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'Door onze overwinning is onze
buurt veel hechter geworden1

. <r

Het Geheim van de Smid is een serie artikelen die laat zien wat bijna acht jaar De Smederijen van
Hoogeveen heeft opgeleverd. In deze aflevering staat Schoonvelde-Oost centraal.

Een actieve groep bewoners
won met De Kleine Zeemeermin afgelopen december de
Noorderlichtjesparade. Het
enthousiasme bij Johan,
Marcel en Dennis straalt er
vanaf. Alsof ze het allemaal
weer even opnieuw beleven.
"We deden voor de tweede
keer mee", vertelt Johan. "En
onze eerste poging was geen
succes. We waren er zelf wel
trots op, maar onze wagen
viel in het niet bij alle andere
wagens. Maar het gaf ons wel
het zetje om er de tweede
keer iets geweldigs van te
maken", legt hij uit. De ogen
van Dennis flonkeren als hij
terugdenkt aan het afgelopen
jaar. "Het is geweldig om met
elkaar te werken aan zo'n

groot project. In het begin
ging het helemaal niet zo
snel, maar dan zie je het
steeds meer uitgroeien tot
een prachtige kar. Er zit wel
meer dan 300 uren vrijwilligerswerk in voor de buurt.
Maar het resultaat mocht er
zijn."
Succesfactoren
Marcel knikt en denkt wel te
weten waarom SchoonveldeOost kans zou maken op de
overwinning. "We vonden dat
dat het vooral ook kinderen
moest aanspreken. Als kinderen enthousiast reageren op
onze wagen, dan telt dat
zwaar mee bij de jurering
dachten we. De Kleine Zeemeermin is heel populair bij
kinderen, dus die keuze was

snel gemaakt." Johan geeft
aan wat volgens hem de
succesfactoren waren. "Beweging, veel licht en kleuren. En
leven. Mensen op en langs de
kar, verkleed als sprookjesfiguren in mooie kleuren die
de kinderen betrokken bij de
wagen als we passeerden of
wanneer kinderen iets vroegen over de wagen." Dennis is
het ermee eens. "Maar de
tentakels van de zeeheks
Ursula zagen er ook wel erg
spectaculair uit en door te
kiezen voor niet te felle verlichting waren alle details
goed te zien." De mannen
raken er niet over uitgepraat.
"We zijn Pater Aanhangservice uit Pesse dankbaar voor de
kar, want daar begon het
allemaal mee. En natuurlijk

dank aan iedereen die heeft
meegeholpen. Het heeft onze
buurt hechter gemaakt en we
zijn erg blij en trots op ons
project", vertelt Johan. "We
dachten dat wel een kans
maakten op de publieksprijs,
maar de eerste plaats behalen, was een geweldige beloning voor de hele buurt",
vindt Marcel. Dit jaar doen ze
weer mee ook al is het thema
nog niet bekend. "We willen
weer iets speciaals doen, iets
dat nog niet eerder is gebruikt op een wagen", zegt
Dennis. "En we gaan proberen om de lichtjesparade
twee keer achter elkaar winnen", lacht Johan. "Maar hoe
we dat gaan doen is ons Geheim van de Smid", besluit
Marcel geheimzinnig.

