
 
 
 

 
 November 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 ,  Sandra, Cora en Emmy. 
Mail : verstoever@live.nl   of Kolkweg 10 B. 

 
OUD PAPIER   

Het oud papier wordt  dinsdag  19 november  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:    21 januari , 17 maart , 12 mei  en 
23 juni  .                 
 
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/


 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

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. Monique Bening.  
 
Zij is bereikbaar via email: dle-stuifzand@live.nl of telefonisch 06-
51648614 (na 18.00 uur). 
 
 

         

 



 
 
 
 

      
 

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 12 november , kopy kan 
ingeleverd worden tot uiterlijk 9 november  , 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 

_______________________________________________________ 
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 Vereniging Ons Dorpshuis. 
Vereniging Ons Dorpshuis Stuifzand 
start 6 januari 2020 met de tweede 

fase van het renovatieplan van het oudste zelfstandige dorpshuis van 
Drenthe. Om de renovatie mogelijk te maken zijn diverse fondsen 
bedrijven aangeschreven voor een bijdrage of subsidie.  Het bestuur 
heeft na maandenlang overleg, voorbereiden en plannen maken het 
eindelijk voor elkaar gekregen! De financiën zijn rond, de eerste 
bestellingen zijn gedaan en de bouwplanning is vastgelegd. We zijn nog 
in afwachting van eventuele toezeggingen van subsidies, maar dat we 
gaan starten is een feit. 
2de fase Renovatie 
Na de renovatie van het sanitair en de entree is nu de keuken aan de 
beurt. De renovatie omvat onder meer het verwijderen en vervangen van 
een aantal muren, deuren en kozijnen, vloer, systeemplafond en 
wandtegels. Hierdoor komt een grotere en meer praktische werkruimte 
tot beschikking waar efficiënter gewerkt kan worden. Met de nieuwe 
keuken inrichting kan weer veilig, gezond en hygiënisch, volgens alle 
normen gewerkt worden. Zo kunnen Erwin en Jolanda ons 
beheerdersechtpaar  weer de lekkerste en best mogelijke maaltijden en 
catering verzorgen en zelfs workshops zijn misschien een optie. 
Dringend Hulp nodig 
Om de kosten te beperken zal met hulp van vrijwilligers een deel van de 
renovatiewerkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd. Als 
vrijwilliger is niet alleen jouw inzet van toegevoegde waarde. Doordat je 
meewerkt zijn fondsen bereid om (meer) bij te dragen aan ons project.   
-Slopen muren, kozijnen   -demonteren oude keuken 
-metselwerk     -eenvoudig installatiewerk 
   
-stukadoren     -puin afvoeren  
    
-demonteren systeemplafond   -hand en 
spandiensten 
-afbikken vloer     -schilderwerk 
-tillen en sjouwen    -Koffie schenken, catering 



 
 
 
  
Vrijwilligers 
Wie ons in de kerstvakantie kan helpen met  de onderstaande 
werkzaamheden kan zich bij één van de bestuursleden melden of bellen 
met 06-55757276 (Menno van Rij). Het bestuur zal zelf ook de nodige 
mensen benaderen. Ben je niet gevraagd dan is dat niet bewust! 
Iedereen is welkom om zijn of haar steentje bij te dragen. Al is het maar 
een ochtend, middagje, een paar uurtjes, alle hulp is welkom!! Heb je 
geholpen(ongeacht hoeveel) dan ben jij officieel ook een vrijwilliger van 
Ons Dorpshuis en zal het bestuur jou uitnodigen  voor een leuke 
vrijwilligers avond ergens in 2020! 
Het Bestuur  
Het bestuur heeft als doel het dorpshuis als sociale ontmoetingsplek voor 
het dorp te versterken en behouden. In de ledenvergadering is het 
bestuur vorig jaar versterkt door de komst van Tineke Eulen als algemeen 
bestuurslid.  Voor de volgende periode zijn wij op zoek naar een 
enthousiast nieuw bestuurslid in verband met het vertrek van Joyce 
Nijmeijer. Heb je interesse of wil je iemand voordragen die je heel 
geschikt vindt, geef het door.  Met de blik op de toekomst is het 
verenigingsbestuur ervan overtuigd dat we met deze renovatie onze 
leden, het verenigingsleven en alle overig  gasten van Ons Dorpshuis nog 
beter kunnen bedienen en weer jaren vooruit kunnen.  
Het dorpshuis  
Van oudsher heeft Ons Dorpshuis een ontmoetingsfunctie en is in 
eigendom van de ledenvereniging Ons Dorpshuis Stuifzand. Het 
Dorpshuis vervult een belangrijke functie voor de plaatselijke bevolking. 
Verenigingen en instanties maken gebruik van de faciliteiten die het 
dorpshuis biedt voor onder andere verenigingsactiviteiten, 
vergaderingen, culturele activiteiten en ontmoeting.  
Om het dorpshuis voor het dorp te kunnen behouden is een grondige 
renovatie van het pand onvermijdelijk. Daarvoor staat een 3de fase (de 
grote zaal) als vervolg al in de planning. Ook wordt nagedacht over de 
vernieuwing van een deel van de inventaris wat zo langzaam aan ook 
nodig is. 



 
 
 
Vragen, Tips, Ideeën. 
We doen natuurlijk heel hard ons best maar hebben de wijsheid niet in 
pacht. Heb jij vragen, tips of ideeën die nuttig of handig zijn voor de 
voorbereiding , uitvoering of het vervolg van de bouw, of gewoon zo, 
geef ze aan ons door. Het wordt altijd op prijs gesteld als je met ons 
meedenkt! 
Namens het bestuur, 
Menno van Rij 
      -_____________________________________________________ 
 
 

Verzoek aan onze mede dorpsbewoners, 

 

Zondagmiddag 13 oktober zagen we tijdens een wandeling in het 

mooie bos tussen de Hoofdweg en de Pesserdijk nogal wat restanten 

van een kinderfeestje. Een plastic groene beker met een 

opdrachtpapier, garen waaraan opdrachtpapiertjes hebben gehangen 

en ook heel wat wit en zwart garen gespannen tussen de bomen. 

Ongetwijfeld was het een erg leuk kinderfeestje, want was is er nu 

leuker dan door het bos lopen en opdrachten uitvoeren. Wellicht had 

er nog een laatste opdracht, nl het opruimen van de spullen, aan 

toegevoegd kunnen worden........ 

Tevens vinden we het jammer dat er auto's gebruik maken van het 

pad tussen de Hoofdweg en de Pesserdijk. Los van het feit dat het pad 

waarschijnlijk geen goede invloed op je auto heeft, is het hier ook niet 

voor bedoeld. Daarom staat dat ook vermeld op het bordje aan de 

Stuifzandkant..... 

We hopen dat we er samen voor kunnen zorgen dat dit bos schoon 

blijft en vooral ook een mooie en veilige plek voor de bosbewoners. 

 

Alvast bedankt allemaal! 

 

Hartelijke groet van de familie Kamerman van Hoofdweg 25 

 



 
 
 

Arts op bezoek.  Vrouwen van Nu . 

 

Het is woensdag 25 september 2019. De eerste avondbijeenkomst van 

Vrouwen van Nu in het nieuwe seizoen. Er zijn 28 vrouwen aanwezig 

en één man. Deze man is de gastspreker van vanavond huisarts dokter 

J. Contermans. Zeg maar Jan zoals hij zelf voorstelt. 

Petra opent de avond en heet iedereen welkom. En in het bijzonder 

enkele nieuwe leden en aspirant leden.  Ze heeft, zoals altijd, weer een 

zeer toepasselijk gedicht gevonden aansluitend bij het onderwerp van 

de avond. Een gedicht van Annie M.G. Schmidt: “Ik ben nog fit van lijf 

en leden”. 

Er worden diverse verslagen voorgelezen.  

Er is een kaart van Annie Wemmenhove binnengekomen waarin ze 

bedankt voor haar lidmaatschap in verband me haar verhuizing naar 

Ruinen. Annie is 59 jaar lid geweest van onze vereniging en was 

destijds een van de oprichters. We willen dit feit niet zomaar voorbij 

laten gaan en enkele vrouwen zullen Annie een bezoek brengen en 

een bloemetje aanbieden.  

Petra wijst ons op de vrijwilligerskrant een bijlage bij de 

Hoogeveensche courant van vandaag waarin een dringende oproep 

wordt gedaan aan vrijwilligers. Extra handen zijn op velerlei vlak nodig. 

Na een kleine pauze krijgt de gast van vanavond het woord.  Dhr. J. 

Contermans is huisarts in Hoogeveen. Vanavond gaat hij ons bijpraten 

over ouder worden en medicijngebruik. Hij begint met de opmerking: 

“Je bent pas oud als mensen tegen je zeggen wat zie je er nog goed 

uit”. 

Tegenwoordig worden mensen ouder dan pakweg 50 jaar geleden. Dit 

heeft te maken met de leefstijl, de voeding en de ontwikkelingen in de 

wetenschap.  

Iedereen weet tegenwoordig dat te veel eten, te weinig bewegen, te 

veel alcohol nuttigen en nog meer zaken waar te voor staat slecht 

voor de gezondheid zijn. En men heeft ontdekt dat het belangrijk is 

hoe je in het leven staat. De optimist leeft langer dan iemand die 

overal beren op de weg ziet. En het onderhouden van contacten en 



 
 
 

bezig blijven schijnt ook een heel goede invloed op ons welzijn te 

hebben.  

Ook de medicijnen worden steeds beter al vallen er per jaar nog 

steeds 40.000 doden te betreuren door een fout medicijn gebruik. 

Advies van dokter Contermans is dan ook om, als je medicijnen 

gebruikt, eens per jaar een afspraak met je huisarts te maken om 

alleen je medicijnen te checken.  

Er komen wat vragen uit de zaal over rode rijstgist, kalktabletten, 

magnesium, melatomine en over vitamine D. 

Dokter Contermans beantwoord zo goed en kwaad als hij kan deze 

vragen.  

Dan sluit hij de lezing en hierbij voldoe ik aan zijn verzoek om dit 

verslag af te sluiten met de woorden: “Het klonk allemaal wel aardig 

zo op het oog”. 

 

Fien Oostingh. 

 
________________________________________________________ 
 
 Bork Stuifzandrun van 20 oktober 2019 
 
20 oktober 2019 kon niet beter beginnen voor de organisatie van de Bork 
Stuifzandrun, het was de hele dag droog. Heerlijk voor de opbouw van 
het parcours en erg prettig voor de toeschouwers en supporters. Deze 3e 
editie van de vernieuwde Bork Stuifzandrun op 20 oktober 2019 verliep 
inmiddels perfect, alle vrijwilligers waren goed op elkaar ingespeeld.  
 
Vergelijkbaar met 2018 gingen ook dit jaar weer ongeveer 150 atleten 
van start in de verschillende categorieën. Ook nu weer veel ‘nieuwe’ 
lopers. De organisatie hoopt van harte dat dit gaat leiden tot groei van de 
loop in komend jaar (18 oktober 2020, zet maar in de agenda). Rond de 
herfstvakantie is het altijd afwachten wie er thuis blijven en kiezen voor 
een loopwedstrijd in de buurt. Elk jaar krijgt de organisatie veel positieve 
geluiden van de deelnemers over het parcours (snel en mooi) en 



 
 
 
voldoende verzorging. Het 5 km lange parcours is namelijk erg snel en 
mooi om een PR te zetten. Tevens waardeert men de mooie 
loopomgeving die de meeste deelnemers niet verwacht hadden van het 
onder de rook van Hoogeveen liggende dorp Stuifzand. 
 
Nieuw dit jaar was de 500 meter voor de jeugd t/m 6 jaar waar 5 
enthousiaste lopertjes aan de start stonden. Alle andere afstanden 
waren redelijk vertegenwoordigd. Ook nieuw was dat alle lopers t/m 11 
jaar gratis mee konden doen en een er een prijs was voor snelste 
Stuifzander / Stuifzandse.   
Er waren prijzen te verdelen op de 5 en 10 kilometer in de  senioren 
klasse, 40+ en 50+ voor zowel de dames als de heren.  
Voor de komplete uitslagen lijst kan je naar uitslagen.nl gaan.   
De organisatie wil alle aanwezige atleten, publiek, sponsoren en zeker 
alle fantastische vrijwilligers bedanken voor deelname en inzet. Door 
jullie is het weer een geweldige wedstrijd geworden! 
Hartelijke groet, 
Jacqueline ten Brummelhuis. 



 
 
 
 
Hieronder de plaatselijke toppers

 

  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitslag Seizoen Biljartclub Ons Dorpshuis. 
 

 
 
 Kampioen werd : 
  
Gerard Booijink 
 
2e Harry Blokzijl 
 
3e Piet Victorie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hier het nieuws uit het dorpshuis 
 
Agenda 2019 
 
Het biljarttoernooi start 5 november. We hopen op weer een gezellig 
toernooi met veel toeschouwers. 
Ieder jaar is het weer spannend wie de winnaar zal worden en dat weten 
we dit jaar op de zaterdagmiddag. 
 
Zaterdag 16 november zijn we om 20.00 gesloten ivm een besloten feest. 
Zaterdag 23 november zijn we gesloten ivm een besloten feest. 
Dinsdag 3 december hebben we een stamppotbuffet.  
Donderdag 5 december zijn we in de avond gesloten. 
Zaterdag 7 december Ladies night Christmas Bingo (18+) 
Zaterdag 14 december de Oliebollen Pubquiz! 
Zaterdag 21 december Kerstkaarten (klaverjassen & jokeren) 
Dinsdagavond 24 december gesloten 
1e en 2e kerstdag gesloten. 
31 december en 1 januari gesloten. 
 
We gaan het deze keer even anders doen want het stamppotbuffet van 3 
december is niet alleen voor de 55+ 
Iedereen is namelijk van harte welkom om te genieten van het buffet 
met een lekker nagerecht voor €10,- p.p. 
Ook kinderen zijn van harte welkom voor €7,- p.p. (vanaf 12 jaar geen 
kinderkorting) 
Het buffet zal bestaan uit meerdere stampotten, gehaktballen, worst, en 
andere. 
Het buffet zal om 18.00 starten. Wel graag 1 week van te voren 
opgeven.  
 
Met vriendelijke groeten Erwin en Jolanda 
ons Dorpshuis Stuifzand 
 



 
 
 

Een brandende kwestie.  Vrouwen van Nu 

 
Het is woensdagavond 23 oktober 2019. Vanavond zijn 32 vrouwen 

van nu aanwezig in  “Het Overschotje” om bijgepraat te worden over 

brandveiligheid. 

De gasten van vanavond, Ingeborg van der Spoel en Harm Jan 

Koelewijn, werken beide bij de Veiligheidsregio met als standplaats 

Hoogeveen en zijn allebei bij de vrijwillige brandweer. Ingeborg geeft 

in deze hoedanigheid vooral voorlichting op lagere scholen. 

Ze starten met een film waarin op straat mensen worden gevraagd 

wat ze bij brand in  hun woning zullen gaan doen. De meeste mensen 

reageren, nogal lacherig, dat ze daar nooit over hebben nagedacht. 

Toch is het helemaal niet denkbeeldig dat je ooit met brand te maken 

krijgt. Een kleine onoplettendheid kan al de oorzaak zijn van een fikse 

fik. 

Harm Jan vraagt of we weten wat we moeten doen als de vlam in de 

pan slaat. Uit de zaal wordt geroepen: “De deksel erop”. En dat blijkt 

het juiste antwoord. Gedemonstreerd wordt hoe de deksel dan op de 

pan geplaatst moet worden. En hoe een blusdeken gebruikt moet 

worden. 

Inmiddels heeft bijna iedereen wel een aantal rookmelders in huis. 

Maar over een vluchtweg als het daadwerkelijk mis gaat is nog niet 

veel nagedacht.  

Een demonstratie met een aantal rookmelders geeft aan dat er voor 

elk wat wils is. Voor slechthorenden is er apparatuur met hoge dan 

wel lage tonen. En voor echt dove mensen is er een melder met een 

trilfunctie.  

Dan volgt er een filmpje over hoe belangrijk het is om altijd de 

binnendeuren in je huis gesloten te houden vooral als je slaapt.  

Er komen enkele vragen uit de zaal over koolmonoxide melders en of 

je bij op inductie koken ook brand kunt krijgen. Dat blijkt te kunnen. 

Overal waar hitte, zuurstof en brandbaar materiaal aanwezig is kan 

brand ontstaan. 

We kunnen bij het verlaten van de zaal nog foldermateriaal en een 

rode schoenlepel mee nemen. De schoenlepel is heel lang en blijkt een 

knop bovenop te hebben waarmee je je rookmelder kunt testen. 

Voor alle informatie: www.brandveiligheidthuis.nl 

Het was een leerzame avond. 

Fien Oostingh. 

 
 



 
 
 
Oproep nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid IJsvereniging 

“Ons Genoegen” 

In verband met het aftreden van onze huidige voorzitter en algemeen 

bestuurslid  (Jan Post en Jan Beekelaar) zijn wij op zoek naar 

enthousiaste nieuwe bestuursleden voor onze vereniging. Heb je feeling 

met de ijsbaan en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging meld je dan 

voor de algemene ledenvergadering op 29 november aan bij Jan post, 

Peter v Slochteren, Arie Audier, Jan Beekelaar of Thea Brouwer. Of 

spreek een van ons aan voor meer info. 

Algemene Ledenvergadering   IJsvereniging  “Ons Genoegen” te 
Stuifzand   

Vrijdag 29 November 2019 
Aanvang: 20.30 uur 
Plaats: Clubgebouw “De Scharreltippe”, Eisenweg te Stuifzand 
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2018 
3. Ingekomen stukken/verstuurde stukken / mededelingen 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Benoeming kascommissie (één lid) 
8. Vaststelling contributie 
9. Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden  Jan Post en Jan 

Beekelaar. Nieuwe bestuursleden kunnen zich melden tot voor de 
vergadering. 

10. Wat verder ter tafel komt  
11. Rondvraag 

Sluiting.                                            Secretaris,  
                                                         T.M.Brouwer-Grondsma  



 
 
 
 

Uitslag Biljartvereniging Krijt op Tijd   25 oktober 2019 
 

 
 
 Harry Blokzijl 1e plaats en gedeelde 2e plaats waren voor Auke Heins en   
Huub van der Weide. 
_________________________________________________________- 
 

 
 

Koffie met vlinders.  Vrouwen van Nu 

  
 

Dit lijkt natuurlijk geen goede combinatie. Maar het wordt een ander 

verhaal als je Joop Verburg uitnodigt voor een lezing tijdens je 

koffieochtend. 

Op woensdag 6 november 2019 komen 21 vrouwen van Nu naar het  

“Overschotje” om samen een kop koffie te drinken en te luisteren naar 

het verhaal van Joop. 



 
 
 
Joop Verburg is in 1973  vanuit Utrecht neergestreken in Drenthe. Hij 

heeft tot zijn pensionering als hoofd van het laboratorium in het  

Bethesda ziekenhuis gewerkt. 

Als natuurliefhebber trok hij  in zijn vrije tijd de natuur in om, samen 

met collega’s, wilde planten te fotograferen en te verzamelen. Maar 

als je planten fotografeert ontkom je er niet aan dat er ook wel eens 

een insect of een vlinder op je foto staat. Van het een komt het ander 

en Joop is zich steeds meer gaan toeleggen op de studie van het leven 

van insecten en met name dat van de vlinders. 

Hij vertoont prachtige foto’s en heeft bij elk plaatje een toepasselijk 

verhaal. 

In Zuidwolde, naast het volkstuinencomplex, is een strook grond 

gereed gemaakt met allerlei  beplanting om vlinders en insecten aan 

te trekken. Inmiddels is er aan de oostkant van Zuidwolde een 

vlinderwandelroute van 7,5 kilometer met heel veel informatieborden 

over de vlinder en andere insecten. 

Joop is een zeer enthousiast verteller en de ochtend vliegt  voorbij. 

We hebben weer en hele leerzame en gezellige morgen gehad. 

Fien Oostingh 

______________________________________________ 

 

Actie O.R. OBS De Zandloper                     
De echte overheerlijke bolletje kruidnootjes..   
Sinterklaas komt er aan. De heerlijke tijd om kruidnoten te nuttigen. 
De kinderen van O.B.S. De Zandloper lopen tot maandag 18 November 
met deze actie. 
De  puntzakken kosten; 1 puntzak € 2.00                                                                
    3 puntzakken voor € 5.00                                    
   4 of meerdere zakken € 1.50 per zak. 
Mochten we u hebben gemist en wilt u toch van deze lekkere kruidnoten 
neem dan contact op met Maureen Marissen of Sandra Blokzijl.                                                                  
 
*De actie waxinelichtjes/vogelvoer wordt dit jaar niet gelopen   i.v.m. de 
voorraad die de meeste mensen nog in huis hebben. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT0Z7u2r7lAhULjqQKHSnQD5QQjRx6BAgBEAQ&url=https://gezondnu.nl/dossiers/voeding-en-gezondheid/daarom-zijn-kruidnoten-zo-verslavend/&psig=AOvVaw12t49ar8njkqJ5D9dNb21F&ust=1572343642836697


 
 
 
 

Pepernoten Monchoutaart    
 
Maak een heerlijke pepernoten taart zonder oven! Deze pepernoten monchoutaart 
heeft een lekkere bodem van kruidnootjes. De monchouvulling maak je in een 
handomdraai en smaakt ook naar pepernoten!                       
 
Werkbeschrijving 
Overige benodigdheden voor pepernoten monchoutaart: 
350 gram kruidnootjes (verkruimeld) + strooigoed voor decoratie 
180 ml water 
250 ml slagroom 
400 gram monchou (roomkaas) 
100 gram gesmolten roomboter 
Leg een vel bakpapier op de bodem van de springvorm en trek de rand eromheen. Maak 
de binnenrand van de 
springvorm met een beetje water nat en plak het acetaatfolie aan de binnenkant. Doe de 
gesmolten boter bij de 
pepernootkruimels en verdeel dit over de bodem van de springvorm en druk goed aan. 
Zet dit een kwartier in de 
koelkast zodat de bodem hard kan worden. 
Doe ondertussen de monchou in een mengkom en mix dit in 4 minuten op hoge snelheid 
zodat het klontvrij en glad 
is. Voeg de slagroom er geleidelijk aan toe en klop dit samen met de monchou tot een 
glad geheel. Maak 150 gram 
FunCakes mix voor Bavarois aan met 180 ml water en spatel dit bij het 
slagroom/monchou mengsel. Voeg de 
FunCakes smaakpasta speculaas toe naar smaak. Verdeel het mengsel over de 
pepernootbodem en laat minimaal 3 
uur opstijven in de koelkast. Decoreer de taart voor het opdienen met strooigoed. 

 
 

 

 
 

https://www.deleukstetaartenshop.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/w/e/web_pepernoten_monchou.jpg


 
 
 
Sinterklaas cheesecake met kruidnoten    

Ingredients         

Ingrediënten deegbodem: 

 250 gram bloem, 

 125 gram bruine basterdsuiker, 

 3 eetlepels speculaas- of koek kruiden, 

 mespunt zout, 

 160 gram koude (!) boter, in kleine stukjes. 

Ingrediënten cheesecake: 

 200 gram witte chocolade, 

 600 gram roomkaas (bijv. Philadelphia), 

 200 gram crème fraîche, 

 200 gram suiker, 

 4 grote eieren (L), 

 2 theelepels amandel extract (of gebruik vanille) 

 2 handjes kruidnoten. 

Voor de topping: 

 Decoratie: 100 gram suiker 

 2 eetlepels water, 

 (chocolade)kruidnoten. 

Extra: 

 oven, 

 springvorm van 24 cm, 

 bakpapier, 

 keukenmixer met deeghaken en garde, 

 spatel, 

 au-bain-marie, 

 steelpannetje. 

 

   
 

 



 
 
 

Biljarttoernooi Stuifzand. 

 
In de eerste week van November werd het Stuifzandse 

biljarttoernooi gehouden in Ons Dorpshuis. 
Bijna 50 biljarters deden mee aan de voorronden en 

zaterdag 9 november werd de finale gespeeld. 
 Als eerste eindigde Jan Bert Jonkers, 2e werd Auke Heins, 

op de 3e plek Henk Denekamp en als 4e eindigde Henk 
Heringa. 

 De organisatie kijkt tevreden terug op een leuk, gezellig 

en sportief toernooi mede mogelijk gemaakt door de 
sponsoring van Coop Koolhof Pesse, Erwin en Jolanda 

Laurenssen en de Smederijen Hoogeveen. 
 

 

 
Vlnr  Henk Heringa, Auke Heins, Jan Bert Jonkers en Henk    

Denekamp. 



 
 
 
 
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 06-37613116 
  M. Bening 06-51648614 (na 18.00 uur) 
                dle-stuifzand@live.nl 

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

