Leven in de brouwerij in De Erflanden
Het Geheim van de Smid is een serie artikelen die laat zien wat bijna zes jaar De Smederijen van
Hoogeveen heeft opgeleverd, In deze aflevering de Activiteiten Commissie Erflanden (ACE).

Een actieve groep bewoners
is al enkele jaren bezig met
het organiseren van activiteiten en de belangstelling uit
de buurt blijft maar groeien.
Ook in Erflanden begon het
allemaal op kleine schaal.
Henk Klooster vertelt: "Er
kwamen voetbaldoeltjes aan
de Atalanta.
We organiseerden een gezellige middag en de belangstelling uit de buurt overtrof
onze verwachtingen." Al snel
groeide het groepje vrijwilligers en werd het motto:
'beleefde Erflanden met
elkaar en voor elkaar.' Het is
min of meer de basis van alle
activiteiten die de groep
sindsdien heeft georganiseerd. "Het is een mooi rijtje", legt Gerrie Klooster uit.

Van paaseieren zoeken en
een kinderbingo tot een
sport-, doe- en denkdag voor
de hele wijk, maar ook een
autopuzzelrit, een gezellige
schaatsactiviteit met koek en
zopie en de komende Erflandenrun. "Maar alles met maar
een doel: gezelligheid en
saamhorigheid in de buurt.
En we wonnen hiermee ook
nog eens de Rroonzegel
2012."
Handen uit de mouwen
"We hadden geen voorzieningen en geen dus ook geen
eigen buurthuis. We waren
op onszelf aangewezen als we
iets wilden", geeft Laura
Falke aan. "Handen uit de
mouwen, zelf op zoek naar
sponsors en gelukkig hebben
we Het Blauwe Pleintje. Daar

kunnen we wel iets mee,
zoals het organiseren van een
gezellige barbecue voor de
buurt", vult Gerrie aan.
Heel bijzonder is dat ACE
nauwelijks gebruik maakt
van geld van De Smederijen,
maar zelf het nodige geld bij
elkaar haalt door het zoeken
van sponsors. "En dat gaat
uitstekend, ze staan gewoon
in de rij."
Wensen
Karin Scheurs: "We zijn erg
dankbaar voor de vrijwilligers die ons helpen en voor
de groeiende belangstelling,
maar de meeste mensen
komen uit het middelste deel
van de buurt.
Het is voor ons een mooie
uitdaging om ook de bewoners uit de andere delen van

Erflanden te bereiken. Belangstellenden zijn dan ook
van harte welkom." Mensen
leren elkaar kennen en dat
heeft invloed op de saamhorigheid en vriendelijkheid.
"We krijgen veel positieve
reacties, kinderen vinden het
prachtig en we hebben nog
genoeg plannen", aldus Gerrie Klooster. Eén van die
plannen staat al voor de deur.
De Zwiers Wonen Erflandenrun is op woensdag 22 mei.
Iedereen kan zich opgeven
via: www.inschrijven.nl. Er
worden vier afstanden gelopen de 1 en 2 Idlometer. Voor
de kinderen en de 5 en 10
Idlometer. Ook voor de gevorderde hardloper. Kijk voor
meer informatie op de website van ACE: www.acerflanden.nl.

