
 
 
 

 
 September  2017                                  

  
 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 !!!! 
 
  

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

 
OUD PAPIER   

Het oud papier wordt  dinsdag 12 september vanaf                  
18.45  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!! 
.Data: 
Dinsdagavond:  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. 
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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 
___________________________________ 
 

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 !! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 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

Dit jaar staat het volgende nog op ons programma : 

 
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 
                   Meer info in de volgende Verstoever. 
 

 

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 

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


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
  
 

 
  

Hoera, we hebben 4 ideeën ontvangen die voldoen aan de voorwaarden van 

de smederijen, en ze kunnen ook nog alle vier worden uitgevoerd, er zijn 

alleen wat kleine aanpassingen nodig.  

  

Maar ja, dat betekend dat we dit jaar geen verkiezingsavond is. Dat vinden 

wij toch wel jammer.  

  

Er komt nog een “Lopend Vuur” met  alle informatie over deze ideeën 

En  we hopen op meer ideeën in 2018  
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Uitnodiging voor de extra ledenvergadering op 

Donderdag 21 September2017 aanvang 20.00u. in Ons 

Dorpshuis.  

Agendapunten;  

1. Toelichting kosten verbouwing 

entree en w.c.  

2. Hoe verder met Ons Dorpshuis.  

Alle leden zijn van harte welkom,   

Bestuur Ons Dorpshuis 

__________________________________________________________ 

 

3e Biljarttoernooi Stuifzand        

 

Na het succes van de afgelopen 2 

jaar, willen we ook dit najaar weer een toernooi organiseren. Vorig jaar 

werd het toernooi mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de 

Smederijen en Erwin & Jolanda. 

 Wederom hebben we een aanvraag bij de Smederijen ingediend, in de 

hoop een bijdrage te krijgen. 

 Dit evenement vind plaats van 14 t/m 18 november, en is voor de 

inwoners van Stuifzand, of voor biljarters die lid van een club in "Ons 

Dorpshuis" zijn. Nader bericht volgt.  

 Henk, Albert, Harry, Albert, Jan en Evert 
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Aanleg glasvezelnetwerk in geheel ZDOG-gebied gaat binnenkort van 

start  

In goed overleg tussen RENDO, de gemeente Hoogeveen en het 

bewonersinitiatief ZaandDörpen Op Glas (ZDOG) is er een planning 

gemaakt over de aanleg van een glasvezelnetwerk.  

Uiterlijk eind 2018 kunnen alle inwoners in het werkgebied van ZDOG 

(de kernen Fluitenberg, Pesse en Stuifzand, alsmede de buitengebieden 

van deze dorpen) een aansluiting hebben op een supersnel 

glasvezelnetwerk.  

Echter voordat met de aanleg gestart wordt moet minimaal 50% van de 

bewoners van de ongeveer 1.350 panden in het ZDOG-gebied een 

getekende overeenkomst met een provider moeten hebben afgesloten. 

Deze score van minimaal 50% aansluitingen moet voor het einde van 

2017 zijn bereikt.  

Het ZDOG-gebied loopt in de gemeente Hoogeveen voorop, mede 

omdat het bewonersinitiatief voor een goed georganiseerde structuur 

heeft gezorgd. Volgens ons moet het mogelijk zijn om voor eind 2017 

die score van minimaal 50% te bereiken!  

Om u van alle informatie te voorzien, organiseert ZaandDörpen Op Glas 

een drietal informatiebijeenkomsten op:  

Maandag 16 oktober 19.30 uur in Fluitenberg, Het Overschotje 

Dinsdag  17 oktober 19.30 uur in Stuifzand, Ons Dorpshuis Woensdag 

18 oktober 19.30 uur in Pesse, De Wenning  

Voor deze informatieavonden krijgt u ook nog een aparte uitnodiging 

per post. Wij hopen u op één van deze drie informatie avonden te 

mogen verwelkomen en dat wij er samen met u in slagen om voor het 

einde van dit jaar de 50% afgesloten abonnementen te realiseren.  

Herbert Beuling,  Voorzitter ZDOG 



 
 
 
Vrouwen van Nu.  

Als deze dorpskrant op de mat valt hebben we waarschijnlijk net onze 

eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen achter de rug.  

Een wandeling in Echten onder begeleiding van een gids en daarna 

gezellig met elkaar een kop thee/koffie en even bijkletsen.  

De eerste avondbijeenkomst is in “Het Klooster” in Hoogeveen waar 

cardioloog mevrouw C.v.d. Wielen ons gaat vertellen over hartfalen en 

Marilla Bruins informatie geeft over de gezondheidscheck. In oktober 

krijgen we een presentatie door de heer en mevr. Hut over de lange weg 

die gevolgd moet worden om een geur te ontwikkelen. Hun parfums 

hebben de meest bijzondere namen. In november tijdens de 

koffieochtend is er een lezing over de voedselbank en ook in november 

komt weervrouw Harma de Boer op bezoek. December is de feestmaand 

en dus vieren we met zijn allen kerst en in januari gaan we 

traditiegetrouw uit eten. Januari wordt een drukke maand want tijdens 

de theemiddag komt de heer Meirink vertellen over het Russische 

boerenleven.  

In februari is de jaarvergadering en in maart de doe avond. Altijd 

spannend wat we gaan doen. In maart is er nog een bijeenkomst. Deze 

avond wordt verzorgd door het eendagsbestuur. In april worden we 

bijgepraat door Margriet Steenbergen. Zij is scheidingsmakelaar en 

heeft samengewerkt met Bram Moskovitch.  

Dan volgt er in mei een fietstocht en een excursie. En dan is het seizoen 

al weer voorbij.  

Vrouwen van Stuifzand en Fluitenberg als het jullie  leuk lijkt om eens 

een avond bij te wonen dan zijn jullie van harte welkom. De 

avondbijeenkomsten zijn, tenzij anders aangegeven, in “Het 

Overschotje” te Fluitenberg. Aanvang 20.00 uur.  

Fien Oostingh  



 
 
 
 
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       
                 Nelleke. van Rij  ( website)      stuifzand.online@gmail.com   
                 Emmy. 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 
 



 
 
 
 
Vereniging Vrijwillige Verkeersregelaars Stuifzand 
                                                tel. 0528-270081    

                                    b.g.g    tel. 0528-331255                                   
 

 
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   tel  797927 
 

 
Feestcommissie  Feest in Stuifzand   I. Strijker  tel  266401 
 

 
Koersballen  iedere dinsdagmiddag. 
Inlichtingen Ons Dorpshuis   tel. 262577 



 
 
 
 


