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schooltuin voor OBS Tiendeveen

Bijdrage €900,Naast school hebben wij een schooltuin van 30
vierkante meter. Deze tuin is momenteel niet
ingericht en dat willen we graag veranderen.
We willen graag een educatieve schooltuin waar veel te
leren en te ontdekken is. Wat groeit en bloeit er, welke
vlinders kunnen we ontdekken in onze directe omgeving?
Het is leerzaam om met elkaar de tuin te onderhouden
door regelmatig te schoffelen, onkruid te wieden, de
plantjes water te geven en eventueel te snoeien.

Verkiezingsavond vrijdag 20 oktober
Beste dorpsgenoten,

Elke dinsdagmiddag hebben we Talentenuur met alle
leerlingen van obs Tiendeveen. Natuur is daar een
terugkomend onderdeel van. In de educatieve schooltuin
kunnen wij wekelijks werken en genieten!

Idee 9:

Er zijn weer mooie plannen voor het dorp ingeleverd
en maar liefst 10 ideeën voldoen aan de criteria.
Het realiseren van alle plannen gaat niet lukken,
daarvoor is het budget niet toereikend. Daarom
organiseert de initiatiefgroep op vrijdag 20 oktober
dit jaar weer een verkiezingsavond.

spelletjes voor tienerclub

Bijdrage €200,-

Presentatie ideeën
De ideeën worden door de indieners gepresenteerd
tijdens de avond. U kunt zien wat de verschillende
plannen inhouden en wanneer u vragen heeft kunt u
deze stellen.

De Tienerclub is niet alleen een leuke plek om samen te
komen maar ook een plek waar we samen leuke spelletjes
kunnen doen. Je kunt denken aan gezelschapsspellen
maar ook nieuwe spelletjes voor de WII.
Vanaf groep 7 ben je van harte welkom bij de Tienerclub,
die elke 2e vrijdag van de maand open is van 20.00 tot
22.00 uur!
Dus wil je dat we gebruik kunnen maken van nieuw
spelmateriaal, kom dan 20 oktober naar het MFC en stem
op ons!

Idee 10: Boogschieten voor de jeugd
Bijdrage €400,450,Boogschieten is een eeuwenoude sport die iedereen kan
beoefenen, zeker ook de jeugd! Het is niet alleen heel leuk,
maar vereist ook concentratie, discipline en respect! Om de
jeugd in en rond Tiendeveen kennis te laten maken met deze
tak van sport, willen wij een aantal jeugd bogen en materiaal
aanschaffen.

worden begonnen met de veiligheid instructie, een uitleg van
het materiaal en de basis technieken door onze enthousiaste instructeurs. Daarna mag iedereen een aantal oefenpijlen
schieten om het gevoel te krijgen, terwijl onze instructeurs
zullen helpen met de techniek en de schiethouding te verbeteren terwijl ze uiteraard de veiligheid in de gaten houden.

Na het schieten van de oefenpijlen wordt het serieus, want
dan wordt er voor individuele punten geschoten. Na een korte
pauze met limonade en wat lekkers worden er teams
gemaakt die onderling de strijd aan gaan om de meeste
Het idee is om een aantal woensdagmiddagen per jaar een
Boogschiet Clinic Jeugd aan te bieden in het MFC, waarbij we punten te schieten. De middag wordt afgesloten met funde jeugd in de leeftijd 6 t/m 14 jaar gaan leren boogschieten. shooting: afval race, ballonnen schieten, poker, etc. met een
kleine prijs voor de winnaars.
Iedereen in deze leeftijdscategorie is welkom!

colofon

We hopen u te zien op onze verkiezingsavond op
20 oktober.
De initiatiefgroep van Tiendeveen,
Jan-Willem Nieuwenhuis, Rudi Kleine,
Marian Olde, Mechteld van
Nieuwenhuizen en André Lensen

Wanneer er veel dorpsgenoten komen om hun stem
uit te brengen, krijgen we een goed beeld bij de
wensen van het dorp en ‘wint’ het idee met het
meeste draagvlak in het dorp.

Verkiezingsavond Tiendeveen

Daarnaast zal het jeugd materiaal worden ingezet bij diverse
promotionele activiteiten waarbij wij als vereniging zijn
betrokken, denk hierbij aan: Sportpromotie Hoogeveen,
Historische dagen Hollandscheveld, Zeskamp Hoogeveen, etc.
Onder begeleiding van deskundig instructeurs leren de kinderen veilig schieten met een handboog De middagen

Lopend Vuur is een uitgave van De Smederijen van Hoogeveen.

Het stemmen
Nadat u voldoende geïnformeerd bent over de
plannen, kunt u uw stem uitbrengen.
Bij binnenkomst krijgt u vijf Smederijmuntjes, deze
mag u verdelen over de stembussen. U mag alle
muntjes aan één plan geven, maar ze ook verdelen.
Het is aan u, u bepaalt welke ideeën mogen worden
gerealiseerd het komend jaar.
Ook uw stem is belangrijk.

De uitslag
Direct na afloop van het stemmen om 20.30 uur
worden de muntjes geteld en de uitslag bekend
gemaakt. U ontvangt bij binnenkomst ook twee
gratis consumptiebonnen. U kunt samen wat
drinken en er wordt voor een snack gezorgd terwijl
u op de uitslag wacht. Het wachten op de uitslag
kan belangrijk zijn. Wanneer er twee ideeën met
hetzelfde aantal stemmen eindigen, wordt er
namelijk na afloop overgestemd op de betreffende
ideeën.

Waar: Gymzaal van MFC De Eiken
Wanneer: vrijdag 20 oktober
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Voor wie: iedere dorpsbewoner
vanaf 5 jaar mag komen stemmen
Oplage:
350 exemplaren (huis-aan-huis)

Redactie en samenstelling:
Initiatiefgroep dorpssmederij Tiendeveen
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Meer weten?

Realisatie:
Printjob Hoogeveen

De Smederijen, telefoon: 0528-291790,
info@desmederijenvanhoogeveen.nl
Kijk op www.desmederijenvanhoogeveen.nl
voor algemene informatie
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Alle deelnemende ideeën op een rij
Idee 1:

muziekavond in het MFC

In het voorjaar van 2018 hopen we een gezellige muziekavond te organiseren in het MFC. We hopen mede door
een bijdrage van De Smederijen hiervoor een grote band te
kunnen vastleggen.
Het zal een avond worden vol goede muziek en gezelligheid
en natuurlijk kunnen de voetjes nog even van de vloer. Voor
de organisatie zelf worden vrijwilligers ingezet.

aankleding voor thema’s in MFC

Bijdrage €500,-

Idee 6:

aankleding Babbelkroegje & Moaties

Bijdrage €500,-

Gedurende het gehele jaar organiseert de
activiteitengroep van het MFC diverse thema- en
muziekavonden. Voor deze avonden en activiteiten
die georganiseerd worden, vragen wij aankleding ter
bevordering van de sfeer. Te denken valt dan aan
decoratie voor onder andere Halloween, Sinterklaas
en Kerst.

Een beetje gezelligheid kunnen we wel gebruiken in
ons MFC, dit willen we doen door middel van leuke
schemerlampjes, een gezellig kleedje op de tafels,
kunstkaarsen e.d.
Ook moet de inhoud van de keukenkast uitgebreid
worden met meer theeglazen, koffiemokken en
thermoskannen.
Alles om hiermee een huiselijke sfeer te creëren.

Maar ook aan aankleding (materiaal) voor de ruimte
tijdens de activiteiten, die georganiseerd worden.
Zoals een (Nederlandse) Top 50, Après Ski, darten,
dorpsbrunch etc.

Idee 3:

beamer voor gebruik fotoclub

Bijdrage €250,-

In het MFC is geen beamer aanwezig. O.a. de fotoclub zou graag gebruik maken van een beamer, om
daarop de gemaakte foto’s samen te bekijken. De
beamer kan ook worden gebruikt voor andere
activiteiten, bv de lezingen voor ouderen. Ook het
MFC diende de aanvraag voor een beamer in. Deze
aanvragen zijn gecombineerd tot één. De fotoclub
vraagt de helft van de aanschafkosten aan, voor de
andere helft hebben ze een sponsor gevonden. We
hopen op uw stem, zodat voor het MFC eindelijk de
door vele gebruikersgroepen gewenste beamer, kan
worden aangeschaft.

Bijdrage €1.000,-

Idee 2:

Idee 5:

deel overkapping MFC

Verkiezingsavond Tiendeveen

Bijdrage €1.500,-

Waar: MFC De Eiken
Wanneer: vrijdag 20 oktober
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Voor wie: iedere dorpsbewoner vanaf 5 jaar mag komen stemmen

Wij zien een overkapping als uitbreiding van de
gebruiksruimte van het MFC, het geeft veel gemak bij
barbecues, lunches en workshops en deze bieden we
allemaal aan als arrangement. Natuurlijk ook fijn voor de
rokers onder ons. Het uiteindelijk kunnen realiseren van
de overkapping is een zeer kostbare aangelegenheid. We
zijn op zoek naar aanvullende financieringen.

Idee 7:
Idee 4:

beveilingscamera’s rondom MFC

Bijdrage €1.795,-

vloerbedekking in zaal MFC

Bijdrage €1.000,-

Veiligheid voorop in MFC Tiendeveen!!

Vorig jaar hebben wij geld gekregen voor de afdekking
van de vloer, hiervan hebben we een mooie afdekking
gekocht, maar nog niet voor de gehele zaal.

Hoe kan ik met een veilig gevoel bij het MFC Zijn?
Wij kunnen met dit idee de veiligheid versterken door
enkele toezichtscamera’s in te stellen, zodat er zicht is op
de deuren en uw fiets, auto en/of sporttas.

En dat is bij grote evenementen, handboogworkshops
toch nodig. Ook is het bij begrafenissen en andere
officiële gelegenheden een veel mooier gezicht dan tegen
alle lijnen en kleuren van de vloer aan te moeten kijken.

Stem dus op dit idee!!
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