
 
 
 

 
 Januari  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  21 Januari   vanaf                  
18.45  uur opgehaald! 
Wilt u uw oud papier in handzame dozen of papieren zakken verpakken 
en ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit! 
Volgende datum :       
 
Dinsdagavond:    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  10 Maart  , kopy 
kan ingeleverd worden tot uiterlijk 7 Maart  , 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. 

mailto:verstoever@live.nl


 
 
 

 Tel. nr 06-22773338  E-mail: bert.bouwmeester@planet.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 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 
 Vrouwen Van NU. 
 
 
Op de fiets. 
 
Woensdag 20 november 2019 kwamen Vrouwen van Nu 
Fluitenberg/Stuifzand bijeen in “Het Overschotje” te Fluitenberg om te 
luisteren naar het verhaal van Gerda Marsman. 
 Gerda fietst in haar eentje hele lange tochten in alle delen van de 
wereld. Voorafgaand aan de lezing liet ze het bestuur kiezen uit diverse 
tochten. We kozen de tocht van Dalfsen naar Perth in Australië. 
 
 



 
 
 
Deze fietstocht leidt Gerda eerst naar Haarlem. Daar is een startpunt 
voor de pelgrimstocht Santiago de Compostella en omdat ze toch naar 
het zuiden wil heeft ze besloten eerst dan maar deze tocht te fietsen.  Ze 
vertoont prachtige foto’s van mooie plekjes . Nederland, België, 
Frankrijk, Spanje en dan verlaat ze Europa door in Lissabon, Portugal op 
het vliegtuig naar new York te stappen.  Amerika fietst ze door. Ze doet 
zelfs Las Vegas aan. Mooie verhalen van behulpzame mensen en zwarte 
beren passeren de revue. 
 

 
 
 
 
Vanuit Amerika neemt ze het vliegtuig naar Australië. Natuurlijk niet naar 
Perth. Dat zou te gemakkelijk zijn. Nee ze landt in Sidney en moet dus 
ook in Australië nog enkele duizenden kilometers afleggen om in Perth 
aan te komen. Als ze op haar eindbestemming is heeft ze 12.613 
kilometer gefietst. 
Gerda is een geweldige verteller en de avond vliegt voorbij. Omdat ze 
nog veel meer verhalen heeft zullen we haar vast nog wel een keer 
uitnodigen. 
 
Fien Oostingh. 
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Nieuwsbericht van Plaatselijk Belang Stuifzand. 
Afgelopen zomer 2019 is er een idee ontstaan om de kern van Stuifzand 
op te vrolijken met bloembakken rondom een 20-tal lantaarnpalen. Als 
voorbeeld werd aangehaald de Dorpsstraat in Pesse en de Winkelstraat 
het Hoekje te Hollandscheveld.  
Navraag leverde op, dat we dan spreken over een begrotingsbudget qua 
aanschaf van € 3.250,-- 
Plaatselijk Belang heeft contact opgenomen met de Smederijen om te 
vragen of vanuit deze organisatie financieële middelen beschikbaar 
konden komen. De Smederijen heeft een bedrag van € 1.800,-- 
beschikbaar gesteld, als het project qua aanschaf voor 1 december 2019 
afgerond kon worden. 
 
Het resterend bedrag is rondgekomen, doordat een 10-tal ondernemers 
in ons dorp bereid waren om het idee financieel te ondersteunen en 
daardoor kan het worden verwezenlijk. 
Plaatselijk Belang zal de bloembakken van inhoud voorzien. 
Hierbij dankt Plaatselijk Belang de volgende ondernemingen voor de 
steun en support: 
- Bork     -   Tuls Transport 
- Reinders Recreatie  -   Brand Bouwbedrijf  
- De Vlieger Zorginstelling -   Manege De Buitenwijck  
- Van Dalen Woninginrichting -   Heins Transportbedrijf 
- Strijker Autobedrijf  -   Autobedrijf P.de Jong 
 
In het voorjaar 2020 zullen de bloembakken worden geplaastst in de kern 
van Stuifzand. 
Er zijn een aantal vrijwilligers, welke de bloembakken in de zomerperiode 
van water zullen voorzien. 
Deze groep kan nog wel een extra paar handen gebruiken, indien men 
hieraan ook een bijdrage wil leveren kan men zich melden bij Bert 
Bouwmeester, Klaas Van Dalsem of Jan Huisjes. 
 
Het bestuur Plaatselijk Belang 



 
 
 
 
Activiteiten @ Wonderland 

Paasvuur                                                                                    

  Net als andere jaren willen we nu ook weer een paasvuur organiseren.                                                                                                 

1ste paasdag, Zondag 12 April.                                                                                                                                    

Start brengen snoeiafval/takken zaterdag 14 Maart 2020 o.v.v. het weer.                                                                                                                

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

Meer info volgt in de volgende Verstoever en op Facebook. 

Rommelmarkt                                                                      

  Vrijdag 10 April, goede vrijdag, willen we een rommelmarkt gaan 

organiseren.                                                                                                     

 We hebben een aanvraag gedaan bij de Smederijen voor leuke 

activiteiten voor de kinderen.                                                                                                                         

 Heeft u “rommel” te verkopen bewaar dit dan, alvast meer info neem 

dan contact met ons op.  Meer info volgt ook in de volgende Verstoever 

en op Facebook. 

Boerenrock@Wonderland                                                          

  Na een daverend succes en geweldig feest zijn weer de band De 

Wethouders geboekt.                                                                         

   Zaterdag 5 September 2020.                                                                                                                                         

Wilt u alvast zeker zijn van een kaartje dan kan u alvast reserveren.                                                                                     

Meer info hier over  volgt  t.z.t.  

Gerwin (0628845238, paasvuur) en Sandra (0650232363, rommelmarkt 

en boerenrock@wonderland) 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

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

ouders) welkom op de Zandloper!  

De volgende  zijn 22 januari, 26 februari en 18 maart.  

Wel graag even contact opnemen met juf Dena(tel. School: 

269837)                                                                                       

 

 

 

 

      En, op elke maandag- en 

donderdagochtend is uw peuter welkom bij  

Peutergroep De Zandkanjers! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
Samen, met hulp van Bart Pijper, een wilgenhut op 

ons mooie groene plein gemaakt. 
 

 
 

        

 
 
 
 
 



 
 
 
 

                
 

              Rollend het nieuwe jaar in…. 

  

     De beste wensen voor 2020   van ons alemaal! 

 

 
 



 
 
 

 
 

Kerstviering vrouwen van Nu. 
 

Op woensdag 18 december 2019 komen bijna alle leden 
van vrouwen van Nu bijeen in “het Overschotje” te 

Fluitenberg voor de kerstviering. 
De vrouwen van groep 1 hebben vanavond de organisatie 

in handen. 
Bij binnenkomst in de prachtig versierde zaal wordt 

iedereen een welkomstdrankje aangeboden.   
Op de tafels staan mooie kerststukken en bij ieder bord 

ligt het programma van de avond.  

Als iedereen een stoel heeft opgezocht opent Bertha de 
avond. Daarna leest Annie een kerstverhaal voor. 

We krijgen soep geserveerd en dan is het de bedoeling dat 
we zelf onze broodjes gaan ophalen. Er zijn diverse 

soorten brood en beleg, croquetten en salades. 
Tijdens de maaltijd komen er vier, voor de meesten van 

ons, onbekende mensen binnen. Dit zijn leden van de 
Hoogeveense Harmonie. Ze gaan na de pauze voor ons 

kerstliederen spelen.   En dat doen ze met verve. Een 
prachtig stuk muziek.  

Na een kleine pauze leest Jannie Ham een gedicht voor en 
daarna speelt de delegatie van de harmonie nog enkele 

stukken. Er wordt afgesloten met het lied “Ere zij God”. 
Bertha sluit het officiële gedeelte en daarna drinken we 

samen  een drankje en praten nog even gezellig na. 

Het was een hele mooie kerstviering. 
Vrouwen van groep 1 hartelijk bedankt. 

 
Fien Oostingh. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 



 
 
 
 
 
 

Theemiddag bij Vrouwen van Nu 
 
Het is woensdag 8 januari 2020.  26 vrouwen van nu en een gast zijn 
aanwezig in “het Overschotje”. Vanmiddag starten we het nieuwe jaar 
met een theemiddag.  
Onze gast, Jannie Stoffers, is vertrouwenspersoon bij de Eenheid Noord 
Nederland van de politie.  Ze heeft jarenlang als agent op straat gewerkt. 
Daarna is ze een periode hulpofficier van justitie geweest en deed ze het 
werk als vertrouwenspersoon ernaast. Dat vergde echter teveel van haar 
en daarom heeft ze de keuze gemaakt om verder te gaan als 
vertrouwenspersoon. 
De Arbo-wet schrijft voor dat werkgevers verplicht zijn om aan hun 
werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Dit geldt voor elke 
werkgever. Binnen grote bedrijven, waaronder dus een politiekorps, 
moet een eigen vertrouwenspersoon  worden aangesteld.  Zij/hij wordt 
speciaal voor deze taak opgeleid. 
Een vertrouwenspersoon kan met grensoverschrijdende omgangsvormen 
te maken krijgen zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, 
pestgedrag en discriminatie. 
Het slachtoffer kan dan zijn/haar verhaal kwijt bij de 
vertrouwenspersoon. Die hoort de klacht aan, geeft advies en begeleidt 
het slachtoffer indien nodig naar verdere hulpverlening.  
Er komen diverse vragen uit de zaal. Deze zijn voor Jannie niet altijd 
makkelijk te beantwoorden maar ze doet haar uiterste best. 
Jannie is een goed verteller en de middag is maar zo weer voorbij. 
Wij gaan weer een stukje wijzer naar huis. 
 
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.  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


 
 
 

 


