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Redactie en samenstelling: 
Kernteam en team De Smederijen 
 
Realisatie: 
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Meer weten? 
 
De Smederijen, telefoon: 0528-291790,  
info@desmederijenvanhoogeveen.nl 
Kijk op www.desmederijenvanhoogeveen.nl voor algemene informatie. 
 
 

c
o
lo
fo
n

 

4 

De spelregels voor de korte klap op een rij 

 Een idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid van Pesse 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. 

IDEEFORMULIER DORPSSMEDERIJ STUIFZAND 2014 
 
Naam bewoner / organisatie:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:     ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Postcode:     ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon:     ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Leeftijd (voor minderjarigen):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Omschrijving idee:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 
Inleveradres: Smederijbus in Ons Dorpshuis 
of bij één van de leden van de initiatiefgroep. 

Inleveren kan t/m 3 september 2014. 
 
 

Heeft u vragen of hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de initiatiefgroep:  
Janet Gritter (264960), Anneke de Lange, Marcel ten Brummelhuis,  
Gerwin Koopman, Nelleke van Rij, Loes Eijkelenboom 
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Een uitgave van 

de Smederijen van Hoogeveen 
Mei 2014 

Sociale plannen voor Stuifzand 

Nieuwe ronde, “Gezellige dorpsavond” 

Dit jaar is er opnieuw budget beschikbaar voor het 

organiseren van activiteiten die de leefbaarheid in 

Stuifzand verbeteren.  

 

De regels voor het indienen van ideeën zijn vanaf 1 

januari 2013 veranderd. Daarom hebben we vorig 

jaar een informatie en brainstormavond  

georganiseerd in plaats van een verkiezingsavond. 

Het doel was uit te leggen wat we onder een  

sociaal idee verstaan.  Het leverde een paar  

prachtige ideeën en projecten op waarover u op  

blz. 2 en 3 meer kunt lezen.  

 

Op woensdag 3 september organiseren  

wij van 19.00 tot 20.30 uur en gezellige  

dorpsavond. Noteer deze alvast in de agenda! 

 

Tijdens de dorpsavond op 3 september worden de 

projecten gepresenteerd die vorig jaar zijn  

ingediend en nu in uitvoering zijn. De avond zal ook 

in het teken staan van nieuwe ideeën en projecten 

die dit jaar ingediend kunnen worden.  

 

Heb je een leuk idee of project dat de leefbaarheid 

in het dorp ten goede komt, dan kun je die nu al 

indienen. Op de dorpsavond wordt jouw idee dan 

ook besproken.  

 

Het is onze bedoeling om er vooral een gezellige 

avond van te maken. Hoe we dat aanpakken lees je 

in het eerst volgende Lopend Vuur dat in  

augustus verschijnt.  

   

  Initiatiefgroep Dorpssmederij Stuifzand 

Inleveren ideeën 2014  
Ideeën kunnen worden ingeleverd door het  

ideeformulier (achterzijde dit Lopend Vuur) in  

te vullen en deze in de Smederijbus bij Ons Dorps-

huis te stoppen of bij één van de initiatiefgroepleden 

in te leveren. Het inleveren kan ook via de mail:  

info@desmederijenvanhoogeveen.nl  

 

Tijdens de dorpsavond kunnen ook nog ideeën  

worden ingeleverd.   

 

Als het idee is ingeleverd, ontvangt u van ons een 

formulier. Op dit formulier kunt u uw plan uitgebreid 

omschrijven en aanvullende informatie kwijt.  

Dorpsavond  
 

Wanneer:  woensdag 3 september 

Waar:   Ons Dorpshuis 

Tijd:   19.00-20.30 uur 

 

Ideeën van 2013 

 

1. Workshops koken, bakken en hapjes maken  

2. Natuurbeleving in Stuifzand  

3. Motortoertocht  

4. Fit in de winter  

5. Paosbulte  

6. Doe dag voor kinderen t/m groep 7 tijdens 

feestweek 

7. Kneutertocht  

8. Hip Hop/streetdance lessen 

9. Activiteiten in Ons Dorpshuis voor jong en oud 

 

Meer over de ideeën kunt u lezen op pagina 2 en 3. 

http://www.desmederijenvanhoogeveen.nl/


 

Natuurbeleving in Stuifzand 
 
Realiseren van een natuur-beleving

-pad in Stuifzand. Het pad kan 

worden gelopen met een “ontdek-
rugzak”. In deze rugzak zitten  
verschillende attributen die  
gebruikt kunnen worden om de  

natuur te beleven.  
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Workshops koken, bakken en hapjes maken  
 
Workshops tapas, workshops koken met kruiden, kinder-kook 
en bakgroep, cup-cakes maken en versieren, mannen kook 
en bak workshop, ouderen en jongeren samen laten koken 

en bakken.  

Korte Klap ideeën Stuifzand 2013 

Motortoertocht 
 
Een toertocht voor motorrijders (zonder wedstrijd of behendigheidselement!) 
 
Er is een toertocht uitgezet van 148 km die Stuifzand herhaaldelijk aandoet 
vanuit diverse richtingen. Vertrek en eindpunt zijn “Ons Dorpshuis” waar na 
afloop  een BBQ zal worden georganiseerd voor de deelnemers, dit vindt 
plaats in september, opgeven kan bij Menno van Rij of  
Marcel ten Brummelhuis. 

Poasbulte 
 
Het paasvuur wordt al een paar jaar georganiseerd, maar 
de kosten van het opzetten en het opruimen van de bult, 
waren alleen voor rekening van de eigenaar van het land. 
De initiatiiefgroep heeft een éénmalige bijdrage toegekend, 
zodat ook dit jaar het paasvuur door kon gaan. Voor de 
komende  

jaren kan dan naar een andere manier van kostendeling 
worden gekeken. 

Fit in de winter 
 
Trimmen in een groep is stimule-
rend, motiverend en gezellig. 
In de winter komen de buurtgenoten 
elkaar nauwelijks tegen. Door met 
elkaar te bewegen, ontstaat er 
saamhorigheid en belangstelling 
voor elkaar. Daarnaast is bewegen 
in de buitenlucht in de winter een 
prima manier om actief bezig te zijn 
met het lichamelijk welzijn. “lichaam 
en geest in balans houden”. 
Doelgroep:  
40+ mannen en vrouwen. 
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Kneutertocht 

 
Ook dit jaar kan de Kneutertocht weer gereden worden. 
Op Burendag 2014 (27 september) staat de route van 38 
km weer uitgezet voor iedereen die mee wil fietsen.  
 
De Kneutertocht is het eerste project van de Smederijen 
dat zich uitstrekt over vier dorpen en is in dat opzicht  
baanbrekend.  
 
De Kneutertocht is een fietsroute die deelnemers langs 
mooie natuur, cultuurhistorische monumenten, plaatselijke 
ondernemers en kunstenaars in en rondom de vier  
deelnemende dorpen voert.  
 
Vertegenwoordigers van de dorpen Stuifzand, Pesse,  
Fluitenberg en Tiendeveen presenteerden zich afgelopen  
bevrijdingsdag 5 mei in Assen aan premier Mark Rutte. 
 
Rutte was in Assen 
om het startsein te 
geven voor het  
bevrijdingsfestival. De 
Kneutertocht  
presenteerde zich  
namens de gemeente 
Hoogeveen met als 
thema  
burgerparticipatie'. 

Doe-dag voor kinderen t/m groep 7 tijdens 

feestweek 
Leuke morgen/middag voor de kinderen t/m groep 7 tijdens 
het Stuifzandse feest in juni. De FIS viert dit jaar haar 25 
jarig jubileum en wil een extra activiteit voor de jeugd  
organiseren. Wat het precies wordt, is nog een verrassing! 

Activiteiten 

voor jong en oud in Ons Dorpshuis 
 
Ons Dorpshuis is de centrale ontmoetingsplek van Stuifzand 
voor jong en oud. Om dit te bevorderen en er weer de ont-
moetingsplek van te maken die het hoort te zijn,  
willen we activiteiten/workshops voor verschillende doelgroe-
pen organiseren.  
 
Er wordt een jaarplanning opgesteld en de activiteiten worden 
aangekondigd in De Verstoever en op de website van Stuif-
zand. Dit jaar zijn al verschillende activiteiten georganiseerd, 
zoals een whisky-proeverij, koppel-darttoernooi en een echte 
ladiesday. En er komt nog veel meer aan, dus houd  
De Verstoever en de website in de 
gaten! 

Hip-hop lessen 
 
De kinderen van Stuifzand moeten voor sport en dans altijd 
naar een andere plaats. Hun vraag was om eens in ons eigen 
dorp hip-hop of streetdance lessen te organiseren. Inmiddels 
is een enthousiaste club flink aan het oefenen zodat de hip-
hop routine op het dorpsfeest aan alle bewoners geshowd 
kan worden! 


