
 

 
 

Lopend Vuur is een uitgave van De Smederijen van Hoogeveen.  
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Meer weten? 
 
De Smederijen , telefoon: 0528-291790,  
info@desmederijenvanhoogeveen.nl 
Kijk op www.desmederijenvanhoogeveen.nl voor algemene informatie. 
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Initiatiefgroep 
 
Iedere bewoner uit het dorp kan lid worden van de initiatief-
groep. De groep vergadert een paar keer per jaar en is het 
aanspreekpunt in het dorp namens De Smederijen. De  
initiatiegroep wordt ondersteund door De Smederijen. Lijkt 
het u leuk om actief mee te denken voor uw dorp, meldt u 
dan aan bij één van onderstaande leden van de initiatief-
groep Stuifzand. Er zijn altijd nieuwe enthousiaste mensen 
welkom! 

Heeft u vragen? 
Is u iets niet helemaal duidelijk dan kunt u altijd contact  
opnemen met de leden van de initiatiefgroep of met het 
wijkteam Smederijen dorpen. 

Wijkteam Smederijen dorpen 
Het kernteam (opbouwwerker, wijkbeheerder en wijkagent) 
is te bereiken via het wijkkantoor.  
 

HET ANKER 
Otto Zomerweg 1 

7913 AE Hollandscheveld 
0528-343881 

dorpen@desmederijenvanhoogeveen.nl 
 
Op het kantoor is van maandag t/m donderdag van 9.00 uur 
tot 12.30 uur iemand aanwezig. Tijdens de schoolvakanties 
is het kantoor gesloten.  
 
De opbouwwerker Gerard Lubbers (Stichting Welzijnswerk)
en de wijkbeheerder Gerda Bolding (gemeente) zijn hier 
vaak aanwezig.  
 
In het wijkteam dorpen zitten verder: de wijkagenten, woon-
consulenten van de woningcorporaties, maatschappelijk 
werk, jongerenwerk, gemeentelijke handhavers.  
 
Spreekuur wijkbeheerder in de Wenning in Pesse: 
Elke 2e en 4e woensdag van de maand van 18.30-19.30 
uur. 
 
Wilt u iemand in het bijzonder spreken of op een andere tijd, 
dan is het verstandig vooraf even te bellen voor een  
afspraak. Als u de voicemail inspreekt, wordt u zo snel  
mogelijk teruggebeld! Ook als u mailt naar het  
bovengenoemde mailadres, krijgt u zo snel mogelijk een 
reactie.  

 
 
 
 
 
 

Tot woensdag  
16 oktober 2013  

19.30 uur  
in Ons Dorpshuis !! 

Opbouwwerker  
Gerard Lubbers  

en  
wijkbeheerder  
Gerda Bolding 

van links naar rechts 
boven: Loes, Nelleke, Janet 
onder: Marcel, Anneke, Jan 
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Een uitgave van 

de Smederijen van Hoogeveen 
september 2013 

Dorpsavond in plaats van verkiezingen 

Vorig jaar konden alle ideeën gerealiseerd worden binnen 
het beschikbare budget. Ook dit jaar hebben wij als  
dorpssmederij Stuifzand weer een budget om ideeën te  
realiseren. Wij starten dus met een nieuwe ronde van de 
korte klap in Stuifzand.  
 
Nieuwe aanpak korte klap 
In het Lopend Vuur van mei heeft u kunnen lezen dat er  
binnen De Smederijen voor een nieuwe aanpak van de korte 
klap is gekozen. Belangrijkste verschil met voorgaande jaren 
is dat het accent op sociale activiteiten en projecten komt 
te liggen en niet meer op fysieke ideeën.  
 
Het aanschaffen van een blijvend iets, zoals een bankje, een 
grasmaaier of een buurttent  is nu alleen nog mogelijk wan-
neer dit onderdeel is van een sociaal idee.  
 
De initiatiefgroep begrijpt heel goed dat het lastig is om 
“sociale ideeën” vorm te geven en vervolgens uit te voeren, 
want:  
 

 Wat betekent nu precies “sociale aanpak”? 

 Hoe werkt u een leuk idee verder uit? 

 Wie kunt u daar bij betrekken of met wie kan ik samen   
      werken? 

Dorpsavond in plaats van een verkiezingsavond 
Als initiatiefgroep van de dorpsmederij Stuifzand hebben wij 
daarom besloten dit jaar geen verkiezing te houden, maar 
een avond te organiseren waar wij samen gaan praten over 
sociale ideeën en projecten voor ons dorp die de leefbaar-
heid bevorderen.  
 
Het wordt zeker geen vergaderavond! Onze bedoeling is om 
er een gezellige avond van te maken met als doel samen 
ideeën en plannen te smeden. Plannen die in het komende 
jaar uitgewerkt kunnen worden tot een mooi sociaal project 
voor Stuifzand. Het  is niet nodig om vooraf met een idee te 
komen, maar dat mag natuurlijk wel. Het mooie van deze 
avond is dat leuke ideeën tijdens deze avond spontaan  
kunnen ontstaan.   
 
U wordt van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig 
te zijn. Noteer deze datum dus in uw agenda. Wij rekenen 
op uw komst! 

Datum: woensdag 16 oktober a.s. 
Tijd:   19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Plaats: Ons Dorpshuis 

http://www.desmederijenvanhoogeveen.nl/
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Sociaal idee / project, wat is dat? 
Voor veel mensen is het lastig om te bedenken wat “sociale 
ideeën’ eigenlijk zijn. Bij de korte klap draait het om sociale 
leefbaarheid. Daarmee wordt  bedoeld dat bewoners en 
professionals samen ervoor zorgen dat het goed wonen en 
leven is in het dorp.  
 
Per dorp of buurt verschilt het natuurlijk waar behoefte aan 
is. Het gaat om elkaar helpen en samen actief zijn. Denk 
aan extra aandacht voor ouderen, jongeren, kinderen of 
mensen met een beperking. Veel korte klap projecten in de 
afgelopen jaren waren ook al sociaal.  
 
Denk bijvoorbeeld aan de computercursus, workshop bon-
bons maken, zwemmen met de kinderen en de spooktocht. 
Ook de Kneutertocht, waarbij de Smederijen van Stuifzand,  
Tiendeveen, Pesse en Fluitenberg een fietstocht hebben 
uitgezet voor jong en oud langs lokale historische plekken, 
bijzondere bedrijven en interessante natuurplekken is een 
voorbeeld van een sociaal idee. 

 

 
Andere goede voorbeelden van sociale korte klap projecten 
in de gemeente Hoogeveen zijn: 

 De dorpsrestaurants voor met name ouderen. 
 Het Maatjesproject in Pesse.  
 Bij het Maatjesproject bieden inwoners hun diensten 
 aan andere inwoners aan. Denk aan een rit naar het  
 ziekenhuis of het opknappen van de tuin of keuken. 
 
Het gaat dus om sociale projecten en activiteiten waar 
naoberschap en oog voor je buurt centraal staan: 

 Samen bewegen door sport, spel en ontspanning. 
 Met de buurt zingen, kaarten, koken, wandelen of 

fietsen. 
 Creatieve en leerzame projecten zoals een theater-

dag, muziekfestival, talentenjacht, hobbybeurs of een 
workshop graffiti. 

 Jongeren vragen onder begeleiding kleine klusjes te 
doen voor de buurt. 

 Samen snoeien, knippen of afval opruimen. 

 
Dorpsavond ‘Smeden van ideeën!’  
In plaats van de verkiezingsavond organiseren we dit jaar 
dus een gezellige ideeënavond. Onze opbouwwerker  
Gerard Lubbers begeleidt deze avond.  
 
We starten om 19.30 uur met een korte uitleg over de nieu-
we opzet van de korte klap en de ‘sociale aanpak’.  
 
Daarna wordt u uitgedaagd om ideeën te spuien in kleine 
groepjes. Via een creatieve werkvorm wordt dit vertaald 
naar verder uit te werken ideeën of projecten. Misschien 
heeft u al een idee of project in gedachten, maar dan nog is 
het vaak lastig om het concreet te maken en ziet u niet zo 
snel hoe en met wie u dit kunt realiseren. Ook dit kunt u op 
deze avond bespreken.  
 
Aan het eind van de avond weten we dan welke ideeën en 
projecten de moeite waard zijn en draagvlak hebben om 
echt te worden uitgevoerd.  
 
Wij zijn er van overtuigd dat deze avond zeer creatieve 
ideeën en projecten op gaat leveren! 
 

 
 
In de weken daarna bespreekt de initiatiefgroep de ideeën 
met ons wijkteam Smederijen om te bepalen of het idee 
voldoet aan de criteria en of er voldoende budget is om alle 
ideeën uit te voeren. De ideeën die uitgevoerd worden, ko-
men in het Lopend Vuur te staan. 
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De spelregels voor de korte klap op een rij 
 Een idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid van Stuifzand en is sociaal. Het project is voor iedereen  
 toegankelijk of is bedoeld voor een speciale groep.  

 Een idee kan niet meedoen als het gaat om achterstallig onderhoud van één van de organisaties die bij De Smederijen 
horen. 

 Bedenkers of gebruikers van een idee staan achter het idee. Ze voeren het idee zoveel mogelijk zelf uit. Denk aan het 
organiseren en het zoeken van extra sponsoring.  

 Gaat het om bestaande initiatieven waar al een financiering voor is, dan kan een idee niet meedoen.  

 Andere buurtbewoners steunen het idee. De bedenkers vragen dit na in straat, buurt, wijk of dorp.  

 Is een project bedoeld voor een bepaalde groep? Bijvoorbeeld senioren, jeugd of kinderen. Dan wordt hen van tevoren 
gevraagd of ze het een goed idee vinden.  

 In gebieden met ‘de lange klap’ is de korte klap verbonden aan die lange klap.  

 De initiatiefgroep en het wijkteam bepalen samen welke ideeën binnen de spelregels passen.  

 Een idee wordt binnen een jaar na goedkeuring, verkiezing of overeenstemming uitgevoerd. 

Kunt u echt niet aanwezig zijn op de dorpsavond en wilt u 
wel een idee indienen? Ook dat kan!  
 
Vul dan het strookje hiernaast in en geef het vóór 15 okto-
ber af bij iemand van de initiatiefgroep.  
 

U kunt uw idee ook mailen naar: 
info@desmederijenvanhoogeveen.nl.  

 
Uw idee zal tijdens de dorpsavond “Ideeën smeden” worden 
ingebracht. We zien dan gelijk of er anderen zijn met een  
vergelijkbaar idee! De aanwezigen kunnen dan meedenken 
over de verdere invulling van uw idee en voor de uitvoering 
van uw idee zijn dan misschien bewoners aanwezig die met 
u willen samenwerken. 

 
Naam: …………………………………………………… 
 
Straat: …………………………………………………… 
 
Postcode: ……………………………………………….. 
 
E-mail: ………………………...@................................ 
 
Tel.nr.: …………………………………………………... 
 

Mijn idee voor het dorp is: 

De initiatiefgroep Stuifzand 
 
Janet Gritter Zwartschaap 8 
Loes Eijkelenboom Siberië 10 
Marcel ten Brummelhuis Zwartschaap 1 
Nelleke van Rij Eisenweg 10 
Anneke de Lange  Eisenweg 12 
Jan Post Eisenweg 21  


