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Iedereen kan zien dat het niet lang meer zal duren voordat het clubgebouw af zal zijn en we er met zijn allen gebruik van kunnen maken. Voor
het echter zover is moet er nog een heleboel gedaan worden en hiervoor
is een werkschema rondgestuurd naar de leden. Heb je jezelf opgegeven
voor het vrijwilligerswerk dan krijg je zo spoedig mogelijk bericht, heb je
dit nog niet gedaan doe het dan snel!
In dit bulletin informeren we je over de laatste vorderingen in de bouw.
Ook is er meer informatie beschikbaar over de loterij die er aan zit te komen en de voorzitter van HRC, Harrie Koenen, zal aan het woord komen
in het interview. Verder hebben we natuurlijk ook de altijd tot reactie
prikkelende tekst van onze vaste columnist voor jullie. Reacties en op- of
aanmerkingen zijn nog altijd welkom op
ons e-mailadres:
bulletin@alverman.nl

Toelichting logo:
Deze brief ook ontvangen? Geef je emailadres door op:
bulletin@alverman.nl

Het logo voor de stichting is ontworpen door Rob Zeegers, hieronder zijn toelichting.
Achter elk logo zit een gedachten. Voor de één moet een logo iets herkenbaars zijn,
voor de ander iets wat sfeer moet ademen. Het nieuwe logo voor de Alverman is tot
stand gekomen uit de gedachte achter de nieuwe stichting: het overkoepelen van
meerdere sportverenigingen binnen het gezellige dorp Afferden door middel van één
sportcomplex en sportorganisatie.
Deze gedachte komt beeldend in het logo naar voren als een groep sporters die met
de armen over elkaars schouders in een cirkel staan zoals een sportteam dit vaak
doet voor aanvang van een wedstrijd. Deze sportpersonen gehuld in verschillende
kleuren staan voor de verschillende sportverenigingen van Afferden. Zij slaan samen
de handen ineen en realiseren hun nieuwe sportcomplex “De Alverman”.

Toelichting naam: “Alverman”
Een alverman is een andere benaming voor een
elf, het denkbeeldig wezen uit de Germaanse en
Noordse mythologie
(Alven) en wordt in Europa beschouwd als een
licht- of natuurgeest met
bovennatuurlijke krachten.

Alvermannen leven doorgaans in bossen, aan rivieren en bronnen maar
soms ook ondergronds.
Ze worden doorgaans
afgebeeld als kleine jonge
mannen en vrouwen met
puntoren en vleugels. Alvermannen bezitten grote
wijsheid, zijn meestal
goedaardig en helpen de
mens. Het alvermannetje
is ooit gespot op de Hopberg in Afferden.

Update loterij
De geplande loterij van de Alverman staat
voor de deur, daarom extra aandacht
hiervoor.
Er zijn ongeveer 800 loten gedrukt en het
streven van het bestuur is dat er minimaal
600 worden verkocht. Met ruim 800 gezinnen in Afferden moet dat mogelijk zijn.
De aankondiging van deze
loterij heeft al een paar
maal in de knikkerkoerier
en in de Maas en Niersbode gestaan. Ook op de
Afferdse sites is er aandacht aan besteed.
Het prijzengeld zal meer
dan €12.000 euro bedragen, verdeeld over meer
dan 100 prijzen. De trekkingen zullen op
27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december
worden verricht. Er zijn
veel formidabele prijzen
te winnen: prijzen om van
te genieten zoals 7*450
euro; 5*recreatiegolf voor
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10 personen; meer dan 20 dinerbonnen te
besteden in culinair Afferden, een stereo set,
home cinema, dvd recorders, een dag gratis
toeren met een VW cabrio ; waardebonnen
voor fietsspullen; gratis APK voor uw auto of
voor uwzelf en zo kunnen wij nog even doorgaan. Loten kosten 50 euro en kunnen in een
keer of in vijf (maand)termijnen betaald worden. Wij rekenen erop dat
alle leden hun stinkende best doen
om zoveel mogelijk loten aan de
man of vrouw te brengen. Begin bij
jezelf, ouders, grootouders,vrienden
en vriendinnen, buren, collega’s enz.
Vanaf 26 mei worden de loten door
leden van de drie verenigingen huis
aan huis verkocht. Alle straten zijn
ingedeeld maar mocht je extra loten
willen of zomaar een aantal loten bij
familie, vrienden of collegas willen
verkopen laat het even weten aan
Frans Custers of Nic Salden. Zij zorgen dat er loten komen.
Het resultaat zal ook in een van de
volgende bulletins bekend worden.
gemaakt.
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Bouw:
Er is er de laatste tijd voor gezorgd dat we
straks mooi droog kunnen zitten als we de kantine in willen. Het dak is er namelijk helemaal
opgelegd, inclusief de afwerklaag. De aankomende weken wordt er verder gewerkt aan het
dak, maar dan boven de kleedkamers. Als je nu
gaat kijken hoe het is, kun je al zien dat de balken al geplaatst zijn. De eerste stap hier is dus
ook alweer gezet.
Verder zijn de kleedkamers nu tot helemaal bovenaan opgemetseld. Tot bijna halverwege de
muren in de kleedkamers worden er nog tegels
geplaatst, zodat het een nog mooier geheel
wordt waar wij en onze tegenstanders zich
straks kunnen omkleden.

Er is nu ook een start gemaakt met de doordeweekse werkzaamheden door vrijwilligers. De eerste schilders zijn gesignaleerd en zijn voor een
mooi kleurtje aan het zorgen. De indeling is ook
naar iedereen gemaild, er zijn echter nog mensen
die niet staan ingedeeld. Hoor
jij bij deze groep meld je dan
bij iemand en schroom niet om
gewoon te komen, ook al sta
je niet ingedeeld! We moeten
het toch samen doen en zoals
iedereen weet maken vele handen licht werk!

Als je in het kantinegedeelte staat, kun je
zien dat er ook hard gewerkt wordt aan de
keuken. Doordat ook hier al de nodige metselwerkzaamheden plaatsgevonden kun je
nu zien waar de deuren komen en ook waar
de ingang voor de leverancier te vinden is.
Het schuifvak voor de koffie en snacks is
ook al te zien. Het zou toch mooi zijn voor
de uitstraling en gezelligheid van de club als
er mensen zijn die hier staan en ons kunnen
voorzien van een lekker broodje frikandel
of kroket. Het werkt het beste als er vrijwilligers zijn die de drank voor hun rekening
nemen en vrijwilligers die naar de snacks
omkijken.

Ìnterview met ...
Harrie Koenen, voorzitter van de voetbalclub HRC’27 en vicevoorzitter van de stichting.
1. Hoe denk je dat het samengaan tussen de verschillende clubs onderling gaat verlopen? Het samengaan zal uiteraard niet vanzelf gaan, daar moet door de leden van alle partijen aan gewerkt worden. We moeten als verenigingen nog wat
wennen aan elkaar, maar ik ben ervan overtuigd dat dit in de toekomst ook zal gebeuren. Als je ziet wat we tot op heden samen
bestuurlijk al tot stand hebben gebracht is dat al heel wat. Als
bestuur van "stichting de Alverman" streven wij ernaar om op
den duur niet alleen samen een sportpark te beheren, maar om
ook een echte omnivereniging met maar één bestuur te kunnen
realiseren. Eventueel kunnen andere verenigingen zich hier nog bij
aansluiten. Een gezamenlijk sportpark en kantine geeft in ieder
geval al voor onze leden de ruimte om hieraan te wennen.
2. Ik neem aan dat er een grote liefde voor voetbal schuil gaat achter een voorzitter van
een voetbalclub. Hoe is die ontstaan en heb je zelf ook gevoetbald? Uiteraard is voetbal mijn favoriete sport en ik ben al vanaf mijn 10e jaar lid van HRC. Vanwege mijn lengte was het wel duidelijk dat ik
keeper moest worden. Ik heb dat dan ook altijd met heel veel plezier gedaan. Helaas heeft mijn knie het op
een gegeven moment laten afweten en moest ik noodgedwongen stoppen. Na enkele jaren heb ik de draad
weer opgepakt en ben ik weer bij de veteranen gaan voetballen. Helaas lukte dit na enige tijd ook niet
meer.
3. Hoe ben je het voorzitterschap ingerold en wat is er allemaal veranderd in de tussentijd?
Omdat ik nog vaak naar wedstrijden ging kijken wist ik wel hoe de vereniging ervoor stond. Veel te weinig
mankracht bij het bestuur en op zulke taken staat natuurlijk niet iedereen te wachten. Op een mooie zondagmiddag na een volleybaltoernooi zat ik met enkele vrienden (ook HRC-fans) een pilsje te drinken en
kwamen we op een gesprek over de voetbalclub. Omdat HRC zo dringend mensen nodig had hebben we
toen besloten om ons gezamenlijk aan te melden bij het bestuur. Van het een kwam het ander en uiteindelijk ben ik voorzitter geworden.
4. Heb je een bepaalde emotionele band met het oude clubgebouw of mag ie wat jou betreft vandaag nog tegen de vlakte? Natuurlijk heb ik wel mooie herinneringen aan het gebouw. Ik heb
er heel wat meegemaakt, 40 jaar lang, en zal nog wel vaak aan alle mooie herinneringen terug denken. Maar
nu mag het toch echt tegen de vlakte. Vooral als ik zie
hoe mooi het nieuwe gebouw wordt, dan kan het mij
niet snel genoeg gaan.
5. Hoe zie je de toekomst voor ogen? Denk je
bijvoorbeeld nog lang voorzitter te blijven en in
hoeverre zal de club zich eventueel nog kunnen
uitbreiden na het vervaardigen van het nieuwe
clubgebouw? Over de toekomst van mijzelf als voorzitter heb ik nog niet nagedacht, maar dat zal zich vanzelf
wel oplossen. Wat betreft het sportpark verwacht ik dat
dit een enorme impuls geeft aan onze vereniging. Het is
natuurlijk leuker om naar zo'n mooi gebouw met prachtige douchelokalen en een mooie kantine te gaan. Daarna
in de kantine nog een drankje drinken waar ook de leden
van de andere vereniging zijn. Hierdoor zal een omnivereniging gemakkelijker van de grond komen.

V.l.n.r. Nic Salden, Harrie Koenen, Ben
Buiting en Sjaak Rutten bij de eerste
steenlegging van het clubgebouw.
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6. Wat zijn je huidige werkzaamheden voor de
club? Teveel om op te noemen. Maar het wordt met
liefde gedaan en we krijgen er iets geweldigs voor terug
waar we allemaal trots op kunnen zijn.
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Colomn
Daar sta ik dan, langs de kant bij de kampioenswedstrijd van HRC’27 1. Als ze deze winnen
spelen ze volgend jaar 2e klasse, fantastisch! Wat een sfeer, wat een voetbal en wat een
clubgebouw! Volgende maand is er een prestigieus tennistoernooi in Afferden. En in de
kantine hangen nog foto’s van het afgelopen NK springruiters dat is georganiseerd door PSV
Afferden.
Dan word ik ineens wakker... en denk bij mezelf, helaas zitten we nog maar in 2009 en niet
in 2029. Helaas is deze droom niet waar. Één ding klopt echter wel, en dat is dat we een
fantastisch clubgebouw krijgen, waar al deze dromen in waar gemaakt kunnen worden! Het
gaat nu hard met het clubgebouw dus volgend seizoen kunnen we met z’n allen deze
droom proberen te gaan verwezenlijken. Als we maar met iedereen de mouwen opstropen
en zorgen dat er deze zomer nog flink gebouwd wordt!
Twan Krebbers
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