
 
 
 

 
 Juli 2017                                  

 
De laatste Verstoever voor de vakantieperiode.  
 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. IN deze Verstoever ziet U hieronder de nieuwe data van het 
OUD PAPIER ophalen !!!!!!!  Noteer deze op uw kalender, in de 
agenda of in de telefoon !!!! 
We wensen iedereen een fijne vakantie . 
  

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

 
OUD PAPIER   

Het oud papier wordt  zaterdag   15 juli 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 :      Let op!! 
Na de zomervakantie vindt het ophalen van het oud papier op een 
dinsdagavond plaats! 
Dit gebeurt vanaf 18.45 uur.Data: 
Dinsdagavond: 12 september 2017, 14 november 2017 
                            16 januari 2018 , 13 maart 2018 
                            15 mei 2018, 10 juli 2018                              
 
Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking, 
Ouderraad O.B.S de Zandloper. 

mailto:verstoever@live.nl


 
 
 
 

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 
___________________________________ 

http://www.hoogeveen.nl/


 
 
 
 

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.riekusveninga.nl 
 
    

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

http://www.riekusveninga.nl/


 
 
 
 

  Koersballen : 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 !! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
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 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.                     

                    

mailto:dle-stuifzand@live.nl


 
 
 
 

      
 

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. 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

http://www.justakaas.nl/
mailto:info@justakaas.nl
http://www.justakaas.nl/justakaas.nl


 
 
 

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 

 
 
   
 

mailto:welzijn.dorpen1@swwh.nl


 
 
 

 

 



 
 
 



 
 
 

nieuws van de activiteitencommissie 
 

Dit jaar staat het volgende nog op ons programma : 

 
 
14 & 15juli- Stratenvolleybal. We hebben er deze keer voor gekozen 
om het volleyballen vroeg te doen i.v.m. de late zomervakantie.  
We hebben ook dit jaar weer een mooi aantal teams die zich hebben 
opgegeven. We hopen dat het een leuk toernooi wordt en 
toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom.  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  Raimond en Marjan. 
 
20 december- Kinderbingo            22 december  Kerstbingo 
 
Wie heeft zin om ons activiteitencommissie team te versterken !!!! 
Nu Saskia gestopt is, is het nog maar een piepkleine commissie en het 
zou jammer zijn dat daarddor het organiseren van leuke activiteiten 
moeizamer zal gaan……..meld je aan bij Marjan en Raimond. 
 

 
Door de nieuwe data  van het oud papier ophalen, veranderd er het 
één en ander na vele jaren. 
 Voor iedereen die altijd denkt: “’O ja de Verstoever is er, dus zaterdag 
oud papier aan de straat zetten” is het nu opletten. 
 Het oud papier wordt vanaf september op dinsdagavond opgehaald en 
niet meer op de zaterdag. 
Als Verstoever team proberen we de Verstoever voor die bepaalde 
dinsdag te maken en rond te brengen, maar wij moeten uiteraard ook 
even wennen aan deze nieuwe situatie.  Dus noteer de data of bewaar 
de Verstoever, zodat U altijd de juiste ophaal datum heeft. 



 
 
 
 

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 afwijkend 

formaat 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 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Heeft U iets te melden, iets beleefd of wilt U iets onder de aandacht 
brengen van de dorpsgenoten stuur dan Uw kopy voor 7 september 
naar:  
verstoever@live.nl of gooi het in de brievenbus: Kolkweg 10B. 
 
De volgende Verstoever verschijnt waarschijnlijk 11 september. 
 
 

mailto:verstoever@live.nl
mailto:bert.bouwmeester@planet.nl
mailto:verstoever@live.nl


 
 
 
     



 
 
 

 



 
 
 
Een vakantiegroet van groep 4, groep 6, groep 7 en groep 8!!! 
 
Yara: Ik ga bijna de hele vakantie met opa en oma op vakantie. 
Nadia: Ik ga naar Italië toe naar het Gardameer.  
Ferry: Ik ga het liefst met de lammeren spelen. 
Rosalin: Ik ga naar Frankrijk met mijn neefje, nicht en neef. 
Milan: ik ga naar de kleine wolf in Overijsel. 
Hinse: ik ga naar Texel op een camping.  
Elly: ik ga naar Frankrijk 2weeken en dan ga ik ook zwemen. 
Mike: paard rijden en zwemen logeren en speelen met pupies speelen. 
Sanne: ik zou heel graag gaan zwemmen. 
Maaike: ik ga dagen uit. 
Dinja: Zwemmen, op vakantie, Paardrijden en trampoline springen.   
Mike: ik ga een nachtje naar Walibi en 2 dagen en met de trein en naar 
Texel een dagje. 
Shannen: Leuke dingen doen, op vakantie, spelletjes doen en met mijn 
dieren spelen. 
Rowan: met opa en oma Pascal, Carmen, Yara, Lize op vakantie en met 
mijn puppy spelen 
Nicole: lekker na Spanje toe en heel veel zwemmen in de zee en in het 
zwembad en knuffelen met mijn diertjes.  
Glenn: ik ga naar Walibi toe en ga met me hond spelen naar Texel met 
me hond ik ga naar Rotterdam met de trein en de spiddo   
Jari: ik ga naar Hongarije en ik ga nog met mijn hond spelen  
Yanick : Ik ga op vakantie naar Kreta met mijn gezin en vrienden en 
naar Madame Tussauds 
Renz: Ik ga naar Oostenrijk en nog naar bioscoop 
Jordy: ik ga er gewoon een mooie vakantie van maken .  
Caitlin: Ik ga op vakantie naar Kroatië en ik ga nog naar het zwembad. 
Samantha: Ik ga heel vaak zwemmen en ik ga op vakantie met mijn 
gezin.  
Thirza: zwemmen in het zwembad of de zee IK HEB ER ZIN IN.   
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!!! 
    



 
 
 

  
 

Wist u dat:    De smederijen  10 jaar     bestaan 
  dat er daarom weer  een zak geld klaar ligt 
voor Stuifzand 
 En dat alle Stuifzanders mogen meedenken en 
meebeslissen waaraan dat besteed wordt. 
 Dat er wel wat regels zijn 
 maar dat die laatst wat versoepeld zjn 
  dat het Lopend Vuur waar alles instaat 
binnenkort wordt rond gebracht 
  en dat we willen dat nu ook iedereen een 
Lopend Vuur krijgt 
  de stuifzanders soms met meer ideen 
komen dan de Pessenaren 
  het bestuur daarom hoge verwachtingen 
heeft voor deze 10e keer 
 het bestuur nieuwe leden kan gebruiken 
 het gaat om 4 of 5 x vergaderen per jaar  
  dat dus niet een groot probleem moet zijn 
  het erg leuk is om geld uit te geven wat 
niet van jezelf is, maar van de gemeente we dus 
verwachten dat we zo nieuwe bestuursleden zullen 
hebben      
Excursie naar hoeve “Sonneclaer”. 



 
 
 

Donderdagmiddag 11 mei 2017 

gaan 17 vrouwen van Nu afd. 

Fluitenberg-Stuifzand op weg 

naar Hoeve “Sonneclaer”. Het is 

mooi weer dus komen veel 

vrouwen op de fiets. Nadat 

iedereen is gearriveerd krijgen 

we binnen, onder het genot van 

thee/koffie  met een lekkere plak 

cake, uitleg over het ontstaan 

van het biologische boerenbedrijf.  

Het bedrijf wordt gerund door de familie Mul. Zoon Gerard verzorgt 

de koeien. Vader Mul maakt van de koeienmelk heerlijk ambachtelijk 

ijs in vele verschillende smaken. En moeder Mul maakt van de melk 

(samen met de kinderen van campinggasten) vla. Je kunt dus met 

recht spreken van een familiebedrijf. 

Naast de biologische boerderij en de ijsmakerij is er op het terrein 

van het boerenbedrijf ook nog een camping.  Hoeve “Sonneclaer” is 

aangesloten bij Farmcamps, een campingformule voor gezinnen. Bij 

Farmcamps logeer je met het hele gezin in een luxe safaritent of 

lodgetent met badkamer op een werkende boerderij.  De kinderen 

kunnen knuffelen met de dieren of de boer helpen met heel veel 

klussen. Zelf ervaren hoe je een koe melkt of een varken aaien. En 

als ze moe zijn van het boerenwerk kunnen ze heerlijk spelen in de 

hooispeelschuur.   

We krijgen een rondleiding door de stallen. Er is net een kalfje 

geboren en zo’n jong beestje is natuurlijk altijd heel aandoenlijk. 

Dan gaan we naar de melkruimte. Daarna kijken we binnen in een 

luxe tent. De tent is van alle gemakken voorzien. Een compleet 

ingerichte keuken, 6 slaapplaatsen een eethoek en een zithoek. Ook 

een douche en wc ontbreken niet. 

Op het mooie terrein staan veel speeltoestellen. Er is zelfs een 

vuurplaats voor een heus kampvuur. 

Daarna nemen we een kijkje bij de ijsbereiders. Vader Mul maakt 

aardbeienijs en als zoon Gerard klaar is met de uitleg vraagt dhr. 

Mul wie van de dames wel een aardbei ijsje wil proeven. Natuurlijk 

willen we allemaal wel en we genieten van een heel erg vers, super 

biologisch en dus waarschijnlijk heel gezond ijsje. Tot slot nemen we 

nog een kijkje in de boerderijwinkel met allerlei streekprodukten. 

Vrouwen van groep 4 bedankt voor de geslaagde excursie.  

 

Fien Oostingh. 



 
 
 
Op Fietse. 

Op woensdag 24 mei 2017 vertrokken we met 13 vrouwen van Nu 

om half tien vanaf “Het Overschotje” te Fluitenberg voor een 

fietstocht. Het weer kon niet mooier. Niet al te warm en bijna 

windstil. 

Eerst gingen we richting Ruinen. Bij Luning dronken we koffie met 

een punt gebak, een plak krentenwegge of een plak kruidkoek. Het 

was heerlijk toeven op het terras. 

Maar er moest weer verder 

worden gefietst want we werden 

verwacht bij de korenmolen “De 

Zaandplatte”. De korenmolen is 

een tijdlang gebruikt als woning 

maar is op het moment weer in 

bedrijf als korenmolen.  We 

kregen een rondleiding door een 

enthousiaste molenaar. Hij wilde 

nog wel veel meer vertellen maar 

de tijd begon te dringen want om half een werden we verwacht in 

Dwingeloo.  

In Dwingeloo, bij restaurant “de Zaagkoele” stond de soep op ons te 

wachten.  En een ijsje toe. De meegebrachte boterhammen zijn 

bijna allemaal weer mee terug naar huis gegaan. 

Na de soep moesten we even uitbuiken op een bankje op de Brink 

voordat we de stalen rossen weer beklommen. We gingen nu 

richting Spier. Na een korte tussenstop bij de kiosk stapten we weer 

op de fietsen op weg naar de pannenkoeken in Pesse. Daar sloten 5 

vrouwen zich bij ons aan om gezellig mee te eten.  

Het was een prachtige tocht. Bij thuiskomst stond de teller op 56,8 

kilometer.   

Vrouwen van groep 1 bedankt. Het was een dag genieten. 

 

Fien Oostingh. 

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

 

Ter info :Vaak wordt er door mij  nog even een belletje gepleegd 

wanneer de Verstoever gemaakt wordt en ik vermoed dat iemand de 

datum van inleveren vergeten is. ,wanneer de kopy dan nog niet 

binnenkomt, ga ik niet weer bellen.  Ik hoop dat U daar begrip voor 

heeft als lezer. Volgende inlever- sluitings-datum  7 september !! 

 

Fijne vakantie , groetjes Emmy 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 
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 
 



 
 
 
 
                                         
 

 
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 

 


