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Idee 7: Dahliaknollen 

 

Indiener: de Siertuinverenging 
 
De Siertuinvereniging zorgt er jaarlijks weer voor 
dat er volop Dahlia’s zijn voor het maken van de 
Corsowagens. Hiermee zijn ieder jaar weer vele 
vrijwilligers actief.  
 
De Dahliaknollen kunnen worden hergebruikt, maar 
toch moeten ze eens in de zoveel tijd worden aan-
gevuld. Dat is het komend jaar het geval en we  
hopen dat met een bijdrage van De Smederijen te 
kunnen aanschaffen.  
 

Idee 8: 10 zwarte pietenpakken 

 

Indiener: de Sintcommissie 
 

Al jaren komt Sinterklaas naar ons dorp om de  
kinderen te ontmoeten en een klein cadeautje te 
brengen. Sinterklaas heeft een nieuw idee voor de 
intocht en heeft daarvoor meer Pieten en daardoor 
meer pakken nodig.  
 
De Sintcommissie die elk jaar de intocht  
organiseert doet daarom een aanvraag om dit te 
realiseren.  
 
Help ons om het feest nog mooier te maken.   
 

 

WIJKTEAM VAN DE SMEDERIJEN 

 

  Martin Peelen, gebiedsregisseur 
Hester Hartman, opbouwwerk 

Gerda Bolding, wijkbeheer 
Bé Hummel, politie 

Diana van Achteren, gemeentelijk opsporingsambtenaar 
Alinda Potze, jongerenwerk 

Bea Boldewijn en Ilse Fikkert, maatschappelijkwerk 
Mirte Blijenberg, schoolmaatschappelijkwerk 

Ria Zuidema, administratie 
 

Bereikbaar via Het Anker,  
Telefoon: 0528-343881 

Maandag-, dinsdag-, woensdag– en donderdagochtend van 9-12 uur 
Met uitzondering van de schoolvakanties 
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Smederijverkiezing op 19 oktober 
Dit jaar acht Smederij-ideeën! 

 
Uw stem is belangrijk!  
Het budget is niet toereikend om alle ideeën te  
kunnen realiseren. Daarbij is het ook belangrijk dat 
door het stemmen op de plannen, het draagvlak 
voor het idee in het dorp wordt aangetoond.  
 
Het gaat om zeer verschillende plannen voor het 
dorp, voor elk wat wils. Dat is leuk, want de 
dorpssmederij Elim is er voor iedereen! 
 
Tijdens de verkiezingsavond worden de ideeën door 
de indieners gepresenteerd en kunt u vragen stellen 
over de plannen. Daarna mag u vijf muntjes, die u 
bij binnenkomst krijgt, verdelen over de plannen die 
uw voorkeur hebben. Hoe u ze verdeelt mag u zelf 
bepalen, maar het heeft voorkeur dat u maximaal 2 
muntjes per idee geeft, zodat de muntjes goed  
verdeeld worden over de verschillende ideeën.  
Hierdoor krijgen we een goed beeld van welke  
ideeën Elim wil realiseren het komend jaar.  
 
Zoals u van ons gewend bent, maken we er een  
gezellige avond van, met voor iedereen een gratis 
hapje en drankje.  
 
We hopen u te zien op donderdag 19 oktober.  
 

De initiatiefgroep van de dorpssmederij Elim: 
Henk Groote, Geesje van der Weide,  

Goos Engels, Jurrie Guichelaar, Janni Biemans,  
Lieneke Kroezen, Jennie Boertien, Jolanda Fidom en 

René Hooge 

SAMENLOOP VOOR HOOP ELIM 
Groot respect en waardering voor de organisatie, 

vrijwilligers en deelnemers aan de samenloop voor 
hoop in Elim afgelopen weekend. Het was  

indrukwekkend, ontroerend en inspirerend.  
Het was mooi om daar een onderdeeltje van te zijn. 

Martin Peelen 

Verkiezing Dorpssmederij Elim 
 

Waar:  SPORTHAL DE BRUG 

 

Wanneer:  donderdag 19 oktober 

 

Hoe laat:  tussen 19.00 en 20.00 uur 

 

Voor wie:  alle inwoners uit Elim  
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Op 17 november 2015 zijn we in Elim van start 
gegaan met Naoberhulp. Ouderen wonen steeds 
langer thuis door de veranderde zorg. Er wordt 
meer nadruk gelegd op zelfredzaamheid, omzien 
en zorg voor elkaar. Voor de kleine klusjes of  
andere hulp wordt nu vaak een beroep gedaan  
op de “naober”.  
Nu heeft niet iedereen een handige buurman of 
buurvrouw, dus zou het mooi zijn om dit met  
elkaar te organiseren. Hieruit is het project 
Naoberhulp ontstaan.  
 
We zijn al een tijdje geleden van start gegaan en 
we merken dat veel mensen het toch lastig vinden 
om hulp te vragen. Dat is erg jammer, want er 
staan veel vrijwilligers voor u klaar om u te  
helpen! 

U kunt ons vragen voor: 

 
• Een boodschap doen 
• Boek of krant voorlezen 
• Wandelen of fietsen 
• Een spelletje doen 
• Een paar uur gezelligheid 
• Een schilderij ophangen of andere huishou-

delijke klusjes 
• Een formulier invullen 
• Helpen met de computer 
• Vervoer naar de kapper, dokter, bibliotheek, 

winkel. Hiervoor betaalt u de vrijwilliger 
 €0,20 per kilometer.  
 

Bel met telefoonnummer 06-22178911 

of mailen naar: naoberhulpelim@gmail.com 

Dagontmoeting voor senioren in Elim 

 

Wie zijn de gasten bij de Dagontmoeting? 
De Dagontmoeting, die plaatsvindt in de Wiekswal, 
is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren in 
Elim die:  
• Graag wat meer contacten willen hebben 
• Deel willen nemen aan prettige en zinvolle 

dagbesteding 
• In mindere mate mee kunnen doen aan      

andere activiteiten in het dorp. 
 
Waar moet ik aan denken bij Dagontmoeting? 
Dagontmoeting biedt gezelligheid en leuke  
wisselende bezigheden. Het accent ligt op actief zijn 
en bezig blijven. Samen met vrijwilligers worden 
verschillende bezigheden gedaan die passen bij de 
belangstelling en de mogelijkheden van de  
deelnemers. Ook eigen ideeën en talenten zijn van 
harte welkom! Er wordt tussen de middag samen 
een warme maaltijd gegeten. 
 
Wie verzorgen de Dagontmoeting? 
De activiteiten worden  
georganiseerd door  
vrijwilligers die hierbij  
ondersteund worden door 
een medewerker van de 
SWW. Elk dagdeel zijn  
tenminste 2 vrijwilligers 
aanwezig. Zij zorgen voor 
het reilen en zeilen, hebben 
voorbereidend werk gedaan 
en helpen een handje  
wanneer dat wenselijk is. 
 

Waar en wanneer vindt de Dagontmoeting plaats, 
en wat zijn de kosten?  
De Dagontmoeting vindt plaats op de woensdag en 
donderdag van 10.00 -14.00 uur. 
(de 3e donderdag van de maand is er geen  
Dagontmoeting, dan is er de senioren bijeenkomst 
in het Vonder).  
 
Voor de Dagontmoeting wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van 5 euro per keer, dit bedrag is inclusief 
de warme maaltijd.  
 
Wilt u deelnemen? 
In beide groepen is op dit moment plaats voor  
nieuwe deelnemers.  
Heeft u belangstelling dan kunt u contact  
opnemen met: 
Woensdaggroep: 
Dinie Prijs  telefoon: 0528-351820 
Femmie Zomer telefoon: 0528-351667 
Donderdaggroep: 
Riëtte Schraa: telefoon: 0528-352607 
 

Voor meer informatie kunt u  
contact opnemen met: 
 
Frederike Lunenberg 
Stichting Welzijnswerk 
Het Haagje 119 
Hoogeveen 
Telefoon: 0528-278855 
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Idee 4: Picknicktafels op terras SC Elim 

 

Indiener: Rudy Diphoorn, namens SC Elim 
 
SC Elim wil graag nieuwe picknick banken,  
De huidige banken zijn nodig aan vervanging toe. 
 
Veel van de banken zijn al eens gerepareerd en  
sommige zijn niet meer geschikt om op te zitten. 
 
De banken worden veel gebruikt tijdens de 
jeugd wedstrijden maar ook in de rust en na 
afloop van de senioren wedstrijden, maar ook  
tijdens de activiteiten die worden gehouden bij  
 SC Elim.  
 

 

Idee 5: Mobiele geluidsinstallatie 

 

Indieners: Speeltuinvereniging Kindervreugd 
 
Speeltuinvereniging Kindervreugd is een hele  
actieve vereniging. Ze organiseren veel, niet alleen 
voor de kinderen, maar ook voor hun ouders en/of 
begeleiders.  
 
De huidige mobiele geluidsinstallatie is aan  
vervanging toe. Wanneer ze met een bijdrage van 
De Smederijen een nieuwe geluidsinstallatie mogen 
aanschaffen, is deze in onderling overleg ook voor 
andere activiteiten in het dorp te gebruiken.  
 
 

Idee 6: Afzethekken voor activiteiten en een 

aanhangwagen voor het vervoeren 

 

Indieners: Culturele Vereniging Elim 
 
We willen graag materiaal voor het organiseren van 
evenementen aanschaffen. De Culturele Vereniging 
is bekend in het dorp door de evenementen die zij 
organiseren. Bijvoorbeeld wandel en fiets4daagse, 
speurtocht, Koningstocht en met als hoogtepunt de  
Feestweek de tweede week van September. 
 
Hiervoor is altijd veel materiaal nodig om de  
omgeving af te zetten. Ook is het natuurlijk  
belangrijk dat dit materiaal veilig vervoerd wordt.  
 
Daarom willen we met een bijdrage van De  
Smederijen zoveel mogelijk eigen materiaal  
aanschaffen, zodat huren niet meer nodig is en het 
transport veilig kan gebeuren. 
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Uit deze acht ideeën kunt u kiezen: 

Idee 1: Gezellige middag ouderen 

 

Indieners: Alie Benjamins en Annie Snippe 
 
Vorig jaar de grote winnaar van de verkiezing, dus 
sympathie heeft dit idee van het dorp. Alie en Annie 
willen graag weer een keer in de Wiekswal een  
gezellige middag voor alle ouderen uit Elim  
organiseren. Hiervoor is een extra bijdrage nodig, 
om er zo iets speciaals van de kunnen maken.  
Ze hopen weer op uw stem voor hun idee.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idee 2: Uitje en spelmateriaal voor club  

alleenstaanden Elim 

 

Indieners: Oudere alleenstaanden Elim 
 
In 1995 is er een club voor oudere alleenstaanden 
in Elim gestart met elkaar elke zaterdag te  
ontmoeten voor wat gezelligheid. In de Open Deur 
komen wekelijks zo’n 25 mensen bij elkaar om  
samen koffie te drinken en een spelletje te spelen. 
We klaverjassen, rummikubben en sjoelen.  
We willen graag een bijdrage van De Smederijen 
om nieuw spelmateriaal aan te schaffen en een 
keertje samen een uitje te plannen. Dit deden we in 
het verleden ook jaarlijks, maar door de vele  
bezuinigingen hebben de meesten van ons minder 
te besteden en behoort het nu niet meer voor  
iedereen tot de mogelijkheden. Met een jaar een  
extra bijdrage willen we het toch nog een keer gaan 
organiseren. We hebben uw stem dus erg hard  
nodig!! 

 

 

Idee 3: Verwarmde kast voor AED bij kerk 

 

Indieners: Hervormde Kerk Elim 
 
De hervormde kerk in Elim heeft een AED apparaat 
geschonken gekregen. Nu willen ze het graag  
beschikbaar stellen voor het hele dorp, ook buiten 
de openingstijden van de kerk. Daarom vragen ze 
via De Smederijen een verwarmde buitenkast aan 
en een tas met benodigdheden voor tijdens het  
gebruik van het AED apparaat. Wanneer het idee 
voldoende stemmen krijgt en mag worden  
gerealiseerd, kan het AED apparaat ook worden  
ingezet wanneer er een oproep wordt gedaan bij 
112. Tijd is van levensbelang wanneer er sprake  
is van hartfalen, elke seconde telt. Elke stem ook! 
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Hester Hartman, de nieuwe opbouwwerker 
Ze is 31 jaar en bruist van de ideeën. Ze ging naar het 
CIOS en om een sportopleiding te volgen, maar ze zag het 
niet zitten om gymlerares te worden. Daarom heeft ze de 
studie Sport Management er ook nog aan gekoppeld om 
het organiseren meer te leren. Haar naam is Hester Hart-
man, de nieuwe opbouwwerker in de dorpen. Ze werkt 
graag met mensen en rekent erop dat iedereen het beste 
voor heeft met het wonen en leven in de dorpen.  
 
Wie ben je en wat is jouw achtergrond? 
‘Ik ben Hester, 31 jaar en sinds kort opbouwwerker in de 
dorpen. Ik houd van sport, maar in plaats van  
gymlerares te worden wilde ik meer doen dan sport alleen. 
Het is namelijk ook een goed middel om mensen te  
verbinden, net zoals muziek en  
cultuur.’ 
 
Waar werkte je voordat je naar Hoogeveen kwam? 
‘Mijn eerste werkervaringen heb ik opgedaan bij de  
gemeente Aa en Hunze. Maar we wilden verhuizen  
vanwege een nieuwe baan voor mijn vriend en om een 
nieuwe stad te ontdekken. We zijn gaan wonen in Zwolle 
en ik vond een baan in Apeldoorn. Daar maakte ik kennis 
met de maatschappelijk kant van sport en spel en de 
waarde die het kan hebben voor een dorp of wijk. 
 
Waarvoor kan men bij de opbouwwerker terecht? 
‘Ik vind het prachtig wanneer mensen zich wil inzetten 
voor hun eigen dorp. Met sport en spel, met activiteiten, 
met aandacht voor elkaar. Ik help en denk graag mee met 
mensen die het belangrijk vinden om iets voor het dorp te 
doen. Iedereen met een goed idee kan op me rekenen. 
Iedereen is anders en heeft een ander beeld bij wat  
belangrijk is voor een dorp, dus het kan bijna van alles 
zijn.’ 
 
Wat weet je al van De Smederijen en het welzijnswerk? 
‘In Apeldoorn hoorde ik al van Hoogeveen. Hoe goed  
georganiseerd het wijk- en dorpsgericht is. Bewoners in 
dorpen en wijken bepalen en praten mee. En dat is iets 
dat  me aanspreekt, dus wat dat betreft zit ik hopelijk heel 
erg op m’n plek. Stichting Welzijnswerk doet al vanaf het  
begin mee en iedereen weet wat er nodig is om wijk- en 
dorpsgericht werken goed te doen.’ 
 
Hoe ga je de bewoners in de dorpen motiveren? 
‘In de eerste plaats door aanwezig te zijn. Wanneer  
mensen je zien en hebben ontmoet, is het al veel  
gemakkelijker om met elkaar in contact te komen als je 
een goed idee hebt voor je dorp. Samen plannen maken 
die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving is 
natuurlijk een geweldige kans voor iedereen.’ 
 
Je werkt in een dorpenteam samen met collega’s van het 
welzijnswerk, maar ook van andere organisaties.  
Hoe nuttig is dat? 
‘Heel nuttig. Iedereen brengt z’n kennis en ervaring in 
vanuit verschillende achtergronden. Samen kun je veel 
bereiken door hiervan goed gebruik te maken. Het is goed 
dat we elkaar in ieder geval wekelijks spreken. Dan  
hoeven veel dingen niet te lang te duren. In een team 
moet de samenwerking goed zijn, dan kunnen we veel.’ 
 

Wat doe je graag wanneer je niet werkt? 
‘Ik ben sportief en houd van mensen om me heen. Vooral 
teamsporten vind ik leuk en met mooi weer fiets ik graag 
vele kilometers  op mijn racefiets. Ik heb jarenlang  
gevolleybald. Een  
prachtige sport, maar ik 
ben er mee gestopt toen 
het plezier door  
omstandigheden minder 
werd. Nu ben ik gaan  
tennissen. Plezier hebben 
in wat je doet is voor mij 
erg belangrijk, maar ook 
waar je woont  
en leeft. 
 
Wilt u Hester spreken, ze 
is te bereiken via de mail:  
h.hartman@swwh.nl  

of via het wijkkantoor  
in Het Anker,  
tel. 0528-343881. 

Onthulling fotowanden Elim 

 

Eindelijk is het zover!  
 
Tijdens De Smederijen van 2016 werd het  
ingediende idee om twee fotowanden met  
historische foto’s te plaatsen in ons dorp, breed 
gesteund. En van idee tot onthulling is er hard  
gewerkt om dat te realiseren. De foto’s op de  
fotowanden geven de situatie ter plaatse weer  
zoals het vroeger was.  
 
Op vrijdag 13 oktober om 15.00 uur zal de  
fotowand aan de Dorpsstraat (tegenover  
supermarkt Plus Huisman) en vervolgens die aan 
de Marten Kuilerweg worden onthuld. Daarna zal in 
dorpscentrum ‘t Vonder een korte fotopresentatie 
vertoond worden. Het plaatsen van de fotowanden 
is een initiatief van enkele leden van fotoclub LIDO 
en De Smederijen Elim. 


