
 
 
 

 
 Januari 2017                                   

 
Hier voor U ligt weer een nieuwe Verstoever. 
 De Verstoever wordt in stand gehouden door een bijdrage van 
Plaatselijk Belang Stuifzand en onze adverteerders. De Verstoever 
wordt door vrijwilligers gemaakt en verspreid, dus echt een Stuifzands 
blaadje. Mochten er nog mensen zijn die een advertentie willen 
plaatsen dan is dat altijd mogelijk en ook zeer welkom. 
 Ook voor de komende Verstoevers is kopij welkom. 
We doen ons best om de bezorging goed te laten verlopen, mocht U de 
Verstoever niet krijgen of te laat ontvangen horen we dat graag .    tel 
852397  Emmy. 

 
Groeten Het Verstoever Team. 
 
Mail : verstoever@live.nl   of Kolkweg 10 B. 

 
OUD PAPIER   

Het oud papier wordt  zaterdag   14 januari  vanaf                  
9.00 uur opgehaald! 
Wilt u uw oud papier in handzame dozen of papieren zakken verpakken 
en ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit! 
Volgende datum :    18 maart, 20 mei en 15 juli. 
 
Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking, 
Ouderraad O.B.S de Zandloper. 
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Komt u ook op afspraak? 

 

Wilt u langskomen bij de Gemeentewinkel,  Werkplein of 
Zorgloket? Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort of 
rijbewijs? Bepaal zelf het tijdstip waarop u aan de balie staat en 
maak een afspraak. Voordeel van een afspraak is dat u direct 
wordt geholpen en niet hoeft te wachten.  Ga naar 
www.hoogeveen.nl. Daar kiest u zelf datum en tijd waarop u 
langskomt. Of bel met 14 0528 om een afspraak te maken.                                                           

 
 

 
 
___________________________________________________________________________________- 
 
 
 
 
 
 

 
Professionele verzorging voor uw voeten.  
Behandeling van de diabetisch/reumatische voet  
en nagelbeugeltechniek. 
 
Salon aan huis.     Behandeling bij u thuis is ook mogelijk.     
 
   
Lida Valk – van Dalsem 
Eisenweg 22, Stuifzand 
Tel: 0528 - 273404,  mobiel: 06 - 23833035 
B.G.G. mogelijkheid inspreken voicemai 
___________________________________ 
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K.S.V.S. 
Kom ook eens gezellig een balletje gooien 

bij de klootschietvereniging Stuifzand. 

Elke week vanuit het Dorpshuis te 

Stuifzand.  

Tevens verhuren wij ook het materiaal, 

bijvoorbeeld een feestje, familiedag enzzz. 

Voor meer informatie neem contact op met Auke Heins tel: 0528-276641. 

Elk jaar diverse datums kinderklootschieten vanaf 6 jaar   

 

 

                               BINGO 
 

Elke maandagavond  organiseert K.S.V.S. een gezellige bingo in Ons 

Dorpshuis. Zaal open 19.00 uur. Met mooie geldprijzen en een jackpot van 

€ 225,-   aanvang bingo 20.00 uur   bingo kaartverkoop voor aanvang 

 

 

       
www.hondenherder.nl 

info@hondenherder.nl 
Tel: 06-13634518 

 
 

Diverse merken hondenvoer  
Diverse merken kattenvoer  

Snacks  
Kattenbakvulling 

Anti-wormmiddelen 
Anti-vlo middelen 

 
GRATIS AAN HUIS GELEVERD!! 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
www.riekusveninga.nl 
 
    

   Riekus & Ilonka Veninga 
   Hoofdweg 7 
   7934 PD Stuifzand 
   Tel: 0528-250848 
   Mob: 06-53235046 
 
 

 
 
 

Koersballen in Stuifzand. 
 
 Vanaf September iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur wordt 
er koersbal gespeeld in Ons Dorpshuis.  
Wilt U eens weten wat koersbal nu precies is 
of wilt U meer bewegen maar weet niets te 
verzinnen of wilt U gewoon eens lekker 
bijpraten met anderen  Kom dan eens een 

kijkje nemen en  probeer het gewoon !! 
 

http://www.riekusveninga.nl/


 
 
 

 

 

 Handelsonderneming M. Pero  
 

 inkoop, verkoop en reparatie van auto’s 

 inkoop, verkoop en reparatie van 
landbouwmachines 

 inkoop, verkoop van uw tuin en park machines 
en onderhoud. 

  
 
M. Pero 
Molenweg 8a 
7936 PB 
Tiendeveen 
06-19354804 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”  te Stuifzand  
 
Bij overlijden dient u contact op te nemen met uitvaartverzorging 
Peter van Slochteren, bereikbaar onder telefoonnummer: 06-
50842414 of/b.g.g. Elsje Otten tel. 06-27335188.  
 
Dag en nacht bereikbaar!  
 
Geboorten en nieuwe leden kunt u aanmelden bij de 
penningmeester, mevr. Erna Alssema-Hilberts. 
 Zij is bereikbaar via e-mail: dle-stuifzand@live.nl  
of  
tel. 06-21928377 na 18.00 uur.                     
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Zwartschaap 22, Stuifzand 
Telefoon 06-17720615 

www.stalzwartschaap.nl 
info@stalzwartschaap.nl 

 

 

 Volg ons op 
 

 

         
     ______________________________________ 

 
 
 
 

Brand Bouwservice 
 

Zwartschaap 8 
7934 PC Stuifzand 

Nieuwbouw,onderhoud, verbouw en recreatiebouw. 
Tel.: 0528-264960 / Fax.: 0528-235628 / Mob. Nr.: 06-53650176 

 
 
 



 
 
 

  Kaas uit eigen regio, 
Met zorg en duurzaam   geproduceerd. 
 
Bezoek onze nieuwe site 
 
Biologische Kaasboerderij JUSTA 
Hoofdweg 3 
7934 PD Stuifzand. 
Tel. 0528 263 632 
www.justakaas.nl 
info@justakaas.nl 
 

Ambachtelijk gemaakt van 
rauwe melk. 
__________________________________________________ 
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Bereikbaarheid SWW / de Smederijen in de dorpen. 
 
Sinds begin 2013 zijn de wijkteams in alle dorpen samengevo  egd tot 
één groot 
dorpenteam Smederijen. Dit houdt in dat alle woonconsulenten van 
de 
woningstichtingen, medewerkers van de gemeente (wijkbeheerder en 
handhaving), 
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (opbouwwerk, jongerenwerk, 
maatschappelijk 
werk) en de politie (wijkagenten) één vast adres hebben gekregen. 
Wanneer u contact zoekt met een van bovenstaande personen, kunt u 
terecht in het wijkkantoor van de Smederijen in Dorpshuis Het Anker in 
Hollandscheveld. De medewerkers zijn op wisselende momenten op het 
kantoor aanwezig. 
 Voor uw financiële vragen (belastingen, schulden, betalingsregelingen, 
papieren invullen e.d.) kunt u terecht op het 
spreekuur van de vrijwilliger financiële hulp.  

Openingstijden en contactgegevens 
Het kantoor is van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 tot 
12.30 uur, metuitzondering van de schoolvakanties.  
Op andere tijden is het kantoor niet altijd bezet door afspraken buiten de 
deur. Wilt u iemand in het bijzonder spreken of op een ander tijdstip, dan 
is het verstandig vooraf even te bellen voor een afspraak. 
 
 
 
 Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 
0528 343881 (u kunt ook de voicemail inspreken en wordt dan 
teruggebeld) of te mailen naar welzijn.dorpen1@swwh.nl.  
Wilt u dringend een medewerker van de SWW spreken? Neemt u 
dan contact op met het centraal bureau van de SWW aan Het Haagje 119 
te Hoogeveen, 
 tel 0528 278 855. t: 0528 343 881 
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nieuws van de activiteitencommissie 
 
 
Allereerst wensen we iedereen een super goed en gezond 
2017. 
 
voor ons ligt de nieuwe agenda voor dit jaar. 
7 april- Paasbingo. Zaal is open om 19:30 uur en we beginnen 
om 20:00 uur. Wederom zijn er weer mooie prijzen te 
winnen. Met de opbrengst van de bingo steunt u andere 
activiteiten in het dorp. Zoals de spooktocht, de kinderbingo 
etc. 
 



 
 
 

8 april- Eierzoeken. We verzamelen ons om 10:00 uur bij 
school. We lopen dan een klein rondje door het dorp met de 
versierde stokken en gaan dan naar het sleutelbosje. De 
kinderen zoeken daar naar gekleurde walnoten (deze 
worden omgeruild voor eieren). Het is voor de kinderen uit 
Stuifzand t/m groep 5. Dus voor alle kinderen zijn er weer 
chocolade hazen, een leuk prijsje en natuurlijk eieren. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden dankzij onze lokale 
ondernemers. 
 
26 april- Kinderbingo. zaal is open om 13:45 uur en om 14:00 
gaan we beginnen. Voor elk kind is er een prijsje. Kosten 
hiervoor zijn €2 per kind. Je krijgt van ons dan in de pauze 
ook een snoepje en ranja. 
 
14 & 15juli- Stratenvolleybal. We hebben er deze keer voor 
gekozen om het volleyballen vroeg te doen i.v.m. de late 
zomervakantie. Natuurlijk hopen we dat elke straat weer van 
de partij is met 1 of meerdere teams. Je kunt je opgeven bij 
Raimond, Saskia of Marjan. Het zou fijn zijn als de captains 
de straat rond gaan voor de feestweek ook meteen willen 
vragen wie mee wil doen met volleyballen, zodat de teams 
op tijd opgegeven kunnen worden. Vrijdags beginnen we om 
19:00 uur en zaterdags beginnen we om 13:30 uur. 
 
25 oktober- Gaan we zwemmen met de kinderen uit 
Stuifzand. Graag van te voren even opgeven bij Saskia, 
Raimond of Marjan. 
 
20 december- Kinderbingo 22 december  Kerstbingo 



 
 
 

-- Uitslagen     Kerstkaarten 

  

Vrijdagavond 23 december werd er kerstkaarten georganiseerd in 
Ons Dorpshuis. 
Men kon deelnemen aan het klaverjassen of jokeren. 
  

Aan het einde van de avond werden de winnaars bekend gemaakt. 
Bij het klaverjassen werd Klaas Dijkema eerste met 7397 punten. 
2. Riekus Veninga 7260 punten. 
3. Otto van Slochteren 7245 punten. 
  

De winnaars bij het jokeren waren als volgt: 
1. Jannie de Graaf 446 punten. 
2. Robin van Dalen 528 punten. 
3. Janneke Olde 586 punten 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Melkvee-fokbedrijf Wonderland 
Mts Koopman - Blokzijl. 

Brandligtsdijk 12, 7934 PH te Stuifzand. 
Groepsaccommodatie verhuur 10 pers. 

Verkoop echte boerenmelk.   

Vanaf december 2017 Biologisch… 
Gerwin & Sandra 

 0628845238 - 0650232363 

 
 

 



 
 
 

Wilt u ook  adverteren in “De Verstoever”  
Wij plaatsen uw advertentie in elke uitgifte van de Verstoever. De 
Verstoever heeft een oplage van 280 stuks en bereikt hiermee alle 
gezinnen binnen en buiten de kom van Stuifzand. De Verstoever 
verschijnt 6 x per schooljaar en u advertentie komt dus hierdoor1680 
maal in de picture.  
Hierbij de spelregels om te adverteren in de Verstoever: 

- De tarieven zijn voor ½ pagina € 50,-- en hele pagina € 100,-- per 

schooljaar. Dit zijn de standaard tarieven. Indien men een afwijken 

format wenst, neem dan contact op met de contactpersoon. 

- U geeft accoord voor de looptijd van adverteerperiode van minimaal 

1 schooljaar 

- De factuurbedrag  wordt per incasso geïnd  en u krijgt een schiftelijk 

factuur 

- Indien men een eenmalige bijlage ter verspreiding bij de verstoever 

wenst aan te bieden zijn hiervoor de kosten € 10.--. 

- Uw advertentie kunt u sturen naar E-mail verstoever@live.nl 

 
Contactpersoon als u wenst te adverteren is: 
Bert Bouwmeester 
Tel.nr 06-22773338 
E-mail: bert.bouwmeester@planet.nl  
 

 
 

Woningbouwplan Stuifzand komt tot ontwikkeling 
 

U hebt het wellicht al in december 2016 in het Torentje in de 
Hoogeveensche Courant kunnen lezen, het woningbouwplan in 
Stuifzand begint vorm te krijgen. 
 
START BOUWWERKZAAMHEDEN 
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Begin 2017 zal gestart worden met het bouwrijpmaken van het 
plangebied aan De Kniepe in Stuifzand. 
Voor enkele kavels zijn al kopers. Zodra de bouwstraat en de 
nutsvoorzieningen zijn aangelegd, kan met de bouwwerkzaamheden 
voor de woningen gestart worden.  
 
OPMERKELIJKE STRAATNAAM 
De nieuwe straatnaam komt De Kniepe te heten. 
Alweer enige tijd geleden, is de naam bedacht door Peter van 
Slochteren. 
De naam komt voort, uit het feit dat de betreffende kavel (die in het 
plangebied komt te liggen) richting het Oude Diep smaller wordt, 
“knijpt”. De straatnamencommissie, heeft geadviseerd deze orginele 
naam te gebruiken als straatnaam voor dit specifieke woningbouwplan.  
 
MEDEBOUWER  
Naast ruime kavels waarop een vrijstaande woning gebouwd kan 
worden, met vrij uitzicht op het landelijk gebied, zijn er kavels 
beschikbaar waarop een twee onder een kap woning gebouwd kan 
worden. Voor zowel het plannetje dat ontwikkeld wordt door 
Bouwbedrijf Slomp én voor de vrije kavels is interesse getoond. Men 
zoekt nog medebouwers die in gezamenlijke opdracht een dubbele 
woning willen realiseren. Hebt u interesse? De gemeente brengt 
belangstellende medebouwers met elkaar in contact. 
  
MEER INFORMATIE? 
Voor meer informatie zie  www.hoogeveen.nl/kavelstekoop. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met Tineke Kremer van de afdeling 
Grondzaken van de gemeente via telefoonnummer 14 0528.  
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Woensdagmiddag 1 Februari!                         

Bioscoopmiddag   We draaien een 

leuke disney film voor alle leeftijden. 
Voor kinderen uit Stuifzand en obs de Zandloper. 

Heb je een vriendje of vriendinnetje te spelen neem die dan gezellig mee! 

Aanvang 14.00u tot 16.00u. in het dorpshuis te 

stuifzand.                                                                   
Kosten € 1.50 dit is incl. drinken, popcorn en suikerspin.. 

Nog een plekje nodig voor maatschappelijke stage??                   Graag contact 

opnemen met Sandra. 

Groetjes Sandra ( 0650232363) 

*overige data;  22 maart, 10 mei en 18 juni 2017. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vrouwen van Nu gaan de tuin in. 

Op woensdag 30 november 2016 komen 27 Vrouwen van nu en één 

man samen in “Het Overschotje” te Fluitenberg. 

Petra opent de bijeenkomst om even na achten met een gedicht van 

Drs. P. “Winterdorp” 

Onze gast van vanavond, hovenier Martijn Buld krijgt na de pauze 

het woord. Hij begint met de woorden: Praten is niet mijn vak want 

ik ben hovenier”. En hij is een hovenier met passie die mooi kan 

vertellen over zijn  beroep. 

Na de 3 jarige opleiding aan de tuinbouwschool in Frederiksoord is 

Martijn al snel voor zichzelf begonnen. En succesvol want op zijn 

 



 
 
 
vierendertigste heeft Martijn 6 vaste werknemers in dienst en 

diverse seizoenskrachten. 

De herfst is voor een hovenier één van de drukste seizoenen. Er 

wordt nu volop aangeplant en gesnoeid. Martijn heeft geen winkel of 

kwekerij maar bestelt zijn materialen bij diverse tuinderijen. Maar 

een nieuwe tuin aanleggen of renoveren begint altijd met het 

opstellen van een goed plan. Ontwerpen en tekenen, overkappingen 

bouwen en terrassen aanleggen behoort allemaal tot het werk van 

de hovenier. 

Na een kleine pauze krijgen we een lesje snoeien. Volgens Martijn 

zijn we allemaal veel te bang om de snoeischaar in onze planten te 

zetten. Zijn advies is om heel veel struiken en planten terug te 

snoeien tot ongeveer 20 centimeter boven de grond.  

Er komen diverse vragen uit de zaal over onderhoud en 

overwinteren van diverse planten. 

Martijn probeert zo goed mogelijk de vragen te beantwoorden. 

Hij is een goed verteller en de avond is omgevlogen. Voor we het 

weten is het elf uur en dus rijkelijk laat sluit Petra de bijeenkomst. 

Fien Oostingh. 

 

Winterdorp  (drs. P.) 
Het is een dorp  niet ver van hier  
Een boerendorp  aan een rivier  
Het is niet groot  en vrij obscuur  
Maar 't heeft een naam  en een bestuur  
Er is een school  een harmonie  
Een bankfiliaal  een kerk of drie  
Een communist een zonderling  
En zelfs een zangvereniging  
 
Nu is 't er stil 't Is wintertijd  
Er heerst de griep Een knorrigheid  
De dag is kort de hemel grauw  
En pas maar op je vat nog kou 

 
 
 



 
 
 

 
 

We willen eerst iedereen die we nog niet 
persoonlijk hebben gesproken een gelukkig 
nieuwjaar wensen! 

 

De pubquiz gaat weer beginnen en de 1e editie zal plaats vinden op 4 
februari. 

Er zijn al een aantal teams die zich hebben opgegeven en er weer veel 
zin in hebben. 

Er zullen intotaal 4 avonden georganiseerd worden met iedere avond 
leuke prijzen maar ook weer met een overall winnaarsteam. 

 

Op 4 maart 2017 hebben we een hele leuke dag georganiseerd, 
namelijk Ladies go Pink 

Het is een soort Ladies day maar de opbrengsten van de kraamhuur, de 
entree en de verloting gaan naar Pink Ribbon ten behoeve voor het 
onderzoek naar borstkanker. 

We hopen jullie natuurlijk allemaal te mogen ontvangen op deze dag. 
Hoe de agenda van deze dag precies zal zijn zal ook op Facebook 
bekend worden gemaakt. 

We hebben ook nog plaats voor een aantal standhouders dus als jullie 
interesse hebben kunnen jullie contact opnemen met Jolanda 



 
 
 
De kersteditie van de 55+ aan tafel was een hele gezellige avond met 
een 5 gangen menu. 

De gasten hebben zich vermaakt en lekker gegeten. 

Het was voor ons ook geweldig om de leuke reacties te horen en een 
leuk bedankje te krijgen van een aantal gasten. 

De volgende 55+ aan tafel zal weer een "normale editie" zijn en zal 
plaats vinden op 31 januari 

Groetjes Erwin en Jolanda 

Dorpshuis Stuifzand 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vrouwen van Nu vieren Kerst. 

Het is woensdag 14 december 2016. 31 vrouwen van Nu komen 

samen in “Het Overschotje” voor een gezellige kerstviering. 

De vrouwen van groep 3 zijn dit jaar verantwoordelijk voor de 

organisatie en ze hebben een aangeklede broodmaaltijd geregeld. 

De zaal is sfeervol versierd. En een kerstboom en waxinelichtjes 

verlichten het geheel op feeërieke wijze.  

Grietje Middelveld opent de avond. We beginnen met een 

gezamenlijk kerstlied begeleid door accordeonklanken. Dit 

instrument wordt bespeeld door Trijntje Blokzijl.  

Tijdens de voortreffelijke maaltijd lezen de vrouwen afwisselend 

gedichten en verhalen voor. 

Als afsluiting van deze gezellige kerstavond zingen we samen “Stille 

Nacht, Heilige Nacht”.  

Grietje sluit af met een gedicht en de wens dat het voor allen een 

harmonieuze en vreedzame Kerst mag worden. 

 

Fien Oostingh. 

 



 
 
 

 
 
Henk Waninge klaverjaskampioen 
 
 
Henk Waninge werd bij de klaverjasclub in Ons Dorpshuis 
uitgeroepen tot najaars kampioen klaverjassen.  
Waninge verzamelde gedurende de klaverjasperiode totaal 
55558 punten bijelkaar. 
Jantinus de Groote volgde met een klein verschil en een totaal 
van 55288 punten en werd hiermee tweede. De derde prijs kwam 
op naam te staan van Daan Warmels met 55199. Voornoemde 
prijswinnaars kregen elk een beker aangeboden van Peter 
Kats uit Tiendeveen. De vierde  prijs ging naar Jan de Vries met 
54944 punten en de vijfde prijd werd gewonnen door Peter 
Nijenhuis met 54443 punten. De poedelprijs was voor Auke Heins 
met 48365 punten. 
Peter Nijenhuis werd ook de pitkoning van de klaverjasclub met 
24. De minste natten werden gespeeld door Daan Warmels met 
78. 
Gerwin Koopman (Zorgboerderij Wonderland) en Jan Post 
(gazonmaaiers) boden Nijenhuis en Warmels elk een fles drank 
aan voor hun prestatie. 
De bloemen werden uitgereikt door Jolanda en Erwin Laurenssen 
van Ons Dorpshuis. 
Een nieuwe competitie klaverjassen start op woensdag 4 januari 
2017 om 20.00 uur in Ons Dorpshuis. 
 
Iedereen is vrijblijvend om iedere woensdagavond om 20.00 
uur naar Ons Dorpshuis te komen om mee te doen, zowel 
met de competitie als zonder deelname aan de competitie! 

 
 
 
 



 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER VAN STUIFZAND 
Er zijn verjaardagskalenders van 

Stuifzand. 

De kalender is in KLEUR! 

 

Op de voorkant van de kalender staat 

een foto van het dorp Stuifzand 

gemaakt vanuit de lucht. 

Verder bestaat de kalender uit foto’s  

van het kleinste huisje aan de 

Secteweg,  

woning “De Sleutel” aan de 

Hoofdweg, 

de zware en bijzondere ijzel van maart 1987,  

verenigingsgebouw “Ons Dorpshuis”,  

de vele wateroverlast van 28 oktober 1998,  

kerkgebouwtje “Bethel” aan Zwartschaap, 

de vele sneeuw van 2 maart 2005, 

de downburst van 14 juni 2007 

 

Kortom een prachtige kalender waar u jaren plezier aan kunt 

hebben! 

 

Heeft u belangstelling voor één of meerdere 

verjaardagskalender(s), dan kan men contact op nemen met  

 

Peter van Slochteren 

tel: 06-50842414                
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__________________________________________________________ 
 
Kaartclub “Ons Dorpshuis”    
                                 Mevr. J. de Graaf   tel. 331344      ( jokeren) 
Kaartclub  “Ons Dorpshuis “  
                                Dhr. H. Mulder         tel. 262766       ( klaverjassen)  
                                Dhr. Jt. De Groote   tel. 331206 

 
 De Kids-Club     tel. Sandra  : 06 50232363 
                                                         

 
Toneelvereniging   S.T.A.P.     Roelof Post 0622496275 ( na 19.00 uur) 
                                                    

 
Klootschietvereniging  K.S.V.S    Dhr. A. Heins       tel. 276641                                              
________________________________________________________   
Koersbal  : Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur, kom eens kijken 
.In Ons Dorpshuis. 
 

 
Website  Stuifzand.net       
                 Mevr. N. van Rij  ( website)      stuifzand.online@gmail.com   
                 Mevr. F.T.. Weessies         tel. 852397 ( Verstoever) 
 

 
 
Biljartclub ’t Kun Beter     Dhr. R.Dolfing    tel. 267493 
                                             Dhr. G. Roffel    tel. 331325 

 
Biljartclub  “De Doorzetters”    Dhr. R. Post tel. 0622496275 

Biljartclub  : Krijt op Tijd ‘”    Dhr. H. van Dalsem    tel. 273498     
Biljartclub “Ons Dorpshuis”’   Dhr. H. Blokzijl     tel. 852397 
Biljartclub “Net Nie”’    Dhr. E. Bremer tel. 06 52373494 
Damesbiljartclub   “’ Over de Rooie “’ tel Loes 331238 



 
 
 
 
  Gymnastiekver. V.O.G. mevr J van Slochteren        tel. 266541 
                                          Mevr. I vd Weide                     276736 
 

 
Vrouwen van NU Stuifzand/Pesse 
Mevr. Jannie Brand-Lowijs tel  263225    penningmeester 
Mevr . Fien Oostingh-Brakel     341863     notulist 

 
Vereniging Ons Dorpshuis 
Ons Dorpshuis tel.  262577   Hoofdweg  6  Stuifzand 
------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             

Ijsvereniging  Ons Genoegen   J. Post  tel  276150 
 
_________________________________________________________ 
 
 Werktuigenvereniging  E. Bakker  tel.  263632 
 

 
Plaatselijk  Belang Stuifzand  B. Bouwmeester  06-22773338 

 
Peuterspeelzaal  H. van Achteren  tel 241884 
 

 
Begrafenisvereniging De Laatste Eer 
A. Blokzijl  tel. 264883     M. Bening  266917  ( na 18.00 uur ) 

Activiteitencommissie   Marjan Post  tel  797927 
 

 
Feestcommissie  Feest in Stuifzand   I. Strijker  tel  266401 
 

 
Koersballen  iedere dinsdagmiddag. 
Inlichtingen Ons Dorpshuis   tel. 262577 

 


