
 
 
 

 
 Januari 2018                                  

  
 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. 
 
 We wensen iedereen alle goeds en veel Verstoever nieuws in 2018. 
    
  

Groeten Het Verstoever Team, 
 Annelies, Daniëlle , Klaske, Marjan, Sandra en Emmy. 
Mail : verstoever@live.nl   of Kolkweg 10 B. 

 
OUD PAPIER   

Het oud papier wordt  dinsdag 16 januari 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!! 
 
Dinsdagavond:   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 !! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
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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. 
__________________________________________________ 
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Bereikbaarheid SWW / de Smederijen in de dorpen. 
 
Alle wijkteams in alle dorpen zijn 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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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


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
  
 

 
  

 HEEFT U DE SMEDERIJ-ENQUÊTE AL INGEVULD? 

 

Denk en praat mee over de leefbaarheid van uw eigen woonomgeving! 

 

 In verband met de feestdagen is het langer mogelijk om de Smederij-

enquête online in te vullen via deze link: 

www.hoogeveen.nl/smederijenquete 

 

 Wilt u hem liever op papier ontvangen? Dat kan. Mail dan uw gegevens 

naar: info@desmederijenvanhoogeveen.nl of bel met: 0528-291790 

 

Maak met het invullen van de enquête kans op een gratis IPad! 

 

https://nl.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xdkrFbVZgnkAQuvGAYpQ;_ylu=X3oDMTIzZTRpNGQ3BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1OGNhYWM2MGM5Y2Q3NGRmYmM0YWRjMDA5MDMyMjdmMARncG9zAzQ5BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://nl.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Dsmederijen%2Bhoogeveen%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26type%3Die.11.w10.hp.04-03.nl.avg._.0915tb%26fr%3Dyhs-avg-fh_lsonsw%26fr2%3Dsb-top-nl.images.search.yahoo.com%26hsimp%3Dyhs-fh_lsonsw%26hspart%3Davg%26tab%3Dorganic%26ri%3D49&w=538&h=94&imgurl=www.pricoh.nl/deweidebloem/wp-content/uploads/sites/6/Smederijen.jpg&rurl=http://www.pricoh.nl/deweidebloem/kleine-brede-school/kleine-brede-school/smederijen/&size=10.5KB&name=<b>Smederijen</b>+-+De+WeidebloemDe+Weidebloem&p=smederijen+hoogeveen&oid=58caac60c9cd74dfbc4adc00903227f0&fr2=sb-top-nl.images.search.yahoo.com&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&tt=<b>Smederijen</b>+-+De+WeidebloemDe+Weidebloem&b=0&ni=160&no=49&ts=&tab=organic&sigr=12l6i4f86&sigb=1762lo050&sigi=124rka6us&sigt=11e1n2aja&sign=11e1n2aja&.crumb=afP9.iurC9n&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&fr2=sb-top-nl.images.search.yahoo.com&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg&type=ie.11.w10.hp.04-03.nl.avg._.0915tb


 
 
 

Bennie Meppelink Kampioen 3e Stuifzandse biljarttoernooi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In november werd mede door een bijdrage van De Smederijen, het 3e 
biljarttoernooi voor inwoners van Stuifzand of leden van 
biljartverenigingen in Stuifzand gehouden. Ook dit jaar was het een 
gezellig en sportief toernooi, waar verrassende winnaars uit de bus 
kwamen die door gingen naar de volgende ronde. 
De laatste wedstrijden  werden op zaterdag 18 november gespeeld en 
deze leverden spannende momenten op. Na twee mooie biljartpartijen 
was de uitslag als volgt. 
 

1. Bennie Meppelink,  

2. Gerwalt van Slochteren 

3. Henk van Dalsem 

4. Henk Hilbrink. 

 

De organisatie bedankt hierbij  iedereen  voor de belangstelling , 

Erwin en Jolanda Laurenssen voor sponsoring en gastvrijheid en  

Marcel ten Brummelhuis voor sponsoring van de bloemen.  

( in overleg met de fam. Van Dalsem, is dit bericht met foto geplaatst) 



 
 
 
 
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), neem dan contact op met: 
 
Peter van Slochteren 
tel: 06-50842414 
 

 
 
 
De volgende Verstoever verschijnt op :  5 maart. 
Kopy  inleveren voor  2 Maart  !!!!!!!! 
Te laat ingeleverde berichten kunnen niet meer geplaatst worden. 
Dus heb je iets voor de Verstoever geef het door voor 2 Maart . 
 
 



 
 
 

Vrouwen van Nu. 
 
Inmiddels hebben Vrouwen van Nu weer twee bijeenkomsten gehad in 
“ Het Overschotje”. Op 25 oktober zijn de heer en mevrouw Hut op 
bezoek geweest met een lezing over de ontwikkeling van een geur. Ze 
maken geuren met de meest bizarre namen. 
Op 8 november tijdens de koffieochtend waren  de heer Krikken en zijn 
dochter onze gasten. Het onderwerp van de lezing was de 
Voedselbank.  
De  daarop volgende bijeenkomst was op  22 november met als gast  
Weervrouw Harma Boer. 
 
Fien Oostingh. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Leerlingen en team obs De Zandloper 
 



 
 
 
Wat was het leuk, lekker en gezellig!!   
 
Een geslaagde kerstmarkt…   Veel bezoekers, prachtige producten om 
te kopen en te nuttigen, goede sfeer.  
Iedereen bedankt voor de hulp en aanwezigheid!                      We 
hebben een mooi bedrag bij elkaar gekregen voor ons “groene” 
schoolplein.   
Een speciaal bedankje voor alle sponsoren!!! 
 
Team Obs de Zandloper 

 



 
 
 
Sponsoren Kerstmarkt Obs de Zandloper 2017  

Stal zwartschaap, Justa Kaas, Autobedrijf Strijker  

Uitvaartverzorging, Peter van Slochteren  

Otto van Slochteren, Hoveniersbedrijf van Slochteren  

Brumma Handel en Dienstverlening, Stijl Strijker Pesse  

Sport 2000 – Combisport Coevorden, Dorpshuis Stuifzand  

Bij de handjes, Heins Transport  

Reinders recreatie, Zorgboerderij de Groote  

Ontspannig, Marloes Kreeft, Auto bedrijf Pieter de Jong  

van Dalen Wooninrichting, Melkveebedrijf Driessen  

Klootschietvereniging Stuifzand, Cheryl’s beautysalon  

Brand Bouwservice, Welkoop Hoogeveen  

Coop Pesse, Uw lokale fietsenmaker Jan Post  

Hoogeveense Metaal Recycling B.V., Trimsalon Nanda  

’t Overschotje, Dakgoten Gigant  

Metaalindustrie Waelbers B.V., Kraamzorg Tineke  

Kantoor Kei,  Blanken Farm  

Firma Deken Rietdekker, Nijenhuis Detachering en Uitzendburo   

Hilbrink eieren 



 
 
 
 
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. Blokzijl tel 0528-852397     
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 



 
 
 
 


