
 
 
 

Lopend Vuur is een uitgave van De Smederijen van Hoogeveen.  
 
Redactie en samenstelling: 
Initiatiefgroep dorpssmederij Stuifzand 
Team De Smederijen 
 
Realisatie: 
Repro gemeente Hoogeveen 
 
 

Oplage: 
300 exemplaren (huis-aan-huis) 
 
Meer weten? 
 
De Smederijen, telefoon: 0528-291790 
info@desmederijenvanhoogeveen.nl 
Kijk op www.desmederijenvanhoogeveen.nl voor algemene informatie. 
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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 ie-

dereen 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 2015 
 
Naam bewoner / organisatie:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:     ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

Omschrijving idee:  
 

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

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

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

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

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

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

 

 
Inleveradres: bij één van de leden van de initiatiefgroep 
of op de dorpsavond zelf. 
Inleveren kan t/m 28 oktober 2015. 

 
 

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, Thea Brouwer,  
Gerwin Koopman, Loes Eijkelenboom 

Dorpsavond  
 

Wanneer:  woensdag 28 oktober 

Waar:   Ons Dorpshuis 

Tijd:   19.00-20.30 uur 

 

De kans om uw idee in te leveren!! 
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Dorpsavond op woensdag 28 oktober 

Dorpsavond  
 

Wanneer:  woensdag 28 oktober 

Waar:   Ons Dorpshuis 

Tijd:   19.00-20.30 uur 

 

De kans om uw idee in te leveren!! 

De winterfitclub goed bezig  

Marshmellowsbakken 

boven het vuur 

 

Uitnodiging dorpsavond Stuifzand 

 

De initiatiefgroep van de dorpssmederij Stuifzand  

nodigt u uit voor de dorpsavond op woensdag 28  

oktober. We beginnen om 19.00 uur.  

Tijdens de avond gaan we samen praten over sociale 

ideeën en projecten voor ons dorp die de  

leefbaarheid bevorderen.  

 

Het wordt zeker geen vergaderavond! Het is onze  

bedoeling 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 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 de avond spontaan  

kunnen ontstaan. U krijgt één consumptie  

aangeboden door De Smederijen.  

 

U wordt van harte uitgenodigd om op deze avond 

aanwezig te zijn. Noteer deze datum dus in uw  

agenda. Wij rekenen op uw komst! 

www.stuifzand.net 

Wil je meedenken? 

 

Geef je dan op  

als lid  

van de initiatiefgroep!  

http://www.desmederijenvanhoogeveen.nl/
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Korte Klap ideeën Stuifzand 2014 

Paardrijtoertocht voor het dorp 

 

Onze activiteit heeft afgelopen zondag 27  

september plaats gevonden.  

 

De eerste groep ruiters is om 10.15 uur vertrokken 

vanaf manege de Buitenwijck. Er zijn vier groepen 

van 6 à 8  ruiters gestart en we hebben een hele 

mooie route van ongeveer 2,5 uur richting Pesse en 

Wijster gereden. Via Siberië zijn we richting  

zorgboerderij Wonderland gegaan, daar werden de 

meeste paarden even afgezadeld. De paarden  

konden even bijkomen en ondertussen genieten van 

water en hooi. Dit was klaar gezet door de kinderen 

van Wonderland, ze hebben goed meegeholpen.  

 

Wonderland had een lekkere groentesoep en  

tomatensoep klaar staan met heerlijke broodjes. 

Totaal 28 ruiters en paarden stapten weer op na de 

lunch om weer in dezelfde groepen verder te gaan. 

Er is nog een kleine rit gemaakt door het  

sleutelbosje, achter het dorp langs en kwamen zo 

weer uit bij de manege de Buitenwijck.  

 

De samenwerking tussen Rieta Kroezen van de  

manege en Sandra Blokzijl van Wonderland is goed 

verlopen. Er zijn geen ongelukken of andere rare 

dingen gebeurd en we kunnen terug kijken op een 

geslaagde dag! 

Natuur leeft in Stuifzand 

 

Een lichte regen daalde neer op een kleine 30 Stuif-

zandse kinderen. Gewapend met een loep, spiegel-

tje, blinddoek en begeleidende oudere zussen of 

ouders, gingen ze razend enthousiast op onderzoek 

in de natuur. Geblinddoekt lopen door het bos, een 

miniatuurhutje bouwen, de mooiste paddenstoelen 

zoeken waren een paar van de 19 natuurbelevings-

opdrachten in het bos. Het bijna vastzitten in de 

modder bleek echter voor sommige kinderen het 

leukste onderdeel. Natuur bleek leuk voor kinderen 

én ouders. De herfstdag activiteit werd georgani-

seerd door de werkgroep ‘natuurpad Stuifzand’ in 

samenwerking met het dorpshuis en de activiteiten-

vereniging en werd gesponsord door de smederijen. 

Het natuurpad wordt een natuurknapzakroute die 

ouders samen met hun kinderen kunnen lopen.  

Als afsluiting kregen ze warme chocolademelk en 

mochten ze marshmallows bakken boven het vuur.  

En de regen? Geen kind die het daarover had! 

Dorpsfeest 

 

Samen  

knutselen en 

een patatje 

eten tijdens  

het dorpsfeest.  
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Stratenvolleybaltoernooi 

 

Er is ook dit jaar weer een stratenvolleybaltoernooi 

georganiseerd. 7 teams deden hieraan mee en de 

wedstrijden verliepen vlot. Met een bijdrage van De 

Smederijen is een tweede net aangeschaft, daardoor 

kon er door meerdere teams tegelijk worden  

gespeeld.  

 

We troffen het geweldig met het mooie weer en het 

was er dan ook gezellig druk op vrijdagavond en  

zaterdagmiddag. Het IJsbaanhokkie van de ijsbaan-

vereniging mocht worden gebruikt en er werd nog 

spontaan een koelkast door een sponsor ter  

beschikking gesteld. Tot slot werden er ook nog 

bloemen beschikbaar gesteld, zodat we de winnaars 

een bloemetje konden geven.  

De uitslag was als volgt: 

1. team van De Cavaljéweg 

2. Team van de Kolkweg 1 

3. Het combiteam  

Streetdance-lessen voor de jeugd 

 

Vorig jaar is de Streetdance-groep van start gegaan 

met danslessen. Het was zo’n succes dat er voor dit 

jaar opnieuw budget is aangevraagd. Gelukkig werd 

het toegewezen en konden er weer lessen worden 

georganiseerd.  

 

Na weken van repeteren in Ons Dorpshuis, kon de 

groep op het Stuifzandsefeest in juni een optreden 

geven. De kinderen genoten net zo veel van het 

optreden als de aanwezigen in de feesttent. Het 

was geweldig leuk om te zien hoeveel plezier ze 

hadden.  

 

We willen Geronimo van de dansschool bedanken 

en natuurlijk Jannie van Dalen, een actieve oma uit 

Stuifzand, die het idee telkens weer indient en de 

organisatie op zich neemt. Gelukkig heeft ze ook 

voor dit jaar weer een goed plan wat ze gaat  

indienen bij De Smederijen.  

Biljarttoernooi in het najaar 

 

Het toernooi wordt in de 2e week van november  

gehouden. Er kan worden deelgenomen door alle 

leden van de Stuifzandse biljartverenigingen en alle 

inwoners van Stuifzand die niet lid van een  

vereniging zijn.  

 

De organisatie zal de biljartverenigingen benaderen 

voor de deelname. Mensen die in Stuifzand wonen 

maar geen lid zijn kunnen zich opgeven bij Evert 

Driesen of Harry Blokzijl.  

 

Dorpsavond  
 

Wanneer:  woensdag 28 oktober 

Waar:   Ons Dorpshuis 

Tijd:   19.00-20.30 uur 

 

De kans om uw idee in te leveren!! 

Sportshirts voor het dorp 

 

Stuifzand is een sportief dorp met vele sporters. Zo 

hebben we ook voetballers die regelmatig  

deelnemen aan toernooien. Tijdens deze toernooien 

willen we graag een eigen shirt van ons dorp  

aantrekken. Deze hebben we mogen aanschaffen en 

ze worden al volop gebruikt.  

De shirts zijn in overleg voor alle sporten te  

gebruiken. De volleyballers van team De Cavaljéweg 

hebben ze ook gebruikt tijdens het  

stratenvolleybaltoernooi. Zie hiervoor de foto  

linksboven in het midden van deze pagina.  


