
 
 
 

 
 Maart 2020                          

 
  
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  17 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:     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 88 

 

 
 
 
 

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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        Open Dag 
Van 16 t/m 20 maart is er een landelijke week van het openbaar 
onderwijs. Het motto van deze week  is altijd ‘Ik ben welkom’. Aanleiding 
voor De Zandloper en de andere 
scholen van stichting Bijeen om een 
Open Dag te organiseren.  
Team en ouders van obs De Zandloper 
maken  samen de school tot een plek waar 
iedereen welkom is.   
 
U bent woensdag 18 maart ( 9.00-11.00 uur) van harte uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen op De Zandloper in Stuifzand. 
Ook bent u die dag welkom bij KDV/BSO  en 
Peutergroep De Zandkanjers, een locatie van Bij de 
meiden, Kinderopvang.   
 
En, op 18 maart is er van 11.15-12.15 uur weer 
 
  
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
               
 
       
 
Ook dit jaar is er weer een aanvraag voor NLDoet! gedaan en 
gehonoreerd. 
Op vrijdag 13 maart gaan we weer aan de slag met een aantal klussen, 
zoals: 

- Kippenhok plaatsen (we krijgen 

schoolkippen)    

- Wasstraatje voor het nieuwe rijdend 

materiaal van de jongsten 

- Planten van diverse bessen- en 

vlinderstruiken 

 
Vele handen maken licht werk! 
Mocht u ons willen komen helpen, graag! 
U kunt zich opgeven op school of bij Sandra Blokzijl. 
We starten om 8.30 uur. 
Voor koffie en lunch wordt gezorgd!   
 
Aan het eind van de ochtend een feestelijke ingebruikname door de 
leerlingen van het nieuwe (rijdend) materiaal voor het verkeersplein.  
 
Gesponsord door de 
 
 



 
 
 

 
 
Eén keer per maand op een woensdag zijn peuters (met hun ouders) 

welkom op de Zandloper!  

De volgende  zijn op 18 maart, 22 april en 20 mei.  Wel graag even contact 

opnemen met juf Ingrid (tel. School: 269837)                                                                                       

Peutergroep De Zandkanjers:                  
Peutergroep “De Zandkanjers” is een 
samenwerking tussen school  
en KDV/BSO “Bij de meiden”.                                                                                                       
Er is een peutergroep op de maandag- en donderdagochtend. 
Het aanbod is erop gericht  om de overstap naar groep 1 zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Er is veel aandacht voor de individuele 
ontwikkeling van elk kind. 
Regelmatig is er een  overleg peutergroep-school over het aanbod en 
gezamenlijke activiteiten. 
 
Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op bij  KDV/BSO” Bij de meiden”. 
Mail:  zandkanjers@bijdemeiden.nl  of 
tel: 06-82646160 
U kunt natuurlijk ook  contact opnemen met de school. Mail: 
obsdezandloper@bijeen-hoogeveen.nl  
Tel : 0528-269837 
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Nieuws van de Activiteitencommissie. 
 
We  wensen wij iedereen een goed en gezond nieuwjaar. 
Zaterdag 4 april gaan we eieren zoeken met de kinderen uit het dorp. 
Kinderen tot groep 5 mogen meedoen. We verzamelen om 10 uur bij 
school  en we hopen natuurlijk dat alle kinderen weer een hele mooie 
stok versierd hebben. Na een rondje door het dorp gaan we naar het 
Sectebosje.  
Het eieren zoeken wordt altijd mogelijk gemaakt door de plaatselijke 
ondernemers, zonder hun bijdrage en steun kunnen we deze activiteiten 
niet realiseren. 
Info over de andere activiteiten waaronder straatvolleybal en de 
spooktocht volgt in één van de volgende Verstoevers. 
 
 
 
 



 
 
 

 “  

 
 



 
 
 

Activiteiten @ Wonderland  

 

Paasvuur   

1ste paasdag, Zondag 12 April 2020.                                                                                                 
Vanaf 19.00u terrein open.                                                     

  Aanvang paasvuur  20.00u.                                        

Vanaf zaterdag 14 Maart kunt u weer snoeiafval brengen o.v.v. het weer.  

Let op..  geen stoelen/schuttingen/planken 
etc…                                                                                                        

Alleen op zaterdag!           

 

Vorig jaar ging het helaas niet door wegens de droogte. Hierdoor hebben we als 
team vrijwilligers veel onnodige uren maar ook veel onkosten gemaakt.                                                                                
Dit jaar komt er een Doneer Pul te staan.                                                             

    Er is een heel leuk bord gemaakt met de volgende tekst; 

Ben je gul gooi dan wat in de pul 

Wij hopen dit jaar weer op een leuk feest!! 

Contactpersonen;                                                                                

   Bram; 0611042502                                                                                                                                                                                                                                
Gerwin; 0628845238 

 
 



 
 
 

Activiteiten @ Wonderland  

 

Rommelmarkt 

      

Vrijdag 10 April 2020, goede vrijdag.  

Verkoop start om 13.00u. tot uiterlijk 18.30u. 

 

Start; Hoofdweg 21 richting boerderij Wonderland.                                    
Parkeerplaats; Hoofdweg 21 Stuifzand. 
Kom gezellig neuzen tussen de “rommel”.                                               
Inmiddels zijn er al 15 aanmeldingen.                                                        Wilt 
u ook graag uw “rommel” verkopen neem dan contact op voor meer 
info. Vol=Vol..    
Sandra Blokzijl;  0650232363 
Naast “rommel” zijn er een aantal kinderen die drinken willen verkopen,  
grabbelton, knieperties zijn al genoemd, en ook broodjes hamburgers.  
Voor de kinderen is er een springkussen aanwezig. ( indien het weer het 
toelaat. )                                                                                          Helaas is er 
nog geen nieuws betreft de aanvraag smederijen voor o.a. schminkers 
etc.. 
Toiletwagen is aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dorpshuis Stuifzand 
 

BEDANKT!  
De keuken is klaar! Ja, natuurlijk zijn er nog een aantal dingen die we 
moeten regelen en aanschaffen maar daar kom je pas achter als je in de 
keuken werkt. 
Maar de keuken is volledig operationeel en het is geweldig om in zo'n 
mooie keuken te mogen werken. 
Wij willen natuurlijk het bestuur van vereniging Ons dorpshuis bedanken 
en ook alle inwoners van ons mooie dorp voor deze mooie keuken. 
Het is een aanwinst voor het dorpshuis en we hebben nu mogelijkheden 
die we hiervoor niet hadden. 
Zo zullen wij er alles aan blijven doen om nog jaren samen met jullie te 
kunnen genieten van het dorpshuis. 
Ook bedankt voor alle geduld tijdens de verbouwing natuurlijk! 
 
 
Datums pubquiz, 14 maart, 11 april, 16 mei en 20 juni 
 
We gaan ook weer beginnen met de 55+ aan tafel 
Bent u 55+ en wilt u ook graag genieten van een gezamenlijk 3 gangen 
diner voor €10 p.p. dan kunt u zich opgeven bij Erwin of Jolanda 
Iedere keer zal het weer een ander menu zijn. Normaal is het diner elke 6 
weken maar omdat het al zo lang geleden is hebben we de datums iets 
korter op elkaar tot aan de zomervakantie. In het nieuwe seizoen zal het 
weer iedere 6 weken zijn. 
De datums tot aan de zomervakantie zijn,  24 maart, 21 april, 19 mei en 
30 juni 
 
PAASBINGO, ook dit jaar hebben we weer een paasbingo. 
Dit jaar op 27 maart. De zaal is open vanaf 19.00 en we starten met de 
bingo om 20.00 
Kaarten zijn €10, 2 kaarten voor €15 en 3 kaarten voor €17,50. Deze 
korting geld alleen per persoon. 



 
 
 
We hebben weer hele leuke prijzen zoals Rituals, chocolade hazen en nog 
veel meer. 
10 rondes met mooie prijzen en een avond gezelligheid. 
 
Heeft u binnenkort een reden voor een feestje en wilt u het niet thuis 
vieren? Kom dan eens binnenlopen en vraag naar de mogelijkheden. 
Er is van alles mogelijk, ook met buffetten. Ook zijn er mogelijkheden 
voor de catering op locatie. 
 
Tot snel in "ons dorpshuis"  
Groeten Erwin en Jolanda 
 

 

Verslag van de bijeenkomst van de Vrouwen van Nu afdeling: 
Fluitenberg/Stuifzand op 4-3-2020. 
 
Namens de V.V.N  hier even een korte terugblik op onze 
jaarlijkse “Doe avond”. 
Bij aankomst in het Overschotje had Gea de tafels al voor ons 
klaargezet. Bedankt hiervoor! 
Om te beginnen genoten we met elkaar van een heerlijke 
kop koffie met een “likkoekje” van Gea. 
I. p.v. te gaan knutselen hadden we met elkaar een leuke 
“Pubquiz” in elkaar gezet. 
Het was gezellig druk deze avond en de dames hadden er zin 
in. 
We werden in groepjes verdeeld en gingen zo enthousiast en 
bloedfanatiek 
de strijd met elkaar aan. 
Er werden ons n.l mooie prijzen beloofd… 



 
 
 

Er zijn vier rondes gespeeld met vragen over: 
Stuifzand/Fluitenberg, Muziek, Algemeen en het Menselijk 
lichaam. 
1. Weten jullie in welk jaar Fluitenberg een school kreeg? 
2.Of wat voor mensen er voornamelijk  in Stuifzand woonden 
en de 17de eeuw? 
3.Of welke ziekte in geen enkel land voorkomt? 
Wij wisten het wel !! 
Dus er is niks mis met onze intelligentie! 
De dames hadden het gezellig en hebben veel lol gehad. 
Na de Quiz dronken we samen nog een sapje en werden ook 
nog getrakteerd op een overheerlijke bonbon. 
De winnende groep ging naar huis met een zakje paaseitjes 
om zo thuis nog even te kunnen nagenieten van deze avond. 
 
Antwoorden op de vragen: 
1.1872 
2.Stropers en vrijbuiters 
3.Zeeziekte 
 
Rieky Dekker . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

Beste dorpsgenoten, 

Al jaren beheer ik de website van Stuifzand en probeer ik deze met 

enige regelmaat te voorzien van actuele informatie. Omdat ik 

afhankelijk ben van de inbreng van anderen, verandert er niet zo heel 

vaak iets aan de site. Op zich is dat geen probleem, maar daarmee 

loop je wel het risico dat sommige informatie niet meer klopt. Hierbij 

dus een oproep aan onze hobby- en bedrijfsmatige dorpsgenoten die 

ooit zijn geïnterviewd: willen jullie kijken of de informatie onder het 

kopje ‘bedrijvigheid’ nog steeds accuraat is? Zo niet, dan ontvang ik 

graag een nieuw stukje en liefst ook nieuwe foto’s zodat ik de website 

weer kan actualiseren. Ook als je niet op de website staat, maar graag 

daar vermeld zou willen worden omdat je iets bijzonders aan te 

bieden hebt, is een leuk stukje met achtergrondinformatie (liefst ook 

voorzien van bijpassende foto’s) van harte welkom!  

Verder nog een oproep aan de verenigingen: met enige regelmaat 

krijg ik bericht op de stuifzand mail voor jullie, maar in de Verstoever 

staan geen mailadressen vermeld. Omdat ik de berichten graag door 

wil sturen naar de juiste geadresseerde, hierbij het verzoek of jullie je 

mailadres door willen geven aan mij (of de Verstoever) zodat deze 

informatie toegevoegd kan worden.  

Tot slot: heb je een activiteit die je graag nader onder de aandacht wil 

brengen, dan kan ik dit op de activiteitenkalender zetten. Daarvoor 

ontvang ik dan graag tijdig de informatie op de mail: 

stuifzand.online@gmail.com. En mooie of bijzondere foto’s van ons 

dorp vind ik ook heel leuk om te krijgen, dan kan ik de huidige foto’s 

weer eens verversen! 

Alvast bedankt! 

Nelleke van Rij   Beheerder website www.Stuifzand.net 

mailto:stuifzand.online@gmail.com
http://www.stuifzand.net/


 
 
 

De volgende Verstoever verschijnt  op 12 mei  , kopy kan 
ingeleverd worden tot uiterlijk  9 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. 
 
 
 

OUD PAPIER IN MEI !!!!! 
 
Omdat de volgende Verstoever net 
na de meivakantie verschijnt, is dat 
in dezelfde week als de ophaaldag 
van het oud papier !! 
 
Oud papier in mei wordt 
dinsdagavond 12 mei opgehaald. 
Noteer dit vast in de agenda, op de 
kalender of zet het in de telefoon 
voordat de papierauto gemist wordt. 
 
 
 
 



 
 
 

App nieuws : Voor de dierenliefhebbers, 
 
Naast de Buurtapp is er in Stuifzand e.o. ook een 
dierenapp. 
Twee jaar geleden startte Anneke Beuling deze app, om 
te zorgen dat dit niet in de preventie-app hoeft, maar alle 
dierenliefhebbers zitten er nog lang niet in. 
 
Op deze app wordt gemeld wanneer er een huisdier 
vermist wordt, gevonden is of ergens los loopt waar die 
niet hoort. 
 
Veel dieren zijn inmiddels door deze app weer gevonden. 
Het is belangrijk dat mensen hun dieren laten chippen, 
geeft Anneke aan. Het chippen maakt het zoveel 
makkelijker om je dier terug te vinden en je hebt meteen 
bewijs dat het dier van jou is. 
Chippen kost plm € 31,00 je kunt zelf registreren, soms 
zijn er ook chip-acties. 
 
‘Wil je ook in deze app, doe een berichtje aan Anneke 
Tel.06-41680699 
 

 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
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.  K.Eijkelenboom tel 06-42934053. 
                                             Dhr. G. Roffel    tel. 0528-331325 

 
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 tel 06-15160829. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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

