
 
 
 

 
 Mei 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 , Klaske, Sandra en Emmy. 
Mail : verstoever@live.nl   of Kolkweg 10 B. 

 
OUD PAPIER   

Het oud papier wordt  dinsdag 14 Mei  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:     9 juli                   
 
Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking, 
Ouderraad O.B.S de Zandloper. 

 

 

mailto:verstoever@live.nl


 
 
 

                                                         

 
 

 
 

___________________________________________________________________________________- 
 
 
 
 
 
 

 
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 



 
 
 

 

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. 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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


 
 
 

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 1 juli , kopy kan 
ingeleverd worden tot uiterlijk 28 juni  , 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/
mailto:info@manegedebuitenwijck.nl


 
 
 

                           
 
 

 

   Mts Koopman - Blokzijl 
Biologisch melkvee-fokbedrijf Wonderland 

Brandligtsdijk 12, 7934 PH te Stuifzand 

Groepsaccommodatie verhuur 10 pers. 

Verkoop echte boerenmelk    

Gerwin & Sandra 

 0628845238 - 0650232363 



 
 
 

 
 
AGENDA DORPSHUIS  
 
 
 

 
Zaterdag 11 mei de pubquiz nummer 4 
 
Zaterdag 18 mei hebben we een feestje maar er kan gewoon eten 
afgehaald worden 
 
Donderdag 23 mei Europese verkiezingen 
 
Zaterdag 25 juni hebben we een feestje maar er kan gewoon eten 
afgehaald worden 
 
Het weekend van de feestweek zijn wij gesloten. 
 
Dinsdag 4 juni de laatste 55+ aan tafel van dit seizoen 
 
15 juni de Pubquiz de laatste ronde van het seizoen 
 
 
Er staan nog wat evenementen op de planning maar houd hiervoor 
Facebook in de gaten. 
Hier zetten we ook altijd speciale aanbiedingen of gebeurtenissen op. 
 
Ook gaan wij dit jaar op vakantie van 6 augustus tot en met 20 
augustus. 
 
Dan is het niet mogelijk om eten af te halen. 
 
 
Met vriendelijke groet Erwin en Jolanda 

https://nl.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrJ7B0m5DdbJSEAyUDGAYpQ;_ylu=X3oDMTIyc2t0Y2t2BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzMGE4YzhhZDI0NDFkYjk2NzI3MGVjYWViYjM2ODlmOQRncG9zAzEEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://nl.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Dlogo%2Bons%2Bdorpshuis%2Bstuifzand%26type%3Die.11.w10.hp.04-03.nl.avg._.0915tb%26fr%3Dyhs-avg-fh_lsonsw%26fr2%3Dpiv-web%26hsimp%3Dyhs-fh_lsonsw%26hspart%3Davg%26tab%3Dorganic%26ri%3D1&w=160&h=160&imgurl=files.stuifzand.webnode.nl/200000873-6cc0b6db9e/logo%20dorpshuis.jpg&rurl=http://www.stuifzand.net/bedrijvigheid/&size=+5.8KB&name=Bedrijvigheid+::+%3cb%3eStuifzand%3c/b%3e&p=logo+ons+dorpshuis+stuifzand&oid=30a8c8ad2441db967270ecaebb3689f9&fr2=piv-web&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&tt=Bedrijvigheid+::+%3cb%3eStuifzand%3c/b%3e&b=0&ni=21&no=1&ts=&tab=organic&sigr=117l151j4&sigb=1659eh1sk&sigi=124lh742a&sigt=111e0icuv&sign=111e0icuv&.crumb=.yqeWSSY5Hp&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&fr2=piv-web&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg&type=ie.11.w10.hp.04-03.nl.avg._.0915tb


 
 
 

Nieuws van de Activiteiten Commissie. 
  
Zaterdag 20 april kwamen ruim 30 kinderen met hun versierde 
palmpaasstokken bij de Zandloper. Na een rondje door het dorp liepen de 
kinderen richting de Secte weg. In het bosje waren gekleurde walnoten 
verstopt die de kinderen mochten zoeken. Na afloop kregen de kinderen 
voor elke gevonden noot een ei en een chocoladepaashaas en mochten ze 
nog een kadootje uitzoeken. Het was een stralende en warme ochtend.  
 
Winnaars  t/m groep 2 

1. Noortje en Lotje met beide 19 eieren. 

2. Jip en Sophie (de Groote )beide met 18 eieren. 

3. Jop en Sophie( Koster )beide 16 eieren. 

Winnaars groep 3/4/5      
1. Fieke met 48 eieren 

2. Jazlyn met 25 eieren 

3. Anna met 23 eieren. 

Deze activiteit is mede mogelijk 
gemaakt door een aantal sponsoren:   
Woonwinkel Van Dalen, Reinders 
Recreatie, Ons Dorpshuis, Brand 
Bouwservice, Maatschap Koopman-
Blokzijl, P&M Groen totaal, 
Zorgboerderij de Groote,Jan Post, 
Hoogeveense Metaal Recycling, onze 
anonieme sponsor en natuurlijk onze 
Stuifzandse “eierboeren”, want voor 
een eitje , Oh zo fijn, moet je bij 
Eierhandelaren Hilbrink en Schutte zijn !!  
 
Dank jullie wel voor de sponsorbijdrage !!!! 

 



 
 
 

 
 

 

 
 
Groen Schoolplein voor de Zandloper      

De werkzaamheden van het groene schoolplein zijn in volle 

gang. 

Op dit moment is het gedeelte met de speelheuvel met gras 

ingezaaid. Nog even geduld voor de kinderen! 

Waar ze al wel gebruik van kunnen maken is het speelveldje 

van kunstgras! 

De kinderen wilden graag  een zachte ondergrond en dat 

hebben ze nu! 
 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Op naar de volgende klus om er een mooi groen schoolplein 

van de maken!! 
 

                   
 

De volgende zijn  op de woensdagen  8 mei en 12 juni   
(11.15-12.15 uur).  
 
Wel graag even contact opnemen met juf Tessy  (tel. 
school: 269837).  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     Verslag van Koningsspelen OBS De Zandloper in Stuifzand 

vrijdag 12 april. 

 

Dans, spel en veel plezier tijdens de Koningsspelen op OBS De 

Zandloper in Stuifzand 

 

De leden van de OR, leraren en moeders hadden bijtijds alles in 

gereedheid gebracht voor een gezond en gezellig ontbijt voor alle 

leerlingen. Zodra alle kinderen geschminkt waren en een plekje 

hadden gevonden in het lokaal, kon het smullen beginnen. Er was 

volop keuze in brood, beleg en fruit om met een goed gevulde 

maag een ochtend vol activiteiten te beginnen. 

 

Na het ontbijt konden alle aanwezigen op een groot scherm het 

startsein van de Koningsspelen 2019 zien, en met het Kinderen voor 

Kinderen lied “Pasapas” meezingen en dansen. Aanvankelijk waren 

de kinderen een beetje verlegen, maar tegen het eind van het lied 

was iedereen los.  

 

Toen iedereen was uitgedanst werden groepjes gevormd en begon 

de puzzeltocht door het dorp. De organisatie had een leuke route 



 
 
 

uitgestippeld waarbij je onderweg vragenlijsten tegen kwam, die 

voor knappe antwoorden van de leerlingen zorgde. Zo wist Jop 

hoeveel hoeken een piramide heeft, Britt kon vertellen hoe het heet 

als je tussen je tanden reinigt met een draadje en Nora Jane en 

Emma wisten wie de Mona Lisa geschilderd heeft. 

 

Bij terugkomst op het schoolplein werden heerlijke hapjes en 

drinken uitgedeeld. Groep 4 tot en met 8 bleef buiten op het plein 

en speelden het letter spel. Enkele kinderen kregen een letter op 

buik en rug waarmee je aan de hand van vragen een woord moest 

vormen. Dit zorgde voor hilarische momenten. Groep 1,2 en 3 deed 

het iets rustiger aan. Ze werden door juf Dena naar het lokaal 

gebracht om in de kring nog even na te praten over de geslaagde 

ochtend.    
 
 

 
    
           



 
 
 
SamenLoop voor Hoop Hoogeveen bij Strand Nijstad 
 
In het weekend van 5 en 6 juli 2019 
vindt in Hoogeveen de 1e editie van 
SamenLoop voor Hoop Hoogeveen 
plaats. Gedurende 24 uur, van vrijdag 
5 juli 16:00 uur tot zaterdag 6 juli 
16:00 uur wandelen teams over een 
speciaal uitgezet parcours om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor KWF 
Kankerbestrijding. Daar omheen 
vinden er allerlei leuke activiteiten plaats. Zo vindt op zaterdagochtend 
11:00 tot 11:24 uur de KinderLoop plaats. De kinderen lopen 24 minuten 
in plaats van 24 uur op het parcours van Stand Nijstad. Het wordt dus 
een fantastisch evenement voor jong en oud.  

KWF Kankerbestrijding 
Tijdens de SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding worden 
(ex-)kankerpatiënten en hun naasten gesteund en in het zonnetje gezet. 
De 24-uurswandelestafette is daarnaast bedoeld om geld op te halen ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en de 
bestrijding van kanker.  

Kaarsenceremonie  
Het evenement kent verschillende hoogtepunten, maar vooral de 
Kaarsenceremonie is een bijzonder moment. Dan worden er duizenden 
brandende kaarsen langs het parcours gezet ter ere van degenen die 
strijden of hebben gestreden tegen kanker en voor hen die deze strijd 
helaas hebben verloren.  
 
De organisatie verwacht dat het een mooi en bijzonder weekend wordt. 
Een groot aantal teams heeft zich voor SamenLoop Hoogeveen 
ingeschreven en er is vermaak voor alle bezoekers. Van optredens door 
diverse artiesten, tot springkussens en verschillende activiteiten voor 
kinderen. Vergeet vooral niet de gezellige braderie te bezoeken!  
Alle informatie over het evenement en hoe je als team aan te melden 
staat vermeld op de site www.samenloopvoorhoop.nl/Hoogeveen 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/


 
 
 
 
 
 

Dierenarts op bezoek  Vrouwen van Nu 
 

 
24 april 2019. 

 

 27 vrouwen van Nu Fluitenberg/Stuifzand komen bijeen in “Het 

Overschotje” te Fluitenberg. 

Vanavond staat een lezing door dierenarts Charlotte Willemse op het 

programma. 

Om 20.00 opent de voorzitter de bijeenkomst en na wat zakelijke 

mededelingen krijgt Charlotte het woord. Ze is dierenarts bij de 

dierenartsenpraktijk in Zuidwolde en behandelt bij voorkeur groot vee. 

Maar dan liever geen paarden. Charlotte is geboren in Enschede maar 

opgeroeid in Haarlem tussen de hockey- en tennis jeugd en vrienden, 

vriendinnen en klasgenoten vonden het maar vreemd dat ze 

dierenarts wilde worden. Maar ze zette door en na wat vallen en 

opstaan en diverse studieomzwervingen tot zelfs in het Belgische Gent 

toe heeft ze haar doel bereikt en de bul op zak. 

Ze vertelt over de bijzondere dingen die ze meemaakt tijdens haar 

werk.  Van gedraaide baarmoeders bij koeien en boeren die zo boos 

zijn dat hun koe de operatie niet overleefd en dan als een dolle op de 

tractor springen en dwars door een roldeur rijden. Of het verhaal van 

een pikzwarte kameleon in een doos. Blijkt dat het beestje doodziek is 

en een spuitje moet. Als het beestje is overleden komen de kleuren in 

volle pracht terug. 

Het onderdeel van het werk waar Charlotte het minste plezier aan 

beleeft is het euthanaseren van met name gezelschapsdieren. Soms is 

het zelfs zo emotioneel dat ze haar tranen niet kan bedwingen.   

Zelf heeft ze had aan het begin van de lezing geen idee waar ze over 

moet vertellen maar gaandeweg de avond komen er steeds meer 

anekdotes en als ze tegen tien uur besluit dat het zo genoeg is zegt ze 

dat ze eigenlijk nog wel een uurtje zou kunnen doorpraten. 

Wij hadden een hele informatieve avond.  

 
Fien Oostingh 

 
 



 
 
 
 
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 

 
Gemeenteloket Hoogeveen   tel . 140528     www.hoogeveen.nl. 
 

mailto:zandkanjers@bijdemeiden.nl

