoop dan ook dat we weer een vrijwilliger kun-
nen begroeten binnen ons bestuur. 

In de maand november hebben we ook weer een ontmoe-
ting gehad met de vrijwilligers van de ziekenkas. Deze 
dorpsgenoten brengen een kleinigheidje naar iemand die 
het nodig heeft. Dit kan zijn vanwege ziekte, maar ook 
als diegene het even nodig heeft. Voor ons dorp zijn deze 
mensen zeer belangrijk! Mevrouw Westra heeft dit 10 jaar 
gedaan en stopt er nu mee. We willen haar bedanken voor 
haar waardevolle inzet. Jolanda Lindehols zal deze taak 
van mevrouw Westra overnemen. Ook daar zijn we zeer 
dankbaar voor. 

Bent u nog geen lid van De Pioniers? Mail ons dan, want 
dan komen we langs met een aanmeldformulier. Door lid te 
zijn steunt u De Pioniers en kunnen wij activiteiten organise-
ren en ons inzetten voor het dorpsbelang.
Ik wens iedereen alvast hele fijne feestdagen. Wij als 
bestuur kijken terug op een mooi jaar! Ik als voorzitter ben 
trots op het bestuur en ben dankbaar voor de momenten die 
we samen hebben. Dus Paul, John, Anita, Agnes, Tineke, 
Ingrid, Han, Ernst, Bianca, Petra ……bedankt voor jullie 
inzet! En dorpsgenoten….jullie bedankt voor de steun en het 
vertrouwen in ons. We gaan ervoor zorgen dat 2023 ook 
een mooi jaar gaat worden. 

Tamara Broeksmit, voorzitter De Pioniers

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

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

Bankrekeningnummer De Pioniers: NL56RABO0152670645

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

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

De Ziekenkas
Wilt u een attentie laten bezorgen aan een zieke, die bijvoor-
beeld weer thuis is na een ziekenhuisopname, laat het dan 
weten aan één van de onderstaande contactpersonen:
De Marke 3 t/m 37, Vogelakkers en Tipakkers: 
Mw. Leehuis, De Marke 13, tel. 241266; 
De Marke 39 t/m 101: 
Mw. Brals, Oostering 22a1, tel. 355267; 
De Korte Lange, De Laak, Tentakkers, Bossemaat, Grootslag, 
Brinkstukken, Kimmelsbrink, Grevenkamp en Veldbrake: 
Mw. Bruinenberg, Grevenkamp 12, tel. 06-33814724; 
De Hoorns, Lage Landkamp, Goornakkers en Tonckenspad: 
Henny Jonkers, Lage Landkamp 17, tel. 241173; 
Dorpsstraat: Mw. Zomer, Dorpsstraat 43, tel: 241621; 
Warreveen: Roely Boode, Warreveen 18, tel. 06-36586824; 
Oostering/Kerkweg: 
Mw. Lindenhols, Grootslag 19, tel. 241850; 
Buitengebieden: Mw. Hooyer, Veldbrake 46, tel. 241481; 
De Oosterhof: Dhr. Ben Fontein, tel. 06-82424518.

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

reparatie van uw auto en camper. Ook 

kunt u bij ons terecht voor de aanschaf 

van een nieuwe auto of occasion.

Nieuw! Kom uw auto wassen in onze 

nieuwe roll-over carwash!

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

AUTOBEDRIJF HENK KELLY

0528 - 269599
www.fysiofit-hoogeveen.nl

HOOGEVEEN
manuele therapie | fysiotherapie

handtherapie | dryneedling
lasertherapie | medical taping
revalidatie / medische training

fysiotherapie aan huis



OUDERENSOOS 
Programma december t/m februari.
Dinsdag 6 december: dhr. Rudolf Terlin-
gen, gedichten met muzikale begeleiding.
Dinsdag 3 december: Nieuwjaarsvisite 
met m.m.v. Pearl muziekgroepje.
Dinsdag 7 februari: dhr. Noordam, wat 
weten wij over de sterren en de Melkweg.
De bijeenkomsten beginnen om 14.00 
uur in ”De Wenning”.
B. Benning, Veldbrake 44, Pesse,
tel. 0528-241348
postdemarke@gemail.com

VROUWEN VAN NU PESSE
Maandag 14 november:
“Schutrups aan het woord, van voet-
zorg tot evenementen”. Deze avond 
wordt verzorgd door Jeroen Broekman 
namens Schutrups Exloo.
Maandag 19 december: 
Viering kerstavond.

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

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

AANLEVEREN KOPIJ 
ZAANDDÖRPENNEIS
Noteer alvast in je agenda: 
Het  volgende nummer verschijnt  
begin februari. Uiterste aanleverdatum 
kopij (in Word, foto’s apart aanleveren): 
20 januari.

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

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

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

KLOOTSCHIETEN
De volgende data is er weer klootschie-
ten. 10 en 24 december, 7 en 21 januari,  
4 en 18 februari. 
Vertrek om 14.00 uur vanaf de Hoeks-
kamp. Vooraf is er koffie/thee. Inleg is  
€ 2,00 per persoon. Meedoen is voor  
eigen risico.
Voor info L. Vos, Tel. 0528-241427

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

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

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

ONS DORPSHUIS STUIFZAND
Open voor snacks en plates: zaterdag en 
zondag vanaf 17.00 uur. Bingo (van de 
klootschietvereniging, met geldprijzen): 
elke maandag om 20.00 uur, zaal open 
om 18.30 uur. Biljarten: elke donderdag 
om 13.00 uur en 20.30 uur, elke vrijdag 
om 20.00 uur. Oefen-biljart: elke dins-
dag om 13.30 uur. Jokeren: dinsdag om 
de week om 19.30 uur. Klaverjassen: 
elke woensdag om 20.00 uur. Kloot-
schieten: elke zaterdag om 14.00 uur 
en elke zondag om 10.00 uur. Koers-
bal: iedere dinsdag om 14.00 uur. Voor 
informatie: Erwin en Jolanda Laurenssen 
(beheerders), Hoofdweg 8, tel. 262577, 
www.dorpshuisstuifzand.nl.
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Noorderweg 5

7936 TR  Tiendeveen

Tel.: 0528-341697

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

BERT POL
KLUSSENBEDRIJF

MOBIEL: 06 - 5125 9983

* CV * Tegelwerk
* Verbouwingen
* Loodgieterswerk
* Complete badkamers

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

www.ruitersport.com

Dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart 

Ossenbroeken 11a

9411 VR  Beilen

0593 - 208000

praktijk@daphetdrentsehart.nl

DA
P 

HET DRENTSE HART

0593 20 80 00

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.

Uw laatste zorg is onze zorg!
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o 8 december en 22 december 2022
o 12 januari en 26 januari 2023
o 9 februari en 23 februari 2023
o 9 maart en 23 maart 20223
o 6 april en 20 april 2023
o 11 mei en 25 mei 2023
o 8 juni en 22 juni 2023
o 13 juli 2023

Opgeven kan uiterlijk t/m zaterdag voorafgaand van 
het dorpsrestaurant bij Alie Brus, tel. 06-12571833.
Aanvang maaltijden 12:15 uur in de Wenning.
Kosten € 7,75 per maaltijd.

De vrijwilligers van de “Pesserkeukentafel”

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

Op de volgende donderdagen bent u van 
harte welkom:

De Pioniers zoekt 
nieuw bestuurslid
Vind je het leuk om actief betrokken te zijn bij 
het wel en wee in het dorp? Organiseer je graag 
activiteiten? Dan zoeken we jou als nieuw 
bestuurslid van De Pioniers.

Wat kun je van ons verwachten? We zijn een gezellige club 
mensen die om de 7 weken een vergadering in De Wenning 
heeft. We verdelen de activiteiten onder elkaar en zorgen er 
samen voor dat Pesse leefbaar is en we een bruisend dorp 
blijven. Mail je naam naar pionierspesse@outlook.com 

zoekt nieuwe
bestuursleden! 

Ben je 15 jaar of ouder en vind je het leuk om 
activiteiten voor de jeugd te organiseren?
Geef je dan nu op. Kom jij ons helpen?

Mail je naam en telefoonnummer naar: 
pionierspesse@outlook.com en dan nemen we contact 
met je op. 

Uitnodiging jaarvergadering
 

Wij willen al onze leden uitnodigen voor de 
jaarvergadering van “de Pioniers”.

Wanneer: Vrijdag 6 januari 2023
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Wenning in Pesse
 
Onder het genot van een kopje koffie/thee en een 
gebakje laten we graag zien wat wij het afgelopen jaar 
hebben gedaan en wat er voor komend jaar op de plan-
ning staat. Daarnaast zal onze penningmeester vertellen 
hoe het financieel gaat. Helaas nemen we deze avond 
afscheid van 2 bestuursleden, maar stellen we ook 
graag een nieuw bestuurslid aan u voor.
 
Tot dan! Bestuur “de Pioniers”

Ziekenkas 

Als u het ZDN opent leest u de namen van de ziekenkas 
mensen. Dit zijn vrijwilligers die ieder een eigen straat of 
gebied onder hun hoede hebben als het gaat om mensen 
die ziek zijn of even een steuntje in de rug nodig hebben. 
Voorin lees je hun namen en welke straten zij verzorgen 
van een attentie. Maar ook zij zijn afhankelijk van u, want 
het kan wel eens voorkomen dat zij niet op de hoogte zijn 
van een ziekte of een zorgvraag van een dorpsgenoot. Wij 
willen u verzoeken dit dan door te bellen aan de zieken-
kas dame/heer. Het is een kleine moeite, maar een groot 
gebaar naar diegene die het nodig heeft. 
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www.huisentuinhoogeveen.nl

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD

PESSE
0528 241373

Europaweg 8
7903 TM Hoogeveen

Tel.: 0528 221976
info@huisentuinhoogeveen.nl

Adres Dorpsstraat 49, pesse

reserveer nu!

ook lekker!

In- en verkoop van
gebruikte campers

VANAF APRIL 2023 OOK GEVESTIGD

AAN DE TOLDIJK 16 IN HOOGEVEEN

Westelijke Doorsnee NZ 122

7881 PE Emmer-Compascuum

www.goedkopecampers.nl



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

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

Nacht

Seins kiek ik deur het lösse raam

in’t donker van de nacht

waorin ‘t zo stil is en het blad

op een bewegen wacht.

De bomen en de blompies slaopt

waoran de dauw zich klaampt,

die ‘s mörns as alles wakker wordt

over de laanden daampt.

Now pronkt in ‘t nevelgrieze wit

vuer mij vrumd’ starren rond.

Dan zie’k ze en dan seins ok niet

vanòf die nevelgrond.

Stil kiek ik deur het lösse raam...

een torr’gie glidt veurbij.

Alles kreeg van God zien naam

en leefde doe zo vrij.

Door: Bart van Oosteringh

Uit de bundel: Blossems in de lijte

Uitgegeven door: Horizon-taal (nu Huus van de Taol)

Uitslag klaverjassen
september
1 Jan Sent Waninge (z) 2075 2025 1505 5605
2 Roelof Klomp 1087 1657 2607 5351
3 Harry Zomer 1027 1535 2607 5169
4 Liny Vos 2075 1288 1727 5090
5 Jan Sent Waninge (w) 1667 2025 1279 4971
6 Gre Zomer 1845 1624 1455 4924
7 Henk Koster 1586 1645 1666 4897
8 Clara Brugma 1667 1357 1697 4721
9 Hendrikje Takens 1845 1387 1455 4687
10 Klaasje Hut 1586 1288 1813 4687
11 Henderikus Vos 1087 1645 1813 4545
12 Jan Hut 1296 1540 1666 4502
13 Henk Bos 1848 1357 1279 4484
14 Benny Brus 1325 1387 1727 4439
15 Jannie Twikkler 1325 1624 1416 4365
16 Anne Houtman 1296 1535 1505 4336
17 Berend Jan Woltinge 1027 1512 1697 4236
18 Dick Heusinkveld 1848 1540 795 4183
19 Hilligje Woltinge 994 1657 1416 4067
20 Arend Takens 994 1512 795 3301

Uitslag klaverjassen
oktober

1 Hendri Pater 1741 1793 1977 5511
2 Klaasje Hut 1633 1793 1772 5198
3 Anne Houtman 1741 1938 1493 5172
4 Remmelt Soer 2059 1938 995 4992
5 Dick Heusinkveld 1588 1578 1772 4938
6 Liny Vos 1633 1583 1617 4833
7 Harry Zomer 2059 1189 1520 4768
8 Bennie Bruis 1655 1587 1519 4761
9 Jan Hut 1551 1174 1977 4702
10 Arend Takens 1477 1583 1616 4676
11 Bertha Strijker 1655 1717 1295 4667
12 Roelof Klomp 1588 1578 1493 4659
13 Hendrikje Takens 1551 1717 1256 4524
14 Chris Bulder 1369 1395 1617 4381
15 Geertje Waninge 1584 1334 1459 4377
16 Jan Woltinge 1584 1395 1295 4274
17 Bertjan Smit 1347 1174 1519 4040
18 Jannie Twikkeler 1003 1334 1616 3953
19 Hilligje Woltinge 1477 1189 1256 3922
20 Berend Jan Wolting 1003 1319 1520 3842
21 Hendrikus Vos 1369 1319 995 3683
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www.huisentuinhoogeveen.nl

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD

PESSE
0528 241373

Europaweg 8
7903 TM Hoogeveen

Tel.: 0528 221976
info@huisentuinhoogeveen.nl

Adres Dorpsstraat 49, pesse

reserveer nu!

ook lekker!

In- en verkoop van
gebruikte campers

VANAF APRIL 2023 OOK GEVESTIGD

AAN DE TOLDIJK 16 IN HOOGEVEEN

Westelijke Doorsnee NZ 122

7881 PE Emmer-Compascuum

www.goedkopecampers.nl
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SCHILDERWERKEN   -   GLASZETTEN   -   WANDAFWERKING

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

M. Brunink

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

www.kreeftopleidingen.nl

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

Tevens leveren wij metselzand en grind - Compost

www.waningepesse.nl - info@waningepesse.nl

Sportmassage - Bowen Therapie

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
Houding herstel

Sportmassage - Bowen Therapie

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
Houding herstel

Sportmassage - Bowen Therapie

www.sportpesse.nl info@sportpesse.nl

Pijnbestrijding
Blessure preventie
Allergie problemen
Sportverzorging
Houding herstel

Ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

Jasper Moes

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

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

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

OOK VOOR AL UW 

CAMPER ONDERHOUD!

APK - AIRCO - BANDEN - CARAUDIO 

OCCASIONS - ONDERHOUD - TREKHAKEN

UITLATEN- UITLIJNEN - WASBOX

AUTOPROFI,
HOUDT U MOBIEL
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Op zaterdag 19 november was het tijd voor Sinterklaas om naar Pesse te komen. Sinds dit jaar heeft 
Pesse een nieuwe vlag met de boot van Pesse erop. Deze vlag wilde mevrouw ‘tot in de puntjes gere-
geld’ en haar zus uit Amerika laten zien aan Sinterklaas. Maar mevrouw ‘tot in de puntjes geregeld’ 
had haar neefje Jollie de Joker op visite en hij gooide roet in het eten. De kinderen hebben zelf een 
vlaggetje gemaakt met een stoomboot erop en deze mochten ze meenemen naar de intocht. 

Om 14.00 uur was het verzamelen bij de Oosterhof. Daar, 
kregen de kinderen een tasje met lekkers aangeboden door 
Stichting Actief Samenleven en de bewoners van de Oos-
terhof. Sinterklaas ging op de boot door het dorp, gevolgd 
door alle kinderen. Aangekomen bij de Wenning ging 
het feest verder en werden alle problemen opgelost. De 
kinderen kregen een beker ranja en daarna natuurlijk hun 
kadootje. We kijken terug op een superdag. Iedereen die 
mee heeft geholpen op welke manier dan ook, bedankt! 
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14.00-16.00 uur
Versierde �etsoptocht

en kindercarnaval
Toegang grat�!

Vanaf 20.00 uur
Carnavalsfe t
in De Wenning

18 februari 2023

in De Wenning te P se

Kom verkleed!
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SPesse viert carnaval 

Op zaterdag 18 februari gaan we voor de eerste 
keer carnaval vieren in De Wenning te Pesse.
Jong en oud kunnen die dag een feestje vieren. 

We hebben het volgende programma.

Voor de basisschool kinderen 
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur hebben we een versierde fietsop-
tocht door het dorp en kinder carnaval in De Wenning. 
Kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool zijn samen 
met hun ouders van harte welkom. We starten de optocht 
vanaf 14.00 uur bij de Oosterhof. Zorg voor een mooie 
versierde fiets, step, kinderwagen of buggy en kom verkleed 
meelopen in de optocht. We lopen dan naar de Wenning 
en daar gaan we een feestje vieren. 

Voor alle overige feestgangers
In de avond starten we om 20.00 uur in De Wenning met 
het carnavalsfeest. Jong en oud is welkom. De entree is 
€ 5,00 p.p. Wij zorgen voor een spectaculaire versiering 
en voor feestmuziek. Het dak gaat eraf! Die avond zullen 
we ook een prins carnaval en prinses carnaval kiezen. 
Iedereen mag stemmen op zijn of haar prins of prinses. 
De mooist verklede man en vrouw wint een prijs. 

Volg facebook en Instagram voor meer info! 

Wij hopen op veel enthousiaste bezoekers. Wij zeggen 
alvast….alaaaaaaaaf!!! Tot 18 februari. 

Carnavalsnaam voor Pesse
Met carnaval krijgt een groot aantal steden in Nederland een andere plaatsnaam: Den Bosch wordt Oeteldonk, Breda heet 
Kielegat, Maastricht wordt Mestreech en de stad Zwolle heet Sassendonk. In dit artikel vindt u de belangrijkste plaatsen waar 
in Nederland carnaval wordt gevierd, inclusief hun ‘carnavalsnaam’. Sommige namen zijn simpelweg de dialectvormen van 
de plaatsnamen, andere steden ondergaan juist een complete naamsverandering. Van Kruikenstad tot Leemput en van Jocus 
tot Ossekoppenrijk.

Ook Pesse gaan we een carnavalsnaam geven……doet u mee? Bedenk een naam en lever dit formulier in bij De Wenning of 
bij de COOP Koolhof. Uiteindelijk kiezen we 1 naam. U mag ook mailen naar De Pioniers of een naam op FB of Instagram 
achterlaten. 

Carnavalsnaam voor Pesse:……………………………………………………………………………………………………………

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………..

De 5 weetjes van carnaval
1. Waarom heet het carnaval? 
De betekenis van het woord carnaval is niet helemaal 
zeker. Mogelijk is het woord ontstaan uit de twee Latijnse 
woorden carne (vlees) en vale (vaarwel). Tijdens de vas-
tenperiode werd er immers geen vlees gegeten.

2. Het gekkengetal
Het getal 11 wordt gezien als het ‘’gekkengetal’’ en wordt 
vaak gelinkt met carnaval. Het wordt zo genoemd omdat 
10 als het getal van perfectie wordt gezien en 12 als 
het heiligengetal. Het getal daartussen in is 11 en wordt 
hierdoor als het gekkengetal beschouwd. Tot slot bestaat 
11 uit 2 keer 1 en dit staat voor gelijkheid. De link met 
carnaval wordt hier gelegd omdat hier iedereen ‘’gek’’ 
verkleed is en gelijk is! 
 
3. Verkleden 
Bij feesten ging het er vroeger om dat iedereen gelijk was. 
Natuurlijk waren er altijd verschillen tussen machtsper-
sonen en bijvoorbeeld armen. Om dit niet zo te ervaren 
tijdens feesten en partijen gingen mensen verkleed, zo 
was iedereen even gelijk aan elkaar. 

4. Wereldwijd 
Carnaval wordt zeker niet alleen in Nederland gevierd! 
Het feest is oorspronkelijk katholieks en wordt dan ook 
door andere katholieken wereldwijd gevierd. In Brazilië is 
carnaval super beroemd! 

5. Alaaf
Alaaf is de bekendste carnavalskreet van Nederland. De 
kreet is oorspronkelijk bedoeld als begroeting of om te 
roepen als je proost. In plaats van ‘’proost’’, zeggen ze 
dan ‘’Alaaf!’’
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Oostering 22-31  |  7933 TM  Pesse  |  M 06 301 134 18

Openingstijden:
dinsdag en vrijdag 8.30 - 17. 30 uur

donderdag 8.30 - 21.00 uur
zaterdag 8.00 - 12.30 uur

Graag even bellen voor een afspraak

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

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

Wij zagen en maken 
voor u op maatHUBO HARKE

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

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

Wij zagen en maken 
voor u op maat

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

Overtref jezelf!

Ingrid Groen

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

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

Ingrid Groen

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

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

www.kraamzorgtineke.nl

T: 06 - 31762202
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Save the dates!
Graag zouden wij als bestuur van de Wenning één en an-
der bij u onder de aandacht willen brengen. Op 12 januari 
2023 is het namelijk alweer 25 jaar geleden dat Henri Spij-
kerman zijn eerste officiële werkdag had bij De Wenning. 
Daarnaast is het alweer ruim 35 jaar geleden (28-09-1987) 
dat Alie Brus haar eerste werkdag had. Wij als bestuur wil-
len daarom op deze dag iedereen de gelegenheid bieden 
om Alie & Henri persoonlijk te komen feliciteren voor deze 
bijzondere mijlpalen. Dit kan tussen 15:30 - 17:00 uur. 
De koffie staat klaar! Uiteraard in De Wenning.
Twee weken later organiseert het bestuur van De Wenning 
op 28 januari 2023 een spetterend feest ter ere van de 
jubilea! De Kisjeskearls* laten dan namelijk oude tijden 
herleven in Pesse met muziek van de legendarische boeren-
rockgroep NORMAAL. 
*Kisjeskearls = Achterhoekse vertaling voor marskramers, 
die van deur tot deur trokken om hun spulletjes te verkopen 
en verhalen te vertellen… Nu zijn er Kisjeskearls, die van 
podium tot podium trekken om de muziek van hun helden, 
de legendarische boerenrockgroep NORMAAL, te laten 
horen.

Serieuze noot
Zoals velen van jullie ongetwijfeld hebben meegekregen zijn 
het pittige tijden voor De Wenning. De gemeente heeft de 
beheervergoeding beperkt, de diverse lockdowns hebben 
de inkomsten geminimaliseerd en als klap op de vuurpijl 
rijzen de energie- en overige inkoopkosten momenteel de 
pan uit. 
Maar uiteraard geven wij ons niet zomaar gewonnen en 
gaan we er vol voor om het bestaansrecht van het prachtige 
ontmoetingscentrum te waarborgen! Zoals jullie hierboven 
konden lezen zijn er al enkele leuke evenementen georga-
niseerd en er volgen er nog meer. Daarnaast worden onze 
zonnepanelen aangepast zodat de opbrengsten hiervan 
worden verhoogd. Ook zetten we in op meer inkomsten 
vanuit de verhuur van de diverse ruimtes.
Verder willen we middels wervingsacties ook geld ophalen 
voor De Wenning. Bij verschillende evenementen zal er 
daarom een melkbus bij de ingang staan. Hier kunt u (ge-
heel vrijblijvend) een donatie in achterlaten. Ook is het mo-
gelijk om dit via de betaalapps te doen, zie onderstaande 
QR-code. Gebruik de Camera App op uw telefoon om een 
donatie over te maken, iedere euro is welkom! Heeft u een 
leuk idee om de kas van De Wenning te spekken, laat het 
weten! Tenslotte is De Wenning van en voor ons allemaal! 

Word Vriend van De Wenning en doneer!

 
  

Tot slot, blijf gezond en graag verwelkomen wij u in ons 
Ontmoetingscentrum. 

Bestuur De Wenning

 ONTMOETINGSCENTRUM DE WENNING 

Serieuze noot 
Zoals velen van jullie ongetwijfeld hebben meegekregen zijn het pittige tijden voor De Wenning. De 
gemeente heeft de beheervergoeding beperkt, de diverse lockdowns hebben de inkomsten 
geminimaliseerd en als klap op de vuurpijl rijzen de energie- en overige inkoopkosten momenteel de 
pan uit.  
Maar uiteraard geven wij ons niet zomaar gewonnen en gaan we er vol voor om het bestaansrecht 
van het prachtige ontmoetingscentrum te waarborgen! Zoals jullie hierboven konden lezen zijn er al 
enkele leuke evenementen georganiseerd en er volgen er nog meer. Daarnaast worden onze 
zonnepanelen aangepast zodat de opbrengsten hiervan worden verhoogd. Ook zetten we in op meer 
inkomsten vanuit de verhuur van de diverse ruimtes. 

Verder willen we middels wervingsacties ook geld ophalen voor De Wenning. Bij verschillende 
evenementen zal er daarom een melkbus bij de ingang staan, hier kunt u (geheel vrijblijvend) een 
donatie in achter laten. Ook is het mogelijk om dit via de betaalapps te doen, zie onderstaande QR-
code. Gebruik de Camera App op uw telefoon om een donatie over te maken, iedere euro is welkom! 
Heeft u een leuk idee om de kas van de Wenning te spekken, laat het weten! Ten slotte is de 
Wenning van en voor ons allemaal!  

Word Vriend van de Wenning en doneer !  

  

Tot slot, blijf gezond en graag verwelkomen wij u in ons Ontmoetingscentrum.  

Bestuur De Wenning 
 
  

 ONTMOETINGSCENTRUM DE WENNING 

Entree € 15,-

ZAT. 28 JANUARI 2023

& DJ MURDOCK
AANVANG 20.30 UUR

20.30 uur DJ Murdock - 22.00 uur Kisjeskearls

25-jarig jubileumfeest
beheerder Henri Spijkerman

35-jarig jubileum

Alie Brus
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E-mail: ingrid.groen@live.nl

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

Ingrid Groen

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

Persoonlijk rouwwerk
workshops, en
bloemwerk op bestelling
zowel particulier als zakelijk
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Plesmanstraat 89  -  7903 BG  Hoogeveen
T (0528) 223366 - E info@dynamictuning.nl

www.dynamictuning.nl

CHIPTUNINGCHIPTUNING

ECOTUNINGECOTUNING

ROETFILTER/EGRROETFILTER/EGR

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

*Kunststof kozijnen
*Buitenzonwering
*Binnenzonwering
*Horren

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

alleen in Hoogeveen alleen in Leeuwarden

WWW.REINDERS-REKREATIE.NL

HOOGEVEEN,
Stephensonstraat 4

LEEUWARDEN,
Neptunusweg 40

Voor het actuele overzicht van onze
OCCASIONS kijkt u op

REINDERS-REKREATIE.NL

De populaire
caravanmerken 
onder één dak!

GROTE
KAMPEER
WINKELS

GRATIS PARKEREN



Hoi volkien

Parels en plakken

“Crisis, crisis, crisis”. Meervoud van dit woord is crises. Dat meervoud hept wij al 
goed te pakkn, of niet dan? Man, ie kunt straks de karstboom er wel met optuugn: 

’n stikstofbal, ’n energierekening-slurperbal, wolvenrasterbal.

Hielemaole knetter word ie toch van al dat gemekker! Straks 
nog ”crises bij gebrek aan jeneverbes”. Ja, die struukn 
doet het niet zo geweldig. Aan de rand van de es bij Kraol 
(=Kralo, red.) staot ze nog wel, maar of die bessn veur die 
firma Laagholt uut Grunningn bent? Nee, ook daor dikke 
crisis, dus. En dan te bedenkn dat die jeneverbesstruukn er 
tientalln jaorn over doet umme groot te wordn. Gien wonder 
dat de jajem zo duur is. En dan die struuners die de struukn 
illegaal leeg plukt. ’t Commissaris Cramerpad leup er langs, 
gien wonder dat er niks meer aan zit. Dan maar weer wat 
anders verzinn’n zult ze wel edacht hebbn. 

Laot wij ies wat sekondn-liem koopn bij ’n hobbiezaak en 
wat tomaatnsoep of zo. Huh… ja volkien, da’s echt crisis 
in de kop. Hoe verzint ze het umme aandacht te kriegn, 
hè! Eerst haddn ze al dat magie in het Loevre van Parijs te 
pakkn. Ie weet wel die meid met zo’n smaail umme de snuit: 
Mona Toetje Lisa. ’n Beste kwak eetn dr teegn aan. Niet 
best natuurlijk. Wereldnijs, BBC breeking njoes: Mona Lisa 
in bik trubbels. Ja, ja, ’t magie is al best ’n old portret, heur. 
Van Leonardo da Vinsjie of zo? Uut 1500/1505 of zo iets? 
Knap old. In ieder geval, ’n magie op leeftied dus en dan 
zo behandeln. En dat met zoveule beveiliging. Dat snap ie 
toch niet! 

Toen dachtn ze in Nederland, “o, natuurlijk, maar dat kunt 
wij ook wel!” en ja heur, eetn teegn schilderij’n aan flikkern 
in ’t museum. Bij Jinek’s praatprogramma (ze was zelf ziek 
en werd vervangn deur Bo van Doorns Erfenis) smeerde ’n 
kerel zien handn in met dat sekondn-goedje en plakte zich 
aan de tafel vast. Leuk? Nou, op dit soort humor en gekke 
acties zittn wij toch echt niet te wachtn.

En dan die Hellowien-periode! Eind oktober is dr mannechie 
met ’n klein tuubegie sekondn-liem in het Mauritshuus, vlak-
bij ’t torentje van de sjef van NL. Hij smeert zien veurhoofd 
in met sekondn-prut, plakt zich vast aan de liest van Vermeer 

Hoi volkien, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maar gezond magt blievm, of niet dan! 

Tot dan, Lubbert S. 

zien “Meisje met de parel”. Er 
zat, ja, ja, een beschermglas veur 
en gelukkig maar, want zien maot 
kiepte ‘m nog ’n pan tomaatnsoep 
in de nek.

Volkien, alles goed en wel, maar 
gaot de ordehandhavers noe niet 
’n beettien te snel over tot actie? 
Hoezo? Nou, wilt ze dit “nije 
demonstratiegedoe” afkappn/la-
otn stoppn, dan mut ze zo’n gast gewoon laotn staon. Niet 
’n stief kwartiertien, nee, uren! Hij/zij kriegt vanzelf last 
van volle ingewandn! ’t Is wat middeleeuws van mij, maar 
gewoon laotn staon. Laot ze maar reern en scheldn en de 
boks voldri…. 

Ja, ja. Het liekt wel op ’n Dreeins-Grunnegs verhaoltie tot 
besluut: het draait altied weer op dit soort praoties uut. 
Trouwns, Lubbert, ik zie oe vake de leste tied met hand-
schoen’n aan. Ook in de weer ewest met sekondn-liem? 
Waor heb ie met oe klauwn aan vast eplakt ezeetn? Aan de 
boot van Pesse op ’t brinkie bij ’t olde Grune Kruusgebouw? 
Man, dan mut ie gien sekondn-liem gebruukn! Ie mut ien 
of ander metaal-achtig spul gebruukn. Min goed in ieder 
geval, zeker handschoen’n neudig! Zörg er wel veur dat 
Lubbechien dr stiet met ’n grote pan vol lekkere snert, want 
de daagn wordt korter en de nachtn wordt kolder. Over oe 
hen kiepn die grune zooi, nee, da’s  zunde. Ie zult er daor 
maar zittn, vast eplakt aan ’t boottien! Waorumme, Lubbert, 
heb ie noe al handschoen’n aan? O…..sorry!
Gewoon kolde handn!

Tot dan,
Lubbert S.
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Plesmanstraat 89  -  7903 BG  Hoogeveen
T (0528) 223366 - E info@dynamictuning.nl

www.dynamictuning.nl

CHIPTUNINGCHIPTUNING

ECOTUNINGECOTUNING

ROETFILTER/EGRROETFILTER/EGR

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

*Kunststof kozijnen
*Buitenzonwering
*Binnenzonwering
*Horren

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

alleen in Hoogeveen alleen in Leeuwarden

WWW.REINDERS-REKREATIE.NL

HOOGEVEEN,
Stephensonstraat 4

LEEUWARDEN,
Neptunusweg 40

Voor het actuele overzicht van onze
OCCASIONS kijkt u op

REINDERS-REKREATIE.NL

De populaire
caravanmerken 
onder één dak!

GROTE
KAMPEER
WINKELS

GRATIS PARKEREN
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Smeestraat 21 Ruinen  |  0522 - 471 900

www.lensenschilders.nl

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 
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O
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O
FOok kunt u

boodschappen
bestellen via
de website

www.coopkoolhof.nl

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

www.coop.nl/pesse
HLO OO FK

Hollandscheveld

T: 0528 341018

Verkoop
Verhuur

Onderhoud
Fietsplan
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Al 20 jaar organiseert LandschappenNL samen met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties elke 
eerste zaterdag van november de Natuurwerkdag.
 
Vorig jaar november hebben we met de natuurwerkgroep 
Pesse bloembollen gepoot op de Brink en bij de speeltuin in 
Warreveen. In het voorjaar hebben we hier al van kunnen 
genieten. Ook het bloemenmengsel aan het “kerkhofpad” is 
goed opgekomen.

Dit jaar wilden we graag samen met kinderen een insec-
tenhotel vullen en plaatsen aan het “kerkhofpad”. Helaas 
bleven de hulptroepen uit en hebben John en Karla het hotel 
gevuld en geplaatst met een behulpzame buurman. Daar-
naast hebben we bloembollen gepoot langs het fietspad 
aan de Dorpsstraat, ter hoogte van het voormalig “Groene 
Kruisgebouw”.

De natuurwerkgroep is vorig jaar ontstaan na een oproepje 
in het Zaanddörpenneis vanuit de Pioniers. Ons contact-
persoon van Landschapsbeheer Drenthe is Mart Siebering 
Samen bedenken we waar we in onze eigen buurt kunnen 
bijdragen aan de biodiversiteit.

Iedereen kan meedoen aan de Natuurwerkdag, ook als 
je geen ervaring hebt met klussen in de natuur. Het is een 
mooie manier om kennis te maken met het werken in de 
buitenlucht en iets te doen voor natuur en landschap in 
Nederland. De activiteiten op de Natuurwerkdag bestaan 
uit kleinschalige onderhoudswerkzaamheden zoals zagen, 
snoeien, hooien, schoonmaken van paden en poelen, knot-
ten van wilgen, verwijderen van riet, bloembollen planten 
en insectenhotels maken. Samen dragen deelnemers bij aan 
meer biodiversiteit in de natuurgebieden en in eigen buurt. 

Heb je zin om hieraan mee te werken, heb je een leuk idee 
of wil je meer weten, geef het aan bij één van de leden van 
de natuurwerkgroep: John Timmerman, Helga Bühler, Karla 
ten Oever of Tamara Broeksmit.

Smeestraat 21 Ruinen  |  0522 - 471 900

www.lensenschilders.nl

Hét specialistenteam
Schilderwerk - beglazingswerk - wandafwerking

Meppel Tel.: 0522 262644 

K
O
O
LH

O
FOok kunt u

boodschappen
bestellen via
de website

www.coopkoolhof.nl

Ook kunt u boodschappen bestellen via de website

www.coop.nl/pesse
HLO OO FK

Hollandscheveld

T: 0528 341018

Verkoop
Verhuur

Onderhoud
Fietsplan
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Plesmanstraat 89 - 7903 BG  Hoogeveen
0528-22 33 66

- Onderhoud en schadeherstel van alle merken -

- Ombouw en aanpassing rolstoelvervoer - 

- Gespecialiseerd in Mercedes-Benz -

- Bedrijfswageninrichting - 

www.garagejansen.nl

Henry Woltinge - 061365 4809
www.woltingedienstverlening.nl

(H)Eerlijk en lokaal
kalfsvlees uit Pesse!

DUURZAAM =
NIET DUUR

DUURZAAM =
NIET DUUR
TANK EENS GROEN

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

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

de fossiele brandstof!

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

Opgericht 24 oktober 1952

Beste inwoners van Pesse en Fluitenberg, wist U 
dat wij de meeste leden hebben van alle vereni-
gingen in uw dorp; bent U al lid? Voor €32,50 
per persoon per jaar kunt U rekenen op finan-
cieel voordeel bij een uitvaart (kinderen tot 
18 jaar zijn gratis lid).

Als vereniging zijn we een samenwerkingsverband aange-
gaan met UGNA Uitvaartverzorging. Een betrouwbare part-
ner die voor vele uitvaartverenigingen in Drenthe uitvaarten 
verzorgd voor een betaalbare prijs. Naast onze uitkering 
van €1200 kan uw voordeel als lid hierbij oplopen tot wel 
€1500 – €2000 Hierbij moet U denken aan de dienstverle-
ning bij de uitvaart, overbrengen of bezorgen van de kist, 
verzorging van de overledene en gebruik van de rouwauto.

Zaken waar geen vergoeding tegen over staat zijn onder 

andere een kist, een grafmonument, de rouwkaart of con-
sumpties in de koffiekamer.

Overweegt U lid te worden, een mail richting onze ledenad-
ministratie is voldoende. Hierbij graag de namen/geboorte-
data van uw gezinssituatie vermelden.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt U uiteraard bij onze 
ledenadministratie of één van onze bestuursleden terecht.
U kunt ons ook vinden op het internet! 
www.uitvaartvereniging.pesse.com

Om het voortbestaan van onze vereniging op langere 
termijn te waarborgen hebben we voldoende leden nodig 
dus meld U aan!

Met vriendelijke groet, het bestuur.

Ledenadministratie:
G. Strijker
Eursinge 3
7935 AC Eursinge – de Wolden
Tel. 0528-241413
Email: gerritstrijker@gmail.com

Wij van UGNA zijn Uitvaartvereniging Pesse-Fluitenberg dankbaar voor 
haar vertrouwen in ons. We kijken uit naar een fijne samenwerking, 
zoals we die al vele jaren mogen hebben met ruim dertig andere 
uitvaartverenigingen.
Onze samenwerking betekent dat u na een overlijden het gratis meld-
nummer van UGNA belt op het nummer: 0800-0242526. 
Wij zijn op dit nummer dag en nacht voor u bereikbaar. Wij informeren 
vervolgens de ledenadministratie van uitvaartvereniging Pesse-Fluiten-
berg over het overlijden. 
Uw uitvaartvereniging heeft ons gevraagd ons in deze brief aan u voor 
te stellen. Dat doen we natuurlijk graag! Wilt u meer over ons weten? 
Kijkt u eens op onze website www.ugna.nl of belt u voor een afspraak 
voor een gesprek met 0528-52 21 25

Wij zijn UGNA. Al bijna een eeuw verzorgen wij uitvaarten. En dat doen 
we met Drentse nuchterheid. Met al ons vakmanschap, met grote 
betrokkenheid bij u en wie u moet missen. En vooral…: met een warm 
hart.
We werken voor meer dan dertig uitvaartverenigingen, voor verzeke-
raars en voor wie niet is aangesloten bij een uitvaartvereniging. In onze 
geboortestreek, de zuidoosthoek van Drenthe en de Kop van Overijssel. 
Maar ook daarbuiten: wij doen ons werk ook voor u, in Pesse-Fluiten-
berg. En in heel Drenthe, in heel Nederland zelfs. Zo bieden we altijd 
en overal vertrouwde uitvaartzorg. En betaalbare uitvaartzorg, voor 
verrassend vriendelijke tarieven. Voor ons van UGNA is uw tevreden-
heid over onze zorg meer dan belangrijk. Over ons werk en onze inzet, 
over ons oog voor praktische zaken en voor wat u zo raakt. En over de 
kosten van wat we in dagen van afscheid voor u mogen doen. Want 
ieder mens verdient een uitvaart die hem recht doet.
Wij van UGNA hebben een warm hart voor ons werk. En voor u, juist in 
verdriet en zorg. Dat maakt ons samen sterk.

We werken met elkaar in een vertrouwd team van uitvaartverzorgers, 
chauffeurs en  medewerkers voor de laatste verzorging. Uitvaartkisten 
maken we zelf. We hebben zelfs een eigen drukkerij, met vormgevers 
die uw wensen vertalen naar perfect drukwerk. En ook voor een per-
soonlijk gedenkteken kunt u vertrouwd bij ons terecht. 

Wij van UGNA  helpen elkaar en ondersteunen elkaar. Zo zorgen we 
samen voor wie u moet missen. En voor u. We adviseren en regelen. 
We geven antwoorden en bieden oplossingen. 
We staan naast u en we luisteren. We zijn er. Voor u. 

En u? 
U bent uniek. Met uw eigen geschiedenis en karakter, uw eigen leven. 
En uw eigen wensen. Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaartwen-
sen? Wat past bij u, wat past bij de mensen die van u houden en ach-
terblijven? Wat maakt uw afscheid net zo uniek en waardevol als u?

We sturen u graag ons gratis Wensenboekje toe, met alle ruimte voor 
het noteren van uw wensen rond uw afscheid. Om rustig over na te 
denken, om over te praten met wie u lief zijn. Dat geeft rust. Voor u en 
uw naasten. 
En vindt u het prettig om eens met ons van UGNA in gesprek te gaan? 
We maken graag een afspraak met u. 

Welkom bij UGNA Uitvaartverzorging. 
Eigentijds in handelen, traditioneel in waarden.

www.ugna.nl
info@ugna.nl - Telefoon: 0528-522125
Gratis meldnummer bij overlijden: 0800-0242526

UGNA uitvaartverzorging
Als u al lid bent van Uitvaartvereniging Pesse-Fluitenberg heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat zij 
een samenwerkingsverband aangegaan zijn met UGNA uitvaartverzorging uit Coevorden. Ook leest u 
in deze nieuwsbrief over de reden om haar samenwerking met DELA te beëindigen. 

Hoofdkantoor: 
Ballastweg 2

7741 ZL  Coevorden

Postadres: 
Postbus 208

7740 AE  Coevorden

www.ugna.nl

info@ugna.nl
0528 - 522 125

In de nieuwsbrief van uw uitvaartvereniging die u bij deze 
brief ontvangt, informeert de vereniging u over het 
samenwerkingsverband dat zij met UGNA is aangegaan. 
Ook leest u in deze nieuwsbrief over de reden om haar 
samenwerking met DELA te beëindigen. 
Wij van UGNA zijn Uitvaartvereniging Pesse-Fluitenberg dankbaar 
voor haar vertrouwen in ons. We kijken uit naar een fijne 
samenwerking, zoals we die al vele jaren mogen hebben met ruim 
dertig andere uitvaartverenigingen.
Onze samenwerking betekent dat u na een overlijden het gratis 
meldnummer van UGNA belt op het nummer: 0800-0242526. 
Wij zijn op dit nummer dag en nacht voor u bereikbaar. 
Wij informeren vervolgens de ledenadministratie van 
uitvaartvereniging Pesse-Fluitenberg over het overlijden. 
Uw uitvaartvereniging heeft ons gevraagd ons in deze brief aan 
u voor te stellen. Dat doen we natuurlijk graag! Wilt u meer over 
ons weten? Kijkt u eens op onze website www.ugna.nl of belt u 
voor een afspraak voor een gesprek met 0528-52 21 25

Wij zijn UGNA. Al bijna een eeuw verzorgen wij uitvaarten. En dat 
doen we met Drentse nuchterheid. Met al ons vakmanschap, met 
grote betrokkenheid bij u en wie u moet missen. En vooral…: met 
een warm hart.
We werken voor meer dan dertig uitvaartverenigingen, 
voor verzekeraars en voor wie niet is aangesloten bij een 
uitvaartvereniging. In onze geboortestreek, de zuidoosthoek van 
Drenthe en de Kop van Overijssel. Maar ook daarbuiten: wij doen 
ons werk ook voor u, in Pesse-Fluitenberg. En in heel Drenthe, in 
heel Nederland zelfs. Zo bieden we altijd en overal vertrouwde 
uitvaartzorg. En betaalbare uitvaartzorg, voor verrassend 
vriendelijke tarieven. Voor ons van UGNA is uw tevredenheid over 
onze zorg meer dan belangrijk. Over ons werk en onze inzet, over 
ons oog voor praktische zaken en voor wat u zo raakt. En over 
de kosten van wat we in dagen van afscheid voor u mogen doen. 
Want ieder mens verdient een uitvaart die hem recht doet.

Wij van UGNA hebben een warm hart voor ons werk. En voor u, 
juist in verdriet en zorg. Dat maakt ons samen sterk.
We werken met elkaar in een vertrouwd team van uitvaart-
verzorgers, chauffeurs en  medewerkers voor de laatste 
verzorging. Uitvaartkisten maken we zelf. We hebben zelfs een 
eigen drukkerij, met vormgevers die uw wensen vertalen naar 
perfect drukwerk. En ook voor een persoonlijk gedenkteken kunt 
u vertrouwd bij ons terecht. 

Wij van UGNA  helpen elkaar en ondersteunen elkaar. Zo zorgen 
we samen voor wie u moet missen. En voor u. We adviseren en 
regelen. We geven antwoorden en bieden oplossingen. 
We staan naast u en we luisteren. We zijn er. Voor u. 

En u? 
U bent uniek. Met uw eigen geschiedenis en karakter, uw eigen 
leven. En uw eigen wensen. Heeft u al eens nagedacht over uw 
uitvaartwensen? Wat past bij u, wat past bij de mensen die van u 
houden en achterblijven? Wat maakt uw afscheid net zo uniek en 
waardevol als u?

We sturen u graag ons gratis Wensenboekje toe, met alle ruimte 
voor het noteren van uw wensen rond uw afscheid. Om rustig 
over na te denken, om over te praten met wie u lief zijn. Dat 
geeft rust. Voor u en uw naasten. 
En vindt u het prettig om eens met ons van UGNA in gesprek te 
gaan? We maken graag een afspraak met u. 

Welkom bij UGNA Uitvaartverzorging. 
Eigentijds in handelen, traditioneel in waarden.

www.ugna.nl
info@ugna.nl 
Telefoon: 0528-522125
Gratis meldnummer bij overlijden: 0800-0242526

Plesmanstraat 89 - 7903 BG  Hoogeveen
0528-22 33 66

- Onderhoud en schadeherstel van alle merken -

- Ombouw en aanpassing rolstoelvervoer - 

- Gespecialiseerd in Mercedes-Benz -

- Bedrijfswageninrichting - 

www.garagejansen.nl

Henry Woltinge - 061365 4809
www.woltingedienstverlening.nl

(H)Eerlijk en lokaal
kalfsvlees uit Pesse!

DUURZAAM =
NIET DUUR

DUURZAAM =
NIET DUUR
TANK EENS GROEN

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

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

de fossiele brandstof!

Lees er meer over op:
www.greenplanet.nl/tanken
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Dorpsstraat 72B - Pesse
06 50 61 26 68  - www.deurdacht.nl

DeurDacht, uw voor- en garagedeurspecialist 

uit Pesse! Ons bedrijf is gespecialiseerd in 

de verkoop, montage en service van Hör-

mann garage- en voordeuren en elektrische 

aandrijvingen.
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Warmtescans in de 
wintermaanden
Voor de vierde keer organiseert PEN 
warmtescans voor inwoners van Pesse, Stuifzand, 
Fluitenberg en Eursinge. Doel is weer om 
deelnemers inzicht te geven in het warmteverlies 
van hun woning en wat zij kunnen doen on de 
woning beter te isoleren. Uiteindelijk kunnen zij  
flink besparen op hun energierekening.

Uw voordelen
• Warmteverlies tegengaan en besparen op uw afrekening
• Vrijblijvende warmtescan van uw woning
• Gebreken in de isolatie direct zichtbaar

We willen iedereen die nog geen warmtescans heeft laten 
maken, de mogelijkheid geven om dit alsnog te doen. Voor 
huurders is het ook interessant om zich op te geven. Zelfs 
met kleine, goedkope maatregelen kan de energierekening 
omlaag.

Werkwijze
Een vrijwilliger van PEN voert de warmtescan op afspraak 
bij u uit. De warmtescan van uw huis wordt buiten uitge-
voerd. Het verdere gesprek met de vrijwilliger kan ook bui-
ten plaatsvinden. De scans worden in de maanden januari 
en februari gemaakt, omdat de buitentemperatuur maximaal 
5 graden moet zijn.

Anders dan de voorgaande jaren volgt nu een afspraak 
met een van onze energiecoaches. Die bespreekt met u de 
warmtebeelden en geeft tips over mogelijke maatregelen om 
uw woning beter te isoleren. We kiezen voor deze opzet 
omdat iedere deelnemer verzekerd is van gerichte tips.
Het laten maken van de scans en de gegeven tips ver-
plichten u tot niets. U bent vrij om zelf te bepalen wat uw 
vervolgstappen worden.

Deelname
Weet u al of u warmtescans wilt laten maken, geef dat dan 
aan ons door. Een mail naar info@penpesse.nl is voldoen-
de. Wij nemen dan contact met u op.

Voor leden van PEN is de scan en het gesprek met de 
energiecoach gratis.
U kunt ook lid worden wanneer u zich aanmeldt voor de 
actie. Ook dan is de deelname gratis.
Voor niet-leden geldt dat de scan € 30,- kost. 

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

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

DeurDacht, uw voor- en garagedeurspecialist 

uit Pesse! Ons bedrijf is gespecialiseerd in 

de verkoop, montage en service van Hör-

mann garage- en voordeuren en elektrische 

aandrijvingen.
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Warreveen 57 - Pesse
Tel. 06 27 37 89 10

info@schoonheidssalon-marleen.nl

www.schoonheidssalon-marleen.nl

Buitengewoon goed

Agrarisch onroerend goed

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

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

Gespecialiseerd
in het bemesten van
gras- en bouwland!

H. Reindersweg 3a - Pesse
06 428 042 03

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

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

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

Openingstijden:

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

Wij werken op afspraak.

Volg ons ook op Facebook: @kapsalonmaggie



Bijvoorbeeld bij Stichting ONE
Stichting ONE helpt mensen die door samenloop van omstan-
digheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet we-
ten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben 
om dit mee te delen of om hen te helpen. Stichting ONE biedt 
een luisterend oor en neemt de tijd voor het realiseren van een 
vertrouwensrelatie om mensen van daaruit te begeleiden naar 
professionele instanties.
Stichting ONE doet dit door:
Sociaal, maatschappelijke ondersteuning
Luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen 
met professionals, verwijzing naar professionele instanties.
Praktische ondersteuning
Hulp aanreiken bij inrichting, zoeken naar witgoed en andere 
apparaten. Ook op voeding en kleding wordt gelet.
Inkomensondersteuning
Thema: verwijzing en/of begeleiding naar professionele en vrij-
willige hulpverlenende instanties voor lokale en landelijke regelin-
gen voor subsidie, toelagen, toeslagen en kwijtscheldingen.
Ons werkgebied is de Gemeente Hoogeveen.
Inloopuur de Haven
De Haven, elke 1e en 3e maandag van de maand van 19.00 
tot 20.00 uur.
Adres: Schutstraat 40 gebouw van het Leger des Heils
Hulpverlening
• Schuldhulpverlening
• Budgetbegeleiding
• Contact met officiële instanties
• Indienen van bezwaarschriften
• Basisbehoeften als voeding en kleding
• Situaties van afsluiting gas, water of elektriciteit
Kort gezegd: alle situaties waarin mensen gewoon even niet 
weten waar ze met hun vraag over welk onderwerp dan ook, 
naartoe kunnen.
Samen met u zoeken wij naar mogelijkheden om u verder te hel-
pen.

Bel of mail voor hulp, bellen 06-52245740 Of vul het contactfor-
mulier op de website van Stichting ONE in.

Diaconaal Platform Hoogeveen
Inloop uur De Haven, iedere 1e en 3e maandag van de maand 
19.00 – 20.00 uur in De Ontmoetingswinkel, Schutstraat 40 in 
Hoogeveen info@inloopuurdehaven.nl
Is een initiatief van Diaconaal Platform Hoogeveen. In het Diaco-
naal Platform werken levensbeschouwelijke instellingen en diaco-
nieën van kerken in de gemeente Hoogeveen met elkaar samen. 
Door de krachten te bundelen en ieders sterke kanten in te zetten, 
wil het platform kwetsbare mensen helpen en tot hun recht laten 
komen. Het inloopuur wordt georganiseerd en uitgevoerd door 
vrijwilligers van Stichting ONE en Diaconaal Platform. De vrijwil-
ligers van het inloopuur hebben nauwe contacten met Gemeente 
Hoogeveen, Sociale Dienst, Maatschappelijk Werk, GKB, Voed-
selbank, Kledingbank en GGZ. De vrijwilligers worden zorgvul-
dig geselecteerd en werken met een geheimhoudingsplicht.

Sportfonds Hoogeveen (of uw eigen gemeente)
Hebt u een laag inkomen? Kan uw kind daarom niet meedoen 
aan een sport- of cultuuractiviteit? Dan kunt u misschien het Jeugd-
fonds Sport en Cultuur gebruiken voor uw kind. Een intermediair 
(sportfunctionaris) doet de aanvraag voor u. Het fonds betaalt 

dan het lidmaatschap en in sommige gevallen het materiaal en 
sportkleding. Gezinnen en doorverwijzende organisaties kunnen 
contact opnemen met de gemeente: sport@hoogeveen.nl.
Aanvraag; U geeft in de e-mail de naam en het adres van het kind 
door. De sportfunctionaris neemt contact met u op. In overleg met 
u, doet hij dan de aanvraag.
Voorwaarden: Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is voor kinderen 
van 0 tot en met 17 jaar. Alleen uw contactpersoon kan de aan-
vraag doen.
• U kunt per jaar maximaal 1 aanvraag voor sportactiviteiten en 

1 voor cultuuractiviteiten doen.
• De contactpersoon beoordeelt of een gezin recht heeft op het 

fonds.
• U kunt maximaal € 300,- per jaar voor sport of € 500,- voor 

cultuur krijgen.
• Het Jeugdfonds maakt het geld rechtstreeks over naar de sport- 

of cultuuraanbieder.
• Deelname aan cultuuractiviteit kan alleen bij organisaties die 

zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Wilt u meer weten over het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Neem 
dan contact op met Sportfunctionarissen Hoogeveen: 14 0528 
Of sport@hoogeveen.nl. Ook vindt u meer informatie op de web-
site van Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Stichting Present 
Stichting Present wil de beweging van omzien naar elkaar ver-
sterken. Dat willen we doen door met zoveel mogelijk mensen 
projecten te organiseren waarbij iemand ook echt geholpen is.
Via Present Hoogeveen komen we bij vele mensen over de vloer. 
Tal van vrijwilligers gaan via ons voor een dag of dagdeel aan de 
slag. Opruimen, schoonmaken, schilderen of gewoon een bakje 
koffie en een luisterend oor. Het kan allemaal via Present.
Contact: Je kunt ons snel bereiken info@presenthoogeveen.nl of 
06 131 067 82. Coördinator Hanneke Schaab werkdagen: 
maandag en woensdag

Bibliotheek in Hoogeveen
Biedt allerlei cursussen en activiteiten aan waar van er veel gratis 
zijn; Onder andere activiteiten voor kinderen bijvoorbeeld in de 
kinderboekenweek. Hulp bij solliciteren en werk zoeken bij het 
leerwerktraject. Je digitale-, computer-, internetvaardigheden trai-
nen op het digitaal spreekuur.
En nog veel meer. Kijk even op de website of loop binnen.

Ontmoetingen kerk diaconie
Ook bij de kerk (diaconie of predikant) mag u uw vraag neerleg-
gen wanneer het financieel of op een andere manier niet meer 
lukt. Ook als u het idee hebt dat iemand een extraatje goed kan 
gebruiken als bijvoorbeeld de (Actie) vakantietas voor kinderen 
of een kerstpakket. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om.
Voor de diaconie is het niet altijd duidelijk zonder hulpvraag wie 
in aanmerking zouden moeten komen voor bijvoorbeeld de va-
kantietas of een kerstpakket.
U kunt ook mailen naar pastoraat@pknpesse.nl

Voedselbank Hoogeveen
Misschien kan de voedselbank Hoogeveen iets voor u betekenen. 
Locatie: Kanaalweg 38E, 7902 LM Hoogeveen
Voedselhulp en (her)screening aanvragen. Bij voorkeur via het 
e-mailadres voedselbankhoogeveen@hotmail.com
Klanten: 06 15 47 62 78

De eindjes aan elkaar…

De energie en de boodschappen worden duurder, de benzine wordt duurder..
Krijgt u het nog voor elkaar, de eindjes aan elkaar??

Wist u wanneer het niet lukt er verschillende plaatsen zijn waar u hulp kan en mag vragen?
Of iemand die u kent hier naar door kunt verwijzen.
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op koers

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

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

Zwarte Water 6
7933 TN Pesse

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

info@paspesse.nl
www.paspesse.nl

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

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

machinereparatie

metaaldraaien

freeswerk

revisie en nieuwbouw
van hydro-cylinders

plaat- en
konstruktiewerk

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

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

Werkplaats:
Dorpsstraat 72D
7933 PDPesse

Maatwerk in het maken van
kozijnen, ramen en deuren.

www.ondernemendpesse.nl
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Ontmoetingskerk Pesse Nieuws
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De Top 2000 in de Ontmoetingskerk op zaterdag 5 november was een
succes. Met ruim 70 gasten een hele mooie opkomst. Er werd volop
genoten van de band Grooving. Helaas door ziekte konden 
Lara Boode en Gijs Kos deze avond niet optreden. 
De pub quiz georganiseerd door Annemarie Koopman viel goed in de
smaak. Alle vrijwilligers die deze avond tot een succes hebben 
gemaakt, bedankt!

Wij vieren ons Kerstfeest in de winter, we
weten niet beter. Ik denk dat de meeste 
mensen dat oude liedje nog wel weten mee
te zingen: ‘Midden in de winternacht ging de
hemel open’. Dat gegeven bepaalt voor een
heel groot deel ook de sfeer en de betekenis
die Kerst voor ons heeft. Ik heb een paar jaar
van mijn leven aan de andere kant van de
evenaar gewoond, in het zuiden van Brazilië.
Daar kwam ik tot de ontdekking hoe vanzelf-
sprekend Kerst in de donkere tijd van het jaar
voor mij was, want mijn eerste Kerstfeest
daar was dus middenin de zomer. Ik kan je
wel vertellen: dat voelt heel anders! Kerst in
je korte broek… dat is echt even wennen. Als
het hoogzomer is, dan zit je niet gezellig 
binnen met een kachel aan en kaarsjes
overal. Dan hoef je geen warme choco en
glühwein. Maar het leuke daarvan is: dan
word je er dus ook echt bij bepaald, dat het
met Kerst uiteindelijk niet gaat om de sfeer,
maar om de echte betekenis van Kerst.

We vieren de geboorte van Jezus. Dat is wat
Kerst, Kerst maakt. Hij werd geboren in het
midden van de nacht. Of het buiten nu koud
of warm was, dat doet er niet zoveel toe. Wel
dat het midden in de nacht was. Midden in
de nacht van die dagen, lang geleden. Maar
ook middenin onze nacht. Er is veel donker-
heid in onze wereld. We dachten na twee 
coronajaren dat we wisten wat crisis was,
maar dit jaar is er enorm veel verschoven.
Een verschrikkelijke oorlog op ons continent.
Met enorme gevolgen. Wantrouwen dat hand 
over hand toeneemt, we laten ons tegen 
elkaar uitspelen door krachten die erop uit
zijn onze samenleving instabiel te maken.
Midden in onze nacht vieren we de komst
van het Licht voor de
wereld. Zo voeden we 
bewust ons verlangen
naar recht en vrede.
Midden in onze nacht,
hoe die er ook uitziet,
houden we ons vast
aan het Licht.

4 december, 10.00 uur 2e Advent
Voorganger: ds. Marianne Paas Feenstra

11 december, 10.00 uur
3e Advent Maaltijd van de Heer
Voorganger: ds. Marianne Paas Feenstra

Zondag18 december, 10.00 uur 4e Advent
Voorganger: ds. Marianne Paas Feenstra

24 december, 21.30 uur.
Kerstnachtviering in de Ontmoetingskerk
m.m.v. van Lara Boode en Gijs Kos
Voorganger: ds. Marianne Paas Feenstra

Zondag 25 december, 10.00 uur
Kerstviering in de Ontmoetingskerk
m.m.v. koperblazers en met een kinderkerstspel
Voorganger: ds. Marianne Paas Feenstra

31 december. 19.30 uur. Oudjaarsavond
Voorganger: ds. Marianne Paas Feenstra

1 januari 2023, 10.00 uur
Nieuwjaarsmorgen
Voorganger: ds. Marianne Paas Feenstra

Middernacht Kerkdiensten rond de feestdagen

Terugblik op de Top 2000

Marianne Paas-Feenstra - Predikant

Online meevieren met de diensten kan via 
kerkdienstgemist.nl/stations/2578-Ontmoetingskerk---PKN-Pesse
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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

De Boer Aanhangwagens ook uw 
Horsetrucks specialist

MTH 
Machine Techniek

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

Industrieterrein De Wieken

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

en onderhoud!
    LANDBOUWMECHANISATIE EN 

TUIN- PARKMACHINES
Wij verkopen en verhuren! 

Vraag naar de mogelijkheden!

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)

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

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken,

tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

HOVENIERS GEVRAAGD
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Ontmoetingskerk Pesse Nieuws

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

SONAR NIEUWSBRIEF

Hallo allemaal,        
Hierbij een update over Sonar. 
Sinds september dit jaar zijn er twee verschillende 
Sonarbijeenkomsten: 
Sonar (zoals we dat al gewend waren) én 
Sonar+. De “gewone”. Sonarbijeenkomsten zijn de 
interactieve tienermeetingen, die gehouden worden op
de derde zondag van de ONEVEN maanden. 
Deze zijn van 10.00 uur – 11.00 uur.
De bijeenkomsten die de naam Sonar+ hebben 
gekregen komen in de plaats van de oude vertrouwde
catechesatie. Deze bijeenkomsten zijn op de derde 
zondag van de EVEN maanden van 
17.00uur – 18.30 uur. Alle bijeenkomsten zijn in de 
Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22 te Fluitenberg.
Bij alle bijeenkomsten zijn de jongeren van 
12 tot 17 jaar welkom.

Sonar+: Tijdens de Sonar+ bijeenkomsten gaan we
samen eten, bespreken we een bijbels onderwerp en
doen we een activiteit. 

Sonar:
In september hadden we het thema “Aan Tafel”. Zijn wij
gastvrij? Vinden wij het leuk als we een gast aan tafel
krijgen? En als die gast Jezus zelf is? Wat zou je Hem
dan willen vragen? Over deze vragen hebben we met
elkaar nagedacht.

In november hadden we gasten bij Sonar: Dana, Ezra en
Rick waren er om te vertellen over hun reis naar
Rwanda. Ze hebben verteld waarom ze kozen voor een
reis naar Rwanda. En over alle avonturen die ze daar
meegemaakt hebben. 
Misschien zijn er (n.a.v.) hun verhaal wel jongeren die
ook een keer mee op reis willen! 

SONAR+ AGENDA:
18 december
19 februari 2023

SONAR AGENDA:
15 januari 2023
19 maart 2023

Voor vragen, opmerkingen, suggesties kun je 
terecht bij:       

Tineke Westert 06- 19 90 01 38 en 
Alie Stoel  06- 48 62 67 97 

E-mail: sonar@pknpesse.nl
Insta: sonarpesse
www.facebook.com/sonarjeugd 

Toen zijn zoon Niklas 10 jaar was, stelde hij sterrenkundige Heino Falcke de 
volgende vraag: “Papa, hoe groot is de hemel?” “Wow, dat is een moeilijk te 
beantwoorden vraag,” antwoordde hij. “Ik heb geen idee. Dat weet alleen God.
Maar ik weet misschien wél hoe groot het heelal is.”

Prof. dr. Heino Falcke, die uitgebreid is geïnterviewd over zijn werk en zijn geloof
door EO-Visie, schrijft hier van het gesprek tussen vader en zoon:

‘Oké, hoe groot is het heelal?’
“Heel groot. Laten we beginnen in onze eigen buurt. De afstand tussen 
Nederland en de maan is ongeveer 390.000 km. Stel dat je met je auto naar de
maan toe kunt gaan. Dan moet je 135 dagen rijden, zonder één keer te stoppen
om te rusten. Met een raket gaat het natuurlijk veel sneller. De astronauten 
hadden 40 jaar geleden ‘maar’ 3 dagen nodig. En een lichtflitst binnen 
1,3 seconde van de aarde naar de maan! Zelfs het licht heeft 8 minuten nodig om
van de zon naar de aarde te komen. Maar de sterren zijn nog veel verder weg.”

‘Hoezo?’
“Kijk, elke ster is net zo’n zon als onze eigen zon. Sommige sterren zijn wel 
tienduizend keer helderder dan onze zon. Ze schijnen maar zwak, omdat ze zo
ver weg zijn. Maar in werkelijkheid zijn ze ontzettend helder! De dichtstbijzijnde
ster – Proxima Centauri – is 43 biljoen kilometer ver. Zelfs met de snelste raket
die wij kunnen bouwen, heb je toch nog 75.000 jaar nodig om er naartoe te gaan.
Met je blote oog zie je maar 3000 sterren, maar in ons melkwegstelsel zijn er al
meer dan 100 duizend miljoen sterren. Die staan gemiddeld op een afstand van
ongeveer 30.000 lichtjaar van ons vandaan. Er zijn nog andere melkwegstelsels,
met net zoveel sterren. Een ervan is erg dichtbij: 
het Andromeda melkwegstelsel – dat is ‘maar’ 2,5 miljoen lichtjaar ver. 
Maar andere zijn miljarden lichtjaren ver weg.” 
(Een lichtjaar is een kosmische afstandsmaat, gelijk aan ca. 9,46 biljoen kilometer).

‘Waarom heeft God het heelal zo verschrikkelijk groot gemaakt?’
“Dat zou ik niet weten. Misschien zou God ons willen laten zien dat Hij, 
die alles geschapen heeft, nog veel schitterender en groter is dan zelfs
dit ongelooflijk grote heelal.”

Prof. dr. Heino Falcke (1966, Keulen) is hoogleraar radioastronomie en 
astrodeeltjesfysica en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Hij is bekend van zijn onderzoek op het gebied van zwarte gaten.

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Nasa.gov

Hoe groot zijt Gij....

Redactie van Raak wenst u hele fijne feestdagen en een heel fijn 2023 

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

De Boer Aanhangwagens ook uw 
Horsetrucks specialist

MTH 
Machine Techniek

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

Industrieterrein De Wieken

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

en onderhoud!
    LANDBOUWMECHANISATIE EN 

TUIN- PARKMACHINES
Wij verkopen en verhuren! 

Vraag naar de mogelijkheden!

www.hilkobakker.nl

Eursinge 1 - Eursinge (De Wolden)

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

Tuinaanleg, boomverzorging,
landschapsonderhoud.

Onderhoud van:
begraafplaatsen, grafwerken,

tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

HOVENIERS GEVRAAGD



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

berekeningen en systemen 
■ Elektra, gas, water, 

sanitaire installatie

T 0522-47 04 56

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

Alles voor uw tuin; meststoffen, potgrond etc.

■ Verkoop tuinmachines/ 
tuingereedschap 

■ Grasmachine reparatieservice

■ Houtzaagservice 
■ Verfmengservice

T 0522-47 15 81

Voor de Blanken 3 
Ruinen 
www.intechneau.nl 

CENTRAAL
VERGADEREN
AAN DE A28

DAT KAN BIJ GREEN PLANET

€6 P.P.
PER UUR

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

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

JEANET GERDING 
BODYPOINT 
Het centrum voor 
beweging, massage 
en ontspanning in 
Ruinen en omstreken. 
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Beoordeling eerste ideeën al in januari!

Smederij Pesse ook in 

2023 actief

Ook in 2023 heeft de Smederij Pesse weer een pot 
geld om mooie initiatieven die de leefbaarheid in 
Pesse bevorderen te ondersteunen. Ideeën kunnen 
het hele jaar ingediend worden en worden dan 
snel beoordeeld door de Smederij-groep. Indienen 
kan ook nu al. Op 11 januari komt de Smederij-
groep bijeen om de eerste plannen voor 2023 te 
beoordelen.

De initiatiefgroep Smederij Pesse wil graag meer ideeën 
kunnen ondersteunen met een financiële bijdrage. Kleinere 
plannen van pakweg 100 of 200 euro komen bij verkie-
zingen nooit aan bod. Daarom is voor 2023, net als voor 
2022, gekozen voor een nieuwe aanpak. Ingediende 
ideeën worden snel na het indienen beoordeeld. Overigens 
is het nog steeds mogelijk ondersteuning te vragen voor wat 
grotere plannen. In principe wordt maximaal 1.500 euro 
toegezegd voor een project. 

Geen idee is te gek
Geen idee te gek. Als het maar voldoet aan de criteria. In 
het kort:
• een idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid;
• initiatiefnemers en gebruikers staan achter het idee, 

voeren het zelf uit, zoeken sponsoring of leveren een 
tegenprestatie;

• een idee wordt binnen een jaar uitgevoerd.
In 2023 moeten alle goedgekeurde ideeën uitgevoerd zijn 
voor 1 december 2023, daarna vervallen de toezeggingen. 
Snel indienen betekent niet dat het ook snel gerealiseerd 
moet worden. Daarvoor is, als gemeld, tot 1 december 
2023 de tijd. Hoe eerder een idee wordt ingediend en 
goedgekeurd, hoe meer tijd er is om het uit te voeren. 

Op = op
De Smederijen-pot is niet onbeperkt groot. Wacht daarom 
niet te lang met het indienen van een aanvraag. Ideeën 
worden door de initiatiefgroep Smederij op volgorde van 
binnenkomst beoordeeld. En op is op. Dus wacht niet te 
lang en dien je idee in!

Wat gaat het worden?
De initiatiefgroep Smederij Pesse is benieuwd welke (klei-
nere) ideeën er leven en laat zich graag verrassen! Ideeën 
inleveren kan bij één van de leden van de initiatiefgroep of 
door te mailen naar info@desmederijenvanhoogeveen.nl

Chris Bulder, Stan van Eck, Henny van Halderen, Geert 
Leehuis, Gerie Roozeboom, Hermanda Snapper

De Pesser vlag
Onze mooie dorp Pesse had na een paar initiatieven nog steeds geen eigen vlag. Vaak staan vlaggen-
masten leeg wanneer de nationale 3-kleur er niet in hangt bij speciale gelegenheden. Na wat plannen 
te hebben bedacht en onze plaatselijke grafische vormgever zijn licht erover liet schijnen, is er een idee 
ingediend bij de Smederijen.

De boot van Pesse is een kenmerk van ons dorp en of je het nu 
mooi vindt of niet, het is Pesse en hoort daarom op de vlag.
De Smederijen hebben toegezegd een mast op de Brink te 
zullen plaatsen en voor een aantal jaren een mooie vlag.
Met verschillende vrijwilligers hebben we de mast geplaatst 
en onze voorzitster van De Pioniers heeft de vlag onthuld.
Wij zijn de Smederijen dankbaar voor het bedrag en daar-
mee de realisatie van de vlag en de mast.
Wilt u ook een mooie vlag bestellen, dat kan.
De kosten zijn:
€ 25,- formaat 200x100 cm
€ 36,- formaat 225x150 cm
Stuur een mail (jack@pesse.com of app 06-48057437) 
naar Jack Reinders. 

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

berekeningen en systemen 
■ Elektra, gas, water, 

sanitaire installatie

T 0522-47 04 56

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

Alles voor uw tuin; meststoffen, potgrond etc.

■ Verkoop tuinmachines/ 
tuingereedschap 

■ Grasmachine reparatieservice

■ Houtzaagservice 
■ Verfmengservice

T 0522-47 15 81

Voor de Blanken 3 
Ruinen 
www.intechneau.nl 

CENTRAAL
VERGADEREN
AAN DE A28

DAT KAN BIJ GREEN PLANET

€6 P.P.
PER UUR

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

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

JEANET GERDING 
BODYPOINT 
Het centrum voor 
beweging, massage 
en ontspanning in 
Ruinen en omstreken. 
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Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557

THUIS IN
WARMTE

GASAPPARATEN?
MAAK GEBRUIK VAN

ONZE ONDERHOUDSDIENST

Gerwalt van Slochteren
06 520 638 05

info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

• ontwerp

• aanleg

• onderhoud

• renovatie

• bestrating

De Tipakkers 19
7933 RP  Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

René Stevens                        06 4214 3336 
Pesse                                          info@rietdekkersbedrijfstevens.nl 

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

www.opdegoedeweg.nl
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Zoals bekend zijn er, onbekend wanneer, maar lang geleden in Pesse drie ommetjes uitgezet. Er wordt  
met regelmaat door onze bewoners en ook door toeristen gebruik van gemaakt. We hadden een rode, 
een gele en een blauwe route. Dit jaar is er een “technisch probleem” opgetreden waardoor we de 
blauwe route niet meer konden gebruiken. De pijltjes en de nodige palen zijn daarom verwijderd. 

Onlangs is er een nieuwe blauwe route uitgezet die even 
lang is als de oude route. Daar is dus niets aan veranderd. 
Nu blijkt dat de blauwe pijlen zeer slecht zichtbaar zijn op 
de nieuwe zwarte palen die als vervanging voor de versle-
ten larikspalen door de gemeente Hoogeveen ter beschik-
king zijn gesteld. Om de zichtbaarheid te verbeteren heb 
ik er witte ondergrondjes onder aangebracht. Maar… ook 
deze oplossing bleek niet te voldoen.
Alles weer verwijderd en van de witte ondergrondjes witte 
pijlen gemaakt en deze weer op de zwarte palen ge-
schroefd. Nu zijn ze prima zichtbaar. We hebben dus nu 
een rode, een gele en een witte route.

Omdat de witte route helemaal nieuw is, wordt hieronder de 
route aangegeven. Hij kan net als de andere routes in twee 
richtingen gelopen worden. 
RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = recht door
De Route rechtsom. Start is bij de Wenning. Naar de Oos-
tering en LA op de Oostering, dan even verder RA de weg 
op naar het kerkhof. Deze volgen tot het einde. De Hooge-
veenseweg oversteken en RA het fietspad volgen richting 
dorp. Aan het einde van het fietspad LA, de Warreveen op. 
De Warreveen volgen, langs de nieuwe waterspeelplaats en 
verder langs de garage tot aan de Dorpsstraat. RD over-
steken naar de Hoorns. Aan het einde daarvan, RA via de 
Veldbrake weer naar de Wenning. U heeft dan ongeveer  
2,7 km gewandeld. 

De routes worden minimaal eenmaal per jaar nagelopen. 
De Pesser Ommetjes zijn onderdeel van “De Pioniers”. 
Mocht u een op- of aanmerking hebben dan graag bericht 
hierover via de Pioniers. 

Hans van de Vrande

Versterking gezocht!

Om de kinderkookclub weer van start te laten 
gaan zijn we van het Dorpscollege op zoek 
naar extra hulp. Hou je van koken en beschik 
je over de ervaring om dit over te brengen 
op kinderen dan kunnen we jouw hulp goed 
gebruiken! Het zou mooi zijn als de kookclub 
de potten en pannen weer tevoorschijn kan halen, schort om 
en roeren maar.
Voor de details kan er worden gemaild naar 
info@dorpscollege.nl, dan nemen we spoedig contact op.Gerard Waninge

Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

Gerard Waninge
Dorpsstraat 16
7933 PC Pesse

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

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

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

Industrieweg 9 - Hoogeveen
Tel. 0528-262557
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GASAPPARATEN?
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ONZE ONDERHOUDSDIENST

Gerwalt van Slochteren
06 520 638 05

info@hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

• ontwerp

• aanleg

• onderhoud

• renovatie

• bestrating

De Tipakkers 19
7933 RP  Pesse

www.hoveniersbedrijfvanslochteren.nl

 

 

 

 
 
 

NIEUWBOUW – VERVANGING – ONDERHOUD – ADVIES 
 
 
 

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

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

www.opdegoedeweg.nl
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BOUWBEDRIJF PETER WANINGE
Dé specialist in nieuwbouw, verbouw en onderhoud!

Nieuwbouw  |  Verbouw  |  Onderhoud

Bouwbedrijf 
Peter Waninge
06 - 13 768 769

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

Noordeinde 31 - 7941 AS  Meppel

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

I: www.deurinbeeld.nl

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

maar leveren ook topkwaliteit deurbeslag en

overige accessoires voor uw deuren!

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

Voor elk soort loonwerk een passende oplossing.
Pesse - 06 2148 5196
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BOUWBEDRIJF PETER WANINGE
Dé specialist in nieuwbouw, verbouw en onderhoud!

Nieuwbouw  |  Verbouw  |  Onderhoud

Bouwbedrijf 
Peter Waninge
06 - 13 768 769

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

Noordeinde 31 - 7941 AS  Meppel

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

I: www.deurinbeeld.nl

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

maar leveren ook topkwaliteit deurbeslag en

overige accessoires voor uw deuren!

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

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

Peuteropvang de Prugelties 
van Spelerwijs

Wist u dat er bij de peuteropvang van de Prugel-
ties de openingstijden zijn veranderd? We zijn op 
dinsdag en donderdag geopend van 8.15 uur tot 
12.45 uur en dit is inclusief lunch. U kunt kiezen 
voor 1 dagdeel opvang maar bent natuurlijk ook 
beide dagen welkom. We willen heel graag in 
Pesse de peuteropvang in stand houden, maar 
dan moeten wel genoeg kinderen zich aanmelden. 
Net als de basisschool willen we dat graag tijdig 
weten.

Mocht u uw kind nog niet hebben aangemeld, maar u wilt 
straks wel gebruik maken van de peuteropvang (mogelijk 
vanaf 2 jaar en 4 maanden), meld uw peuter dan aan of 
loop gewoon eens binnen bij de Prugelties dinsdag en 
donderdagochtend, u bent van harte welkom. Aanmelden 
kan op www.spelerwijs-hoogeveen.nl. Mocht u in principe 
wel gebruik willen maken van de peuteropvang, maar sluit 
het aanbod niet aan bij uw wens, neem dan contact op met 
Spelerwijs 0528 231114, zo kunnen we kijken of wens en 
aanbod op elkaar afgestemd kan worden.

Op de peuterspeelgroepen wordt er vooral gespeeld, want 
spelend is hoe uw peuter het beste leert. Elke dag heeft een 
vast ritme, hierdoor weet uw peuter wat er gaat gebeuren 
en dat geeft een veilig gevoel. Er is elke dag veel tijd om 
vrij te spelen (binnen en buiten). Uw kind mag materiaal zelf 
uit de kasten kiezen, de pedagogisch medewerker begeleidt 
hem of haar daarin. Tijdens de kring wordt er voorgelezen 
en gezongen, en zal de pedagogisch medewerker vertellen 
over wat er die dag gaat gebeuren. Ook nieuwe thema’s 
worden in de kring geïntroduceerd, meestal speelt de pop 
Puk, die we gebruiken vanuit de methode Uk en Puk, hier 
een rol in. De peuteropvang wordt ook wel de voorschool 
genoemd en vormt een goede voorbereiding op de basis-
school.

Groet en tot ziens op de Prugelties,
pedagogisch medewerkers Irene en Teresa.
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Het Pesser Kersttoernooi
28 en 29 december 2022

Al vele jaren houdt de biljartvereniging “De Wen-
ning” aan het einde van het jaar tussen Kerst en 
Nieuwjaar haar Kersttoernooi. Ook dit jaar gaan 
we na twee jaar corona-onderbreking er weer 
voor. Er wordt gestart om 8.00 uur in “De Wen-
ning”. 

Wij dagen U uit! Kom! En doe mee!!
Biljarten is geen sport alléén voor ouderen.
Wel een sport van precisie en concentratie.
De inschrijving staat open voor alle leden van de vereniging. 
Ook niet-leden die woonachtig zijn in Pesse en die een moy-
enne van níet meer dan 3 spelen kunnen inschrijven.
Weet u niet wat uw moyenne is? Als u dat niet weet kan 
het bijna niet anders, dan dat u de 3 niet haalt. U bent dus 
welkom. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze gedu-
rende de beide speeldagen, overdag en ook in de avond-
uren, beschikbaar zijn. Ook als u op dat moment niet hoeft 
te spelen.

Het toernooi is een uitgelezen kans om eens nader kennis 
te maken met de edele maar best moeilijke biljartsport. 
Deelname is gratis. Geen inschrijfgeld dus!! Er gelden ook 
geen kledingvoorschriften. Wat u wel zelf moet regelen is 
een goed sportief humeur. Heb je geen keu dan is dat geen 
ramp. In de foyer staan er meerdere die u wel mag gebrui-
ken. Krijt is er ook. Je kunt ook een keu lenen. 
Deze oproep geldt voor mannen, vrouwen en jeugdigen 
vanaf 16 jaar!

Aanmelden uiterlijk zaterdag 10 december 2022 op de 
intekenlijst in de biljartzaal of bij de wedstrijdorganisatie.
Jan van Halderen: janvanhalderen@gmail.com
René Speelman: rene.speelman@rses.nl
Wij wensen u veel plezier en speelgenot.

Lid worden van onze gezellige vereniging?
Onze biljartvereniging zou zich graag uitgebreid zien met 
een aantal nieuwe leden. We hebben er nu een kleine 40. 
Het is geen dure sport in vergelijking met andere sporten zo-
als bv. voetbal. U hebt eigenlijk alleen een keu en een krijtje 
nodig. Voor een paar tientjes zijn ze al te koop!
Kom gewoon eens langs en steek uw licht op. U hoeft niet te 
wachten tot na het Kersttoernooi.

Denk niet: Dat is niks voor mij! Te moeilijk. Met een paar 
aanwijzingen en wat oefenen kom je soms al een heel eind. 
Een beetje aanleg helpt natuurlijk ook.

Denk niet: Dat kan ik toch niet! Ik kan u gerust stellen. Als 
je het goed bekijkt, kunnen we er geen van allen echt veel 
van. Wij zitten ook allemaal op een moyenne tussen de 0 
en de 3 gemiddeld. We doen wel ons best om er iets van te 
maken! Dat is soms best spannend. Het is meer de gezellig-
heid van de avond of middag. Een beetje bijpraten onder 
elkaar, waar we het voor doen. We zien u graag komen!

Het Bestuur



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

tegelsensanitairbeilen.nl

Voltastraat 24C, Hoogeveen, T: 0528 820 500, info@scholinginstallatietechniek.nl

www.scholinginstallatietechniek.nl

cv | gas | water | electra | klimaattechniek
airco | zonnepanelen
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Oliebollenactie

Eind december vieren we weer Oud en Nieuw. 
Daarbij hoort natuurlijk een heerlijke oliebol! 

Op 30 december houden wij van World Servants Hooge-
veen weer de oliebollenactie. Alle informatie kunt u vinden 
in de nevenstaande flyer. De locatie maken wij zo spoedig 
mogelijk bekend via social media (Instagram: World Ser-
vants Hoogeveen, Facebook: @worldservantshoogeveen). 
Ook zal er in Pesse geflyerd worden en hangen we posters 
op. Wij zien u graag op 30 december! 

Vriendelijke groet,
World Servants Hoogeveen

 

 

 

Oliebollenactie Pesse 
30 december 2022 van 9.00u – 15.00u 

Locatie volgt op social media 
Bestellijst 

Inleveren bij fam. Stoel, De Vogelakkers 14 in Pesse 
of mailen naar oliebollenws@gmail.com 

 

Oliebollen naturel of rozijnen 
Per stuk €1.10/ 10 voor €10,- 

 
Naam: 
Adres: 
Tel.nummer: 
Emailadres: 
Informatie en opgave: oliebollenws@gmail.com of tel/app: 06-486 267 97 

WWee  bbeezzoorrggeenn  uuiittsslluuiitteenndd  iinn  ddee  ggeemmeeeennttee  HHooooggeevveeeenn  
  

11e COOP KOOLHOF OPEN
KOPPELDARTSKOPPELDARTS

TOERNOOITOERNOOI

WWW.GEPAOPEN.NL

Zon. 29 januari 2023
De Wenning - Pesse

Voorinschrijving via www.gepaopen.nl
Voorinschrijving via www.gepaopen.nlInschrijving aan de zaal tot 12.45 uur.
Inschrijving aan de zaal tot 12.45 uur.Zaal open om 12.00 uur - Aanvang 13.00 uur.
Zaal open om 12.00 uur - Aanvang 13.00 uur.Inschrijving € 20,- per koppel.
Inschrijving € 20,- per koppel.Max. 64 koppels.Max. 64 koppels.
Minimum leeftijd 16 jaar.Minimum leeftijd 16 jaar.

Specialisten in röntgen-, CR (fosfor)- en
ultra-sound systemen
www.hjmx-ray.nl

KOOLHOFHoogeveen

Bremstraat 2
7906 KP Hoogeveen

0528 85 42 52

Openingstijden Pesse
donderdag en vrijdagvan 8.30 uur tot 17.30 uurGraag even bellen voor een afspraak

Pesse

Oostering 22-31
7933 TM Pesse
06 301 134 18

Bedankt....
al weer ruim 3 maanden geleden hebben wijeen start gemaakt op de nieuwe locaties in Pesse enHoogeveen met onze kapsalon. Boven verwachtingmochten wij ervaren dat zoveel klanten ons ook op dezelocaties weten te vinden. Voor dat vertrouwen in onswillen wij u hartelijk bedanken. Het geeft ons een goedgevoel dat wij samen met u dat vertrouwen in elkaarhebben kunnen opbouwen. Bij deze wensen wij uhele fijne feestdagen en een voorspoedig 2013.

BERT POL
KLUSSENBEDRIJF
MOBIEL: 06 - 5125 9983
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Bij 60 deelnemende koppels minimaal een prijzenpotvan € 1800,-!
DARTBANENDARTBANEN
 VERHUUR VERHUUR
 DRENTHE.NL DRENTHE.NL

1e prijs winnaarsronde

€ 500,- gegarandeerd!
Ook prijzen voor beste Pesser koppels!

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

tegelsensanitairbeilen.nl

Voltastraat 24C, Hoogeveen, T: 0528 820 500, info@scholinginstallatietechniek.nl

www.scholinginstallatietechniek.nl

cv | gas | water | electra | klimaattechniek
airco | zonnepanelen
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www.ugna.nl | info@ugna.nl 

uitvaartverzorg ing

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

Voor
elke klus 
de juiste 
oplossing!
Informeer naar de vele mogelijkheden.

Jako Hilbrink 

Met
handige app!

Wifi
• Uitstekende dekking
• Kleine/grote bedrijfspanden en particulier  

Camerabeveiliging
• Vele opties mogelijk
• Lijnoverschrijdingssysteem

Elektra
• Uitbreiding of vervanging meterkast
• Elektronische klussen

Jako Hilbrink 
06 - 50 52 54 54 
info@jakohilbrink.nl www.jakohilbrink.nl 

Laat u niet onaangenaam verrassen!
Camerabewaking op maat, betaalbaar en snel.

Alles in een app
Direct toegang tot beelden 
via de Cam2 App

Direct delen
Verspreid beelden eenvoudig 
met uw mobiel, bijvoorbeeld 
via WhatsApp

Live meldingen 
Blijf op de hoogte via 
berichten op uw mobiel

U bent toch ook zuinig 
op uw spullen?
Kies vandaag nog voor een betrouwbaar 
beveiligingssysteem.

Met ons lijnoverschrijdingssysteem staat uw 
machinepark veilig in uw (open) schuur. Zodra 
een van uw voertuigen door inbrekers verreden 
wordt, krijgt u onmiddellijk een seintje via de app 
op uw telefoon.

Wij geven graag uitleg over de werking van dit 
gebruiksvriendelijke systeem.

www.jakohilbrink.nl 

Jako Hilbrink 
06 - 50 52 54 54 

info@jakohilbrink.nl
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Betsy Gelderman en 
Jeroen Broekman te gast  
bij de Vrouwen van Nu

Dat je het niet altijd ver hoeft te zoeken, bleek 
in de maanden oktober en november. In oktober 
werd de avond verzorgd door het ééndagsbe-
stuur en zij hadden hiervoor dorpsgenoot Betsy 
Gelderman uitgenodigd. 

In diverse kranten hadden 
wij allemaal al kunnen 
lezen, dat Betsy helemaal in 
haar eentje van Pesse naar 
Santiago de Compostella 
ging lopen. Betsy vertrok op 
1 april uit Pesse en kwam 
op 30 juli aan in Santiago 
de Compostella. 
Aan de hand van vele 
foto’s nam Betsy ons mee 
op haar lange voetreis van 
3000 km. Het was een 
heel boeiend verslag en 
de aanwezige dames en 
heren kregen allemaal diep 

respect voor deze knappe prestatie. 

afdeling Pesse

In november was het de beurt voor weer een 
Pessenaar, Jeroen Broekman.
Jeroen groeide als kind op in de supermarkt zoals hij zelf 
vertelde. Jeroen ging later werken bij schoenenspeciaalzaak 
Feijer in Hoogeveen en daarna werd hij vertegenwoordiger 
bij MTB schoenen. De bekende schoenen met de ronde 
zool. Op deze schoenen heeft Jeroen zelfs 13 keer de 
4-daagse gelopen. Hierna ging Jeroen werken bij Schutrups 
Schoenen in Exloo, als bedrijfsleider op de winkelvloer en 
sportpodoloog. Schutrup Schoenen in Exloo, een begrip in 
het noorden, een zaak die in 2023 honderd jaar bestaat.
Over deze zaak en zijn werk daar, ging Jeroen ons deze 
avond vertellen. Jeroen had vele soorten schoenen meege-
nomen, waaronder veel wandelschoenen, wat vooral de 
interesse van de wandeldames had.
We kijken terug op twee plezierige avonden, verzorgd door 
onze dorpsgenoten. 

Ons agenda:
19 december 2022:  viering kerstavond
9 januari 2023:  jaarvergadering
6 februari 2023: mevr. A. Lensen, werkzaam bij de politie 
in de Wolden, komt vertellen over haar werk.

www.ugna.nl | info@ugna.nl 
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machinepark veilig in uw (open) schuur. Zodra 
een van uw voertuigen door inbrekers verreden 
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gebruiksvriendelijke systeem.

www.jakohilbrink.nl 

Jako Hilbrink 
06 - 50 52 54 54 

info@jakohilbrink.nl

De redactie wenst u
fijne feestdagen en

een geweldig 2023!
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EN Clubkampioenschappen 2022

Na weken van oefenen in de gymlessen was het zaterdag 5 november 2022 weer zover. De jaarlijkse 
clubkampioenschappen van de Antilopen. De middag begon rond half 1 met het ophalen van de wed-
strijdtenues. Aansluitend werd de gezamenlijke warming-up, verzorgd door Arjan, afgewerkt. 

En toen was het eindelijk zover. Met de haren mooi in de 
plooi en de wedstrijdkleding aan waren alle gymnasten er 
klaar voor. Na het openingswoord werd het eerste deel van 
de wedstijden afgewerkt door alle jongens en de meisjes 
t/m 8 jaar. Nadat de juryleden hun uiterste best hadden 
gedaan de prachtige oefeningen te beoordelen, was het tijd 
voor de eerste helft van de prijsuitreiking. Er waren alleen 
maar winnaars, want in iedere categorie waren er één 
of meerdere 3e prijzen om uit te reiken en uiteraard een 
tweede en een eerste prijs.
 
Daan Steenbergen, Ruben Vos, Eva Koster, Joyce van Eijk 
en Fem Hup sleepten allemaal de eerste prijs in hun 
categorie binnen. 

Na het eerste deel ging het programma op repeat en werd 
het tweede deel van de kampioenschappen afgewerkt. Nu 
was het de beurt aan alle turnsters en de gymnasten tot 11 
jaar. Net als eerder op de dag brachten ook nu de 
onderlinge verschillen op het onderdeel ‘rek’ het verschil in 
sommige categorieën. 

De gymcategorieën werden gewonnen door Benthe ten 
Caat, Dieke Bakker en Laura Harke. Anouk Stevens en Fleur 
Mulder sleepten de gouden medailles in de turncategorieën 
binnen. 

Traditiegetrouw werd de middag afgesloten met het bekend 
maken van de clubkampioenen. Dit waren de sporters die 
over de hele middag het hoogste aantal punten hadden 
binnengesleept.

Dit jaar mogen Fleur Mulder en Ruben Vos die eretitel 
dragen. 

We kijken terug op een gezellige, uitdagende en bovenal 
sportieve middag. 
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Anti-Pestweek 26 tot en met
30 september
Dat pesten geen grapje is weten alle kinderen van groep 3 
t/m 8: het boek ‘Grapje!’ over Ziva, de zebra zonder stre-
pen, stond deze week centraal. Groep 1/2 kreeg te horen 
dat de bekende Nijntje een nieuwe klasgenoot kreeg. Maar 
dit konijntje wordt gepest omdat hij een hangoor heeft. 
Plagen?! Pesten?! Dat mag natuurlijk niet! 
Daarnaast is groep 7/8 deze week gestart met het schrijven 
van een schoollied over de Posthoorn als veilige en fijne 
school. Input voor de tekst is aangeleverd door groep 1 t/m 
6! We laten ons lied graag horen!! 
In de klassen is besproken wat pesten is, wat je kan doen 
als je gepest wordt of wanneer je ziet dat een ander gepest 
wordt. Mocht u als ouder/verzorger signalen krijgen; meld 
dit dan bij de leerkrachten. Samen stoppen (of beter: voor-
komen) we pesten NU!

Schoolvoetbaltoernooi Ruinen
Eindelijk kon het weer: schoolvoetballen! Op woensdagmid-
dag 28 september en 5 oktober hebben zowel de jongens 
als meisjes uit groep 7-8 meegedaan in Ruinen. Naast dat 
het supergezellige en sportieve middagen waren, was hun 
deelname niet zonder succes. Onze meiden eindigden op 
de derde plaats en onze jongens kwamen met de beker 
voor de tweede plek weer terug naar school. 
Echte Posthoorntoppers!

Afsluiting Gouden Weken
De eerste weken van elk schooljaar zijn de zogenaamde 
‘Gouden Weken‘. Hierin staat groepsvorming centraal. 
Groep 1 tot en met 6 heeft in het begin van het jaar al haar 
schoolreis, maar 7-8 moet wachten tot het schoolkamp. We 
vinden het belangrijk dat ook voor groep 7-8 de ‘Gouden 
Weken‘ goed worden afgesloten met een leuke activiteit. 
De leerlingen van groep 7 en 8 hadden geroken aan het 
voetbalsucces en zij kozen er dan ook voor om hier hún ac-
tiviteit van te maken. Onze leerlingenraad heeft op vrijdag 
14 oktober voor groep 7-8  een gezellige voetbalmiddag 
georganiseerd bij sv Pesse. Dank aan sv Pesse, waar we 
gebruik konden maken van het kunstgrasveld!

Voorleeskampioenschappen 
Het thema van 
de Kinderboeken-
week 2022 was 
GiGaGroen. Deze 
periode staat volle-
dig in het teken van 
lezen, lezen en nog 
eens lezen. Tradi-
tiegetrouw vinden 
tijdens de Kinder-
boekenweek onze voorleeskampioenschappen plaats. Alle 
leerlingen van groep 4 tot en met 8 kunnen zich inschrijven 
om mee te doen aan de voorrondes in de klas. Per groep 
wordt de klassenkampioen gekozen. Deze 5 leerlingen strij-
den dan tegen elkaar tijdens de grote voorleeswedstrijd om 
te bepalen wie dit jaar de beste voorlezer van de Posthoorn 
is. Dit jaar was de presentatie in handen van onze leerlin-
genraad. Vooraf ontvingen alle klassenkampioenen al een 
mooie medaille.
Om beurten lazen Lieke, Sef, Evie, Mees en Demi-Jane op 
hun best voor, voor alle kinderen van de school. Onze Gi-
GaGroene juryleden (Vincent Mennenga, Jan Bijma en juf 
Gea) hebben goed gelet op verstaanbaarheid, toonhoogte 
en ook of ze in het verhaal ‘getrokken’ werden. Wat was 
het lastig om een winnaar te kiezen. Er kan er maar één de 
beste zijn: Evie uit groep 6 ging er met de beker vandoor. 
Gefeliciteerd! 

Posthoorn Online
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Veel informa-
tie over de Posthoorn en onze werkwijze kunt u op uw ge-
mak online bekijken. Het is terug te vinden op onze website: 
www.obsdeposthoorn.nl. 
Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding 
en kennismakingsgesprek kunt u altijd even binnenlopen 
(Oostering 4, Pesse) of bellen (0528-241638). Maar een 
e-mail sturen met de vraag of de directeur even contact met 
u op wil nemen is uiteraard ook mogelijk: obsdeposthoorn@
bijeen-hoogeveen.nl.
Daarnaast delen we op onze sociale mediakanalen regel-
matig leerzame en leuke activiteiten die er in de dagelijkse 
praktijk zoal plaatsvinden. Volgt u ons ook al? We zijn te 
vinden op facebook: https://nl-nl.facebook.com/obsdepost-
hoorn/ en op Instagram OBS De Posthoorn 
(@posthoorn_pesse) • Instagram-foto’s en -video’s

Project Paddenstoelen
Na de herfstvakantie stond de 
hele school in het teken van 
paddenstoelen. Zowel binnen in 
de klas als buiten op het plein, 
achter de school en in het bos is 
er volop geleerd en ontdekt over 
paddenstoelen. Voelen, proeven, 
ruiken, kijken… alle zintuigen zijn 
ingezet. 
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Snoeiwerkzaamheden
op de hei

Een aantal weken geleden hebben we samen met land-
schapsbeheer Drenthe een doe-dag gehad met groep 7/8. 
We hebben in het heideveld naast de school jonge boom-
pjes en takken weggehaald. Snoeiwerkzaamheden die er-
voor moeten zorgen dat de heide ook daadwerkelijk heide 
blijft. Er werd hard gewerkt door de kinderen met behulp 
van snoeischaren en takkenzagen werd er veel verwijderd. 
Zelfs toen het weer toch wat slechter werd, was de motivatie 
hoog genoeg om de laatste loodjes weg te werken. 

Peace Poster Contest op 
De Akker

Groep 7 en 8 hebben meegedaan met de Peace Poster 
Contest. Georganiseerd door de Lions gingen de kinde-
ren aan de slag met het thema ‘Laat je hart je leiden’. De 
kinderen dachten eerst na over het thema om vervolgens de 
gedachten om te zetten op papier. De kinderen hebben het 
thema heel serieus opgepakt en willen graag nadenken over 
het verbeteren van de wereld. Uiteindelijk lagen er prach-
tige tekeningen, waarop de gedachten op een creatieve 
manier werden uitgebeeld. De prijzen werden uitgereikt 
door Irene Verkerk, Hans Bertels en Marijke van Pagée, 
vanuit de Lionsclub Hoogeveen. Elise IJmker won deze wed-
strijd gevolgd door Anne van ’t Ende en Lean Schepers. Een 
beker en mooie cadeaus werden uitgedeeld.

Gevulde schoenendozen voor 
een kind in armoede
De kinderen hebben in de afgelopen weken schoenendo-
zen versierd en deze gevuld met spullen die kinderen in 
armoede goed kunnen gebruiken. Een rood autootje, een 
setje kleurpotloden of mooie schriften…ze betekenen zóveel 
voor een kind in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingen-
kamp. 
Astrid Hidding heeft de vrolijk versierde en gevulde schoe-
nendozen opgehaald: 62 in totaal! Kinderen bedankt! 
Astrid zorgt ervoor dat de dozen op de goede plek voor 
verscheping komen. Wat zullen de kinderen die over een 
poos een doos in ontvangst mogen nemen, waar ook ter 
wereld, blij verrast zijn. 
En zoals Marcel en Lydia Zimmer in hun lied over deze 
actie zingen: ´Al die mooie dingen, ze maken me blij maar 
het mooiste van dit alles......jij dacht aan mij.´

Douwe Egberts punten voor 
de voedselbank Hoogeveen
Op De Akker kun je je Douwe Egberts punten inleveren. 
Met deze punten kunnen er pakken koffie gekocht worden. 
De koffie wordt vervolgens wekelijks toegevoegd aan de 
voedselpakketten voor mensen die dat hard nodig hebben. 
Koffie is een zeldzaam product voor voedselbanken omdat 
het lang houdbaar is en dus bijna nooit wordt afgeschreven’.
De inzameldoos komt in de centrale hal te staan. Ook men-
sen buiten de school zijn van harte welkom om hun punten 
in te leveren voor de voedselbank Hoogeveen. 
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Trots op onze vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan een vereniging als sv Pesse niet bestaan. Wij zijn dan ook trots op alle 
vrijwilligers binnen onze mooie vereniging. We lichten er vandaag twee uit.

Gert van der Haar
De stellingen voor de reclameborden en de bankjes rond het 
hoofdveld komen er niet vanzelf. Al jaren kan sv Pesse een 
beroep doen op Gert van der Haar als het gaat om con-
structies. Gert, namens het bestuur en ook de leden, bedankt 
voor jouw inzet.

Willem Strijker
Dat er ieder weekend gebruik gemaakt kan worden van 
nette, schone kleedkamers gebeurt niet vanzelf.
Al jaren is Willem Strijker de stille, en voor velen een on-
zichtbare, kracht.
Iedere zaterdagavond de kleedkamers schoonmaken die 
zondag nodig zijn. En door de week de overige kleed-
kamers schoonmaken voor het volgend weekend. 
Willem, namens de leden, hartelijk dank hiervoor.

Trainer Harm Spijker vertrekt bij sv Pesse zondag
Hoofdtrainer Harm Spijker heeft het bestuur en de spelersgroep van zondag 2e klasser sv Pesse te 
kennen gegeven na dit seizoen te vertrekken. Veranderende werkomstandigheden heeft Harm doen 
besluiten weer als trainer op zoek te gaan naar een uitdaging bij een zaterdagvereniging.

Ik heb het prima naar m’n zin bij Pesse. Een warme vereni-
ging met een enorm betrokken achterban en hele fijne men-
sen om mee samen te werken. De onderlinge samenwerking 
met o.a de technische staf is bijzonder prettig.

Het eerste elftal heeft het afgelopen seizoen een verjon-
gingsslag doorgemaakt en de verwachting is dat het eerste 
elftal van Pesse zich nog goed gaat doorontwikkelen.

Nadat we ons vorig seizoen tegen alle verwachtingen in 
een wedstrijd voor het einde al gehandhaafd hadden voor 
nog een seizoen 2e klasse, willen we dit jaar dat resultaat 

minimaal evenaren. Het is een fijne groep spelers met veel 
jong talent, daar heb ik al het vertrouwen in, sluit Harm af.
Het bestuur van sv Pesse kan Harm’s besluit alleen maar 
respecteren en kijkt uit naar een positieve afsluiting van de 
samenwerking.
Het is jammer dat we afscheid nemen van Harm, de samen-
werking was altijd prima en positief.
Er staat een mooi jong team waarmee een nieuwe trainer 
weer mooie stappen kan maken.
We gaan er dan ook vanuit dat sv Pesse een rol van beteke-
nis kan blijven spelen in de Zondag 2e klasse aldus Bernard 
ten Oever, bestuurslid technische zaken.
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Laten we het speciaal maken...

Warreveen 13, Pesse
Jan Fabriciusstraat 1, Assen
T. 085-7605032

Pesse
& Assen

www.voortmanpesse.nl   |   www.voortmanassen.nl

Team Voortman Pesse/Assen wenst u
hele fijne feestdagen en een fantastisch 2023!


