
 
 
 

 
 Maart 2019                              

 
  
 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. 
Heeft U  iets wat onder de aandacht gebracht moet worden stuur een 
berichtje of neem contact met ons op, we plaatsen het graag. De 
Verstoever komt  ook elke keer online op Stuifzand.net. 
 
    
  

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

 
OUD PAPIER   

Het oud papier wordt  dinsdag 19 Maart  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 :       
 
Dinsdagavond:       14 mei en 9 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 voicemail 

 

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/


 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 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 voorzitter, 
Dhr. Albert Blokzijl.  
Hij is bereikbaar via e-mail : die-stuifzand@live.nl  of  
Telefonisch 0528-264883 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. 
 
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 

 
De volgende Verstoever verschijnt op 7 mei , kopy kan 
ingeleverd worden tot uiterlijk 3 mei , te laat ingeleverde kopy 
kan niet meer geplaatst worden.  De verantwoording/ 
toestemming voor het plaatsen van aangeleverde kopy  in de 
Verstoever ligt bij de inzender, in verband met de  wet op de 
privacy. 

mailto:welzijn.dorpen1@swwh.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 !! 

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


 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Het adres voor: 

• Paard- en ponyrijles 

• Western-rijles 

• Pensionstalling 

• Ponykampen 

• Feestjes en partijen 

• Dagbesteding 

• Familiedagen 

• Etc. 

Kom eens langs om te informeren naar de mogelijkheden ! 
Adres: Stuifzandseweg 59A, 7934 PN Stuifzand, tel.nr. 0528-278437 
Internet: www.manegedebuitenwijck.nl, email: info@manegedebuitenwijck.nl 

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

http://www.manegedebuitenwijck.nl/
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                              Mts Koopman - Blokzijl 
Biologisch melkvee-fokbedrijf Wonderland 

Brandligtsdijk 12, 7934 PH te Stuifzand 

Groepsaccommodatie verhuur 10 pers. 

Verkoop echte boerenmelk    

Gerwin & Sandra 

 0628845238 - 0650232363 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Gezocht penningmeester! 
 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stuifzand 
 
Voor meer info: 
 
Albert Blokzijl (voorzitter) 0528-264883 
Monique Bening (secretaris) 06-51648614 
of 
dle-stuifzand@live.nl 
 
 
   
 



 
 
 

 
AGENDA DORPSHUIS (Voor zover nu bekend) 
 
 
 
 

22 maart Paasbingo start om 20.00, reserveren gewenst. 
 
Zaterdag 6 april Pubquiz 
 
Zaterdag 13 april, besloten feest in de grote zaal. Cafe gewoon open 
 
Zaterdag 20 april gesloten ivm een besloten feest 
 
Dinsdag 23 april 55+ aan tafel 
 
Zaterdag 27 april gesloten ivm koningsdag  
 
Zaterdag 4 mei (onder voorbehoud) dance classic party vanaf 21.00 
 
Zaterdag 11 mei Pubquiz 
 
Zaterdag 25 mei, eten af te halen in de grote zaal 
 
 
 
We hebben de laatste tijd volop drukte in het dorpshuis feestjes en 
partijen. Er zijn nog enkele datums vrij. Dus wilt u ook graag een feestje 
geven en er liever geen werk van  hebben? Neem dan contact met ons 
op voor de mogelijkheden.  
 
 
Met vriendelijke groet Erwin en Jolanda 
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Uitvaartvereniging 
"De Laatste Eer" Stuifzand 
 
nodigt haar leden uit tot het bijwonen van haar 
 

ALGEMENE JAARVERGADERING  
 
welke gehouden zal worden op woensdag 24 april 2019 
's avonds om 20.00 uur in "Ons Dorpshuis" te Stuifzand. 
 
AGENDA: 
 
1. Opening 
2. Notulen vorige jaarvergadering 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Aftreden en benoeming bestuurslid 
7. Verslag kascommissie 
8. Benoeming leden kascommissie 
9. Vaststelling contributie 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
Namens het Bestuur, 
Voorzitter A. Blokzijl 

 
 
 
 



 
 
 

   Vereniging “Ons Dorpshuis” 

Stuifzand 
 

 

 

Uitnodiging voor de Ledenvergadering  
 

 

Geachte leden, 

 

Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit voor de jaarlijkse 

ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 11 april 2019 om 

20:00 uur in de grote zaal van “Ons Dorpshuis”. 

 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening en agenda 

2. Notulen vorige vergadering  

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

4. Bestuursverkiezing  

Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot een half uur voor de 

vergadering melden bij de voorzitter. 

5. Jaarverslag 

6. Financieel verslag 

7. Verslag Kascommissie 

8. Benoeming nieuwe kascommissie  

9. Update bouwplannen 

10. Rondvraag en Sluiting 

 

Na afloop nodigt het bestuur u uit voor een drankje. Uw aanwezigheid 

wordt van harte op prijs gesteld! 

 

Namens het bestuur van vereniging “Ons Dorpshuis” 

 
 
 



 
 
 

 
Oproep !! 
 
Word jij ook burgerhulpverlener ? (AED) 
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het 
ziekenhuis getroffen door een hartstilstand en 
jaarlijks overlijden er ruim 15.000 mensen aan een 
plotselinge hartstilstand. Slechts 5 tot 10 procent van 
de slachtoffers overleeft het. Dit percentage neemt 
aanzienlijk toe als er binnen circa 6 minuten 
adequate hulp wordt geboden. Deze hulp bestaat uit 
112 bellen, reanimeren en defibrilleren. Uit deze 
gegevens blijkt dan ook de noodzaak van een AED 
training.  
Dit is een training van 2 avonden van 2 uur en 
jaarlijks een opfris cursus. 
De kosten worden betaald door de Smederijen. 
 
Is je belangstelling gewekt, neem contact op met  Bé 
Hilbrink Tel. 06 24910245 
 
 
 
 
                      
 



 
 
 

Nieuws van de Activiteiten Commissie. 
 In samenwerking met Sandra en bijdrage van de Smederijen 
werd er op 6 maart een Kinderbingo gehouden. Het was 
gezellig !! 
We zijn nog steeds druk bezig met  plannen voor allerlei 
activiteiten, nader informatie volgt. 
 
Wij hebben er zin in !!!!  Marjan. 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 



 
 
 

 
  Jaarvergadering vrouwen van nu. 
 
Woensdagavond 20 februari 2019 hadden de vrouwen van nu 
Fluitenberg/Stuifzand hun traditionele jaarvergadering. Na 
de vele verslagen en mededelingen was het tijd voor de 
gasten van deze avond 
Drie transgenders, Hanna, Jeanine en Annabel komen hun 
verhaal vertellen. Genderidentiteit is het gevoel van de mate 
waarin je je man of vrouw voelt. Wanneer dit gevoel afwijkt 
van de verwachting die je hebt van het geboortegeslacht dan 
wordt er gesproken van transgender. Deze drie mensen zijn 
geboren als man maar willen hun vrouwelijke kant graag 
manifesteren door zich te kleden als vrouw. Ze hebben (nog) 
geen behoefte aan operaties of hormoonbehandelingen. 
Heel moedig van deze mensen dat ze naar buiten durven te 
treden met hun gevoelens.  Geen uiting geven aan deze 
gevoelens kan lijden tot psychische en/of lichamelijke 
problemen. 
Voor partners, ouders en kinderen is het niet altijd 
gemakkelijk om  te accepteren dat je naaste een tansgender 
blijkt te zijn. Het serieus nemen van deze gevoelens is echter 
de basis voor een gelukkig leven van zowel de transgender 
als hun naasten. 
Voor meer informatie: transvisie.nl  
 
Fien Oostingh.                                                                                                                                                
    



 
 
 

Paasvuur     

 1ste paasdag,  aanvang 20.00u.  Locatie: Hoofdweg 

Stuifzand. Terrein open 19.00u. 

We starten op zaterdag 23 Maart!!      Contactpersoon 

Bram; 0611042502 

Het brengen van takken en snoeiafval kan op de zaterdag van 10.00u tot 

16.00u.                                     

   Het A.T.F. Team is aanwezig om te helpen. 

*Geen schuttingen, geverfd hout, spijkers etc..!!  

Mededelingen voor de avond; 

*Entree gratis                                                                                 

  *Het is verstandig oude schoenen of laarzen aan te doen     

  *Drinken en eten verkrijgbaar, muntverkoop                      

 *Legitimatie verplicht                                                                   

    *Pinnen niet mogelijk                                                                                     

   *Het water in de wc wagen is geen drinkwater                        
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Woensdag 20 Februari zijn we met een groep van wel 30 kinderen uit het dorp naar 

Zippa Zebra geweest..                                               

   De kinderen vonden het geweldig! Veel ranja, want wat kregen ze een dorst van het 

klimmen en spelen.                                                  

   En als afsluiting konden de kinderen kiezen uit een patatje, poffertjes of chips.                                                                                           

Een geslaagde middag!!                                                                     

     Ouders die zijn mee geweest bedankt! En ook de smederijen bedankt! Voor 

herhaling vatbaar. 

 

Op woensdag 6 maart werd er een bingo georganiseerd voor alle kinderen uit en van 

basisschool stuifzand.          Een opkomst van 18 kinderen.                                                             

  Door een bijdrage van de smederijen konden er mooie prijzen en prijzen voor een 

superronde worden gekocht.                                    

 Een gezellige, rumoerige middag.                                                                     

  Voor een volgende bingo iets minder rondes is gebleken, 6 was toch net iets te lang.                                                                                              

Jaelyn ging er met de super hoofdprijs vandoor, 4 personen attractie park Slagharen!! 

Gefeliciteerd…                                                     

   Marjan Post en de smederijen bedankt! 
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Schilderen in “Het Overschotje”. Vrouwen van Nu 
 
Op woensdagavond 7 maart 2019 komen 15 vrouwen van nu voor en 
workshop schilderen in “Het Overschotje” in Fluitenberg bij elkaar. Wat 
we zullen gaan schilderen en op welke manier is nog een grote 
verrassing. 
De cursusleidster komt binnen met grote houten borden en dus gaan we 
waarschijnlijk schilderen op hout. Dat blijkt het geval te zijn. 
We kunnen kiezen uit afbeeldingen van kippen of dikke dames. We gaan 
aan de slag. De afbeeldingen moeten eerst met carbonpapier worden 
overgebracht op het houten bord. Dan kun je kleuren uitkiezen waarmee 
je wilt schilderen. En daarna begint het echte werk.  Dat valt nog niet 
mee. Foutjes kun je niet herstellen. De verf die eenmaal is aangebracht 
laat zich niet meer verwijderen. Maar in de loop van de avond hebben 
we toch allemaal een mooi werkstuk om mee naar huis te nemen. 
Het was een hele leuke  creatieve doe-avond. 
 
Fien Oostingh. 
 



 
 
 

Stuifzand met de hoofdletter S. 
 
 
Stuifzand, een klein dorpje in zuid Drenthe en gelegen in het beekdal van 
het Oude Diep. 
Station, Schouwburg, Shoarma en Snelwegen alles aanwezig in een straal 
van 4 kilometer, er is mij te ore gekomen dat Vincent van Gogh zelfs hier 
op de Sleutel heeft  geslapen en geschilderd. 
Stuifzand kan ook  groot zijn, zo hebben wij transport -, auto-, sloop-, 
bouw- en  landbouwbedrijven daarnaast nog een groot aantal andere 
bedrijven, bekend bij iedere Stuifzander. 
Ons Dorpshuis, deze bestaat al meer dan 70 jaar, is er voor al de 
activiteiten in het dorp vanaf de geboorte tot aan het graf. 
Saai kunnen wij ons dorp niet noemen, zo zijn er veel biljart 
verenigingen, koerSbal, klootSchieten,  pubquiz, kaarten, Spooktocht, 
School, na Schoolse activiteiten, Speeltuin, Sportveld, Sc 
Stuifzand(voetbal)  en zelfs een ijSbaan. 
Met de paSen hebben wij in Stuifzand een PaoSbulte waarbij iedereen uit 
de buurt bomen en takken kan brengen(start aanleg 23 maart) zodat er 
op de 1e paaSdag een mooi volkSfeest ontstaat en al de tuinen liggen er 
dan weer strak bij. 

Ieder jaar is er in ons Dorp een feeStweek waarbij de verschillende 
Straten en buurten het tegen elkaar opnemen  in een zeSkamp. 

Rest mij nog te zeggen dat iedere hoofdletter belangrijk  is, doch dat de 
hoofdletter S mij het meest aanspreekt . 
 
vriendelijke groet Gerwin Koopman. 
Bestuurslid Ons Dorpshuis. 
 
 
 
 



 
 
 

Algemene Ledenvergadering Vereniging Plaatselijk Belang 
Stuifzand 
Geachte leden, 
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse 
ledenvergadering. Voor de pauze komen de gebruikelijke huishoudelijke 
agendapunten aan de orde en na de pauze hebben we dhr. Martin Zwols 
van Synam bereid gevonden om uitgebreid stil te staan bij het 
verduurzamen van de energievoorziening thuis. De overheid wil op 
termijn van het aardgas af, wat kan dit betekenen.   
Martin zal ingaan op het plaatsen van bijv.: zonnepanelen, 
warmtepompen en andere vormen van verwarming in het huis, hoe kan 
één en ander in combinatie worden toegepast, tevens zal hij stil staan bij 
de mogelijkheden om subsidies aan te vragen bij de rijks-, provinciale en 
lokale overheid. 
 
Datum ledenvergadering: Donderdag 18 april 2019 
Aanvang:   20.00 uur 
Vergaderlocatie:  Ons Dorpshuis 
 

Agenda: 
 

1. Opening 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 13 april 2018 
3. Jaarverslag 2018 door bestuursvoorzitter 
4. Financieel jaarverslag 2018 door penningmeester 
5. Verslag Kascommissie 
6. Benoeming Nieuw Kascommissie-lid 
7. Bestuursverkiezing: 

 Aftredend: Bert-Jan Strijker, niet herkiesbaar.  
 Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering zich 
melden bij de voorzitter.  

8. Ingekomen stukken en mededelingen 
9. Rondvraag 
10. Pauze 
11. Presentatie Dhr. Martin Zwols 



 
 
 

12. Sluiting 
 
We hopen op een goede opkomst en zien u graag op donderdag 18 april 
2019 in Ons Dorpshuis. 
 
Namens het bestuur:  Bert Bouwmeester 
   voorzitter 
 
P.S. 
Hierbij het verzoek aan de leden, welke om voor hen moverende reden 
geen incasso-machtiging wensten af te geven, om de contributie van het 
jaar 2018 over te maken op bankrekening:  

 
NL32RABO0379032120 

 
t.n.v.  Plaatselijk Belang Stuifzand onder vermelding van Jaarcontributie 
2018 
Indien men alsnog gebruik wenst te maken van een incasso-machtiging 
kan men contact opnemen met de voorzitter en zal er een incasso-
formulier worden toegezonden cq uitgereikt. 
 

 

 
Hulp gezocht  !!!!!!!!!   Verstoever team !!!!!! 
 

  Daniëlle gaat ons team verlaten, Wie komt ons helpen om 6x 
per jaar op een ochtend of middag de Verstoever te maken.  
Inlichtingen : Sandra   of Emmy. 
 
             Danielle bedankt voor je inzet !!!!!!!!! 
 
 
                     Sandra, Annelies, Klaske en Emmy 
 



 
 
 
Kaartclub  “Ons Dorpshuis “  
        
Mevr. J. de Graaf   tel. 331344      ( jokeren) 
   Dhr. H. Mulder         tel. 262766       ( klaverjassen)  
      Dhr. Jt. De Groote   tel. 331206 

 
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   

                                                              
 



 
 
 
 
Vrouwen van NU Stuifzand / Fluitenberg. 
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 
www.ijs-vereniging-ons-genoegen-stuifzand.nl 
_________________________________________________________ 
 
 Werktuigenvereniging  E. Bakker  tel.  263632 
 

 
Plaatselijk  Belang Stuifzand  B. Bouwmeester  06-22773338 

 
Peuter groep/BSO/KDV  Bij de Meiden  
  mail : zandkanjers@bijdemeiden.nl of  

          bel: 06-82646160 
 
 

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

Activiteitencommissie   Marjan   tel  797927 
 

 
Feestcommissie  Feest in Stuifzand    
 

 
Koersballen  iedere dinsdagmiddag. 
Inlichtingen Ons Dorpshuis   tel. 262577 

 

mailto:zandkanjers@bijdemeiden.nl

