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Leef!
De kaning en Elim Energiek

Na een groepsfoto en een bezoek
van anderhalf uur zwaaide Elim
de koning uit.

Projectleider Elim Energiek Alinda Potze beschrijft haar
persoonlijke beleving van het bezoek van koning Willem
Alexander aan Elim, begin februari van dit jaar. Daar ging
wel wat aan vooraf...
Al twee maanden wist ik het! Koning Willem-Alexander komt op
bezoek in Elim, als beschermheer
van het Oranjefonds. Half december werd ik gebeld door het hoofd
communicatie van het Oranjefonds met de mededeling dat de
koning Elim Energiek, onderdeel
van het programma 'Kracht van
Sport,' had uitgekozen om een bezoek te brengen. En of ik dat maar
even voor me wilde houden: best
lastig hoor, zo'n geheim bewaren.
De sportkantine van korfbalvereniging Elko leek de aangewezen
locatie. Voorzitter van Elko, Claudia, kon ik in vertrouwen nemen.
Half januari ontvingen wij de beveiliging en de persoonlijke adviseur van de koning, het secretariaat van de burgemeester en

het hoofd communicatie van het
Oranjefonds voor een oriënterend bezoek in de korfbalkantine.
Het programma, de gastenlijst, de
tijdsduur: alles werd nauwkeurig
vastgelegd. De insteek was een informeel bezoek waarin de koning
écht in gesprek kon gaan met de
deelnemers, de vrijwilligers en de
betrokken partners bij Elim Energiek. Géén uitzonderingen op de
gastenlijst dus en het verhaal dat
we in Elim zouden vertellen was
dat burgemeester Loohuis en de
directeur van het Oranjefonds op
bezoek zouden komen.
Toen werd het 3 februari: ik was
toch nog maar even naar de kapper geweest, dat is toch wel het
minste wat je doet als vrouw,
goed voor je zelfvertrouwen. Om

Hoe het begon...
Elim Energiek
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13.00 uur, toen alle genodigden er
waren, kwam de mededeling dat
de beschermheer van het Oranjefonds was gearriveerd, onze
koning dus. We hebben drie gesprekken gevoerd: met het Oranjefonds, met de coalitie en de begeleidingscommissie van Elim
Energiek en ten slotte met een
aantal vrijwilligers uit het dorp.
Daarna mocht ik de koning naar
de keuken begeleiden: daar werd
gekookt door kinderen. Er volgden verschillende informele gesprekjes met kinderen en sporters. De koning stelde iedereen
op zijn gemak, was enorm vriendelijk en toonde veel interesse.

Als projectleider stond ik daarna de regionale pers te woord en
werd er ook een item voor het tvprogramma Blauw Bloed opgenomen. Met de mensen in Elim
hebben we nagenoten van de geslaagde middag. Persoonlijk heb
ik genoten van deze dag, vooral voor Elim heb ik genoten van
deze dag. Elim verdient deze aandacht. Ik hoop dat er nog meer
wordt gezien hoeveel talent er in
Elim is en dat je best je kop boven het maaiveld uit mag
steken.
Met
Elim Energiek
zetten wij daar
gezamenlijk
op in!
Alinda Potze,
sociaal werker
SWW

Elim Energiek is ontstaan vanuit
het programma 'kracht van sport'
van het Oranje Fonds. 'Sporten is
leuk en gezond, je doet spelenderwijs allerlei vaardigheden op
en leert nieuwe mensen kennen.
En daarnaast verbindt het mensen met elkaar. Op het sportveld,
maar ook daaromheen. Het Oranje
Fonds startte daarom met een speciaal sportprogramma dat beoogt
om door sport sociale samenhang
te versterken. Dat doet het fonds
door coalities van verschillende
lokale organisaties financieel en inhoudelijk te ondersteunen.'
De coalitie voor Elim Energiekbestaat uit korfbalvereniging Elko, obs
Vogelvlucht en pebs de Palm (inmiddels heeft voetbalvereniging SC
Elim een stapje terug gedaan maar
blijft langs de zijlijn betrokken).
Door samenwerking met Sportief
Hoogeveen, de Smederijen van
Hoogeveen en Stichting Welzijnswerk willen we de Elimse jeugd van
0 tot 18 jaar de mogelijkheid bieden
om hun talent te ontwikkelen.

