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Broodjes bakken in het park. Foto Kin: Stellingwerf
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park te zijn

Het Geheim van de Smid is een serie artikelen waarin we terugblikken en vooruitkijken naar wat
acht jaar De Smederijen van Hoogeveen heeft opgeleverd.
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Dit doen we samen met actieve vrijwilligers in buurten,
dorpen en wijken. Deze editie
praten we met Hedzer, Annette en Desiree van de werkgroep Steenbergerpark Leeft.

mee. In het park heb je veel
ruimte en er zijn dan veel
mogelijkheden."

Hoe is het allemaal begonnen?
"Met het indienen van een
idee bij de buurtsmederij
Steenbergerweiden. Er moest
iets gaan gebeuren in het
park, zodat het ook weer als
een echt park werd gebruikt.
Door activiteiten en door het
op te knappen."

De openluchtbioscoop was
een groot succes...
"Het was één van de ideeën
die op tafel kwam en we zijn
gewoon aan de slag gegaan.
Het was een grote klus, maar
er kwamen zo'n 1000 mensen
op af. Ongekend. En dat ook
nog terwijl het slecht weer
was. We zijn erg blij dat we
het hebben door laten gaan.
Hetwas een geweldig feest.
Dit jaar organiseert de initiatiefgroep de bioscoopavond."

Wat doet de werkgroep
zoal?
"We organiseren vooral activiteiten. En het wordt gewaardeerd want er komen
veel mensen af op onze ideeën en daar zijn we heel blij

En dan was er onlangs nog
de picknick in het park
voor de wijk.
"Ook toen leek het weer
tegen te zitten. We moesten
alles opbouwen in de regen.
Gelukkig was het droog en

zonnig toen de eerste mensen
met hun kleedje en stoelen
aankwamen. Rond de 500
deelnemers is een geweldig
resultaat."
Vertel eens iets over de
samenwerking met IVN.
"Zij kregen van de gemeente
het beheer over het Struunhuus in het park. IVN wilde
ook activiteiten organiseren,
maar dan vooral op het gebied van natuureducatie. Dat
paste ook goed bij onze plannen en dus vergaderen we
samen en organiseren we ook
samen acitiviteiten. Op zaterdagmiddag 22 augustus is er
de Open Dag."
Hebben jullie nog nieuwe
plannen?
"Ja zeker. Op Halloween, 31
oktober, organiseren we
samen met de activiteiten-

commissie in Kattouw een
grote spooktocht in de omgeving van het park en in
de buurt. We willen nu nog
niets verklappen maar het
wordt geweldig met een
route van zo'n zes kilometer
lang. We hebben er nu al heel
veel zin in."
Verder nog iets?
"We kunnen nog wel hulp
gebruiken. Mensen die leuke
ideeën hebben of de handen
uit de mouwen willen steken
zijn van harte welkom. Stuur
een mail naar steenberger
park@gmail.com en meld je
aan. Het is gewoon erg leuk
om iets te doen voor de buurt
waar je woont en leeft. Het is
weer leuk om in het park te
zijn."
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