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Aankomend weekend is het dan eindelijk zover, na een periode van hard werken voor
velen zal het nieuwe sportpark eindelijk officieel worden geopend. Voor veel mensen
uit Afferden en omstreken betekent dit een feestelijk weekend met veel activiteiten.
Op vrijdag zal er een receptie worden gehouden; de zaterdag staat in het teken van een
ballonnenwedstrijd, enkele demonstratiewedstrijden van de paardensportvereniging
en de TVA en de voetbalderby tussen de eerste elftallen van Afferden en Siebengewald.
Na de feestavond op zaterdag kan er zondagmorgen gezamenlijk worden ontbeten en
het weekend wordt afgesloten met de zeskamp op de zondagmiddag. Een druk
programma dus, met voor ieder wat wils. Ook als niet-sporter ben je natuurlijk van
harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, zorg dat je er bijbent!
De redactie

Woordje van de voorzitter:
Nog even de handen uit de mouwen steken :“puntjes op de i”
Met de opening van ons prachtige sportpark voor de boeg was augustus zeker geen rustige vakantieperiode. Er is volop
gewerkt op alle fronten om zo het park klaar te hebben voor de openingsactiviteiten. Prima dat zoveel vrijwilligers hebben
meegedaan en dat laat maar weer zien dat “ vele handen echt licht werk maken”. In de dagen voor de opening zullen er
zeker nog wat klusjes gedaan moeten worden dus als je even tijd hebt op een van de avonden, kom dan meehelpen om “de
laatste puntjes op de i te zetten”.
Adreswijzigingen en wijzigingen e-mail adressen
E-mail adressen worden regelmatig gewijzigd. Geeft dit ook even door aan de juiste persoon binnen jouw vereniging zodat
alle informatie probleemloos kan worden verstuurd. Hiermee blijf je ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!
Ook blijken er nog steeds een aantal leden te zijn die de nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen. In al die gevallen het mail
adres even doorgeven aan je eigen vereniging. Weet je personen die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen stuur naam en
mailadres dan door aan: bulletin@alverman.nl.
HRC en TVA: Fonds maatschappelijke betrokkenheid Rabobank
De door HRC (tenten jeugdkamp) en TVA (oefenmuur) ingediende projecten zijn genomineerd om geld te ontvangen uit het
fonds maatschappelijke betrokkenheid van de Rabo-bank. Op de ledenvergadering van de rabobank op woensdag 6 oktober
aanstaande (Raijmakers in Afferden) wordt via stemming door de aanwezige leden het geld verdeeld over de genomineerde
projecten. Vanaf deze plaats daarom een dringende oproep aan alle Rabobank leden om 6 oktober alvast in de agenda te
noteren en aan de vergadering deel te nemen om onze projecten te steunen.
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Nic Salden, voorzitter Stichting De Alverman

Nieuws uit de verenigingen
Met de opening van het sportpark in het verschiet zijn alle verenigingen natuurlijk druk
bezig met de laatste voorbereidingen. Toch hebben wij onze vaste schrijvers bereid
gevonden om ons op te hoogte te stellen van het laatste nieuws binnen de
verenigingen.

HRC’27
Voor de meeste is het nog zomervakantie, maar op de Alverman is er volop leven. Zo ook bij
HRC´27. Sinds een aantal weken zijn de trainingen voor de selectie weer begonnen, onder leiding
van de nieuwe hoofdtrainer Jan Loock. Ze maken zich klaar voor een nieuw seizoen in de 6e klasse,
hopelijk met als eindresultaat promotie naar de 5e klasse. Maar eerst staan er enkele
bekerwedstrijden op het programma: Op zaterdag 21 augustus beginnen ze uit tegen SV United
(aanvang: 18.00u), op dinsdag 24 augustus treden ze tegen RKDSO aan (aanvang 18.45u). Ook dit
is een uitwedstrijd. Dit heeft te maken met de nieuw aangelegde velden, waar pas tijdens het
openingsweekend op gevoetbald mag worden. Op 28 augustus zal ’t urst dan ook aantreden tegen
Stormvogels ’28 uit Siebengewald. Een geweldig affiche natuurlijk voor een eerste thuiswedstrijd.
Het eerste elftal zal gebrand zijn op een overwinning op de ‘grote broer’ uit Siebengewald. Eens
temeer, omdat ook ex-ploeggenoten Tom Huberts en Wil Salden voetballen bij de rivaal uit het
grensdorpje. Daarnaast spelen er ook nog vele spelers die in het verleden deel uitmaakten van de
combinatieteams.
Voor aanvang van de wedstrijd zullen de hoofdsponsors
hun handtekening zetten onder de nieuwe contracten.
Voor en tijdens de wedstrijd zullen de spelers van de
selectie ook nog in een nieuw jasje worden gestoken: ze
gaan zich namelijk warmlopen in de nieuwe
trainingspakken (gesponsord door Matthews), waarna ze
aantreden in de nieuwe tenues. Deze zijn zoals
gebruikelijk gesponsord door de hoofdsponsors.
Kortom: Ben op tijd bij de wedstrijd die je absoluut niet
mag missen. Maar hopelijk zijn jullie dan al lang op het
sportpark te vinden, want er is van alles te doen.

Tom Huberts, die vanaf komend seizoen en tevens de
eerste thuiswedstrijd van HRC 1 te zien zal zijn in het
oranjetenue van de Stormvogels.

Als laatste nog een kort bericht over het dameselftal: Na het vertrek van Twan Krebbers is er druk
gezocht naar nieuwe trainer. Deze is gevonden in de persoon van Leo Creemers uit Siebengewald.
Leo heeft in het verleden tal van jeugdteams getraind in Siebengewald en heeft daarnaast zitting
genomen in het Jeugdbestuur. Naast de woensdagtraining zal Leo ook tijdens de wedstrijden op
zondag een belangrijke rol gaan spelen.
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TVA
Zomerdip?
Na een prima geslaagd 4-dorpen met de finales in Afferden ls er in juli en augustus aardig doorgetennist!
De banen waren goed bezet en ook prima om te zien dat een groep voetballers gebruik gemaakt heeft van
de mogelijkheid om als “Alvermannen” tegen een aantrekkelijk tarief te tennissen. Alweer een van de
voordelen van samenwerking tussen de verenigingen..

Toss ochtend – zondagmorgen
De Toss ochtenden op zondagochtend zijn ook in de vakantieperiode aardig bezet. Iedereen is
vanaf 10.00 uur welkom om te tennissen en ieder half uur wordt er een nieuwe teamindeling
gemaakt. Aanmelden hoeft niet maar gewoon wel komen en gezellig meedoen. De ervaring
leert dat er op alle niveaus wordt getennist.

Campingtoernooi op 21 augustus
Bij het schrijven van dit stukje staat het campingtoernooi voor de deur. Bij het lezen van dit stukje zit het
campingtoernooi(21 augustus) er weer op. Het weer belooft prachtig te worden en met ruim 60 deelnemers
van zowel Afferden als Camping Klein Canada, Hengeland en Roland is het vast en zeker een gezellige dag
geweest. Het buffet na afloop van Thomas Raijmakers heeft daar zeker aan bijgedragen.

Najaarscompetitie van start
Vanaf woensdag 8 september t/m 24 oktober gaat de najaarscompetitie weer van start. Dit jaar doen er
niet minder dan 16 teams mee. Alle teams veel succes gewenst. Dit betekent wel dat de banen regelmatig
bezet zullen zijn. Wil je dus vrij tennissen kijk dan even op de website bij baanbezetting: www.tvafferden.nl.

Alle leden vrijwilligerswerk
Op de laatste jaarvergadering is er uitgebreid gediscussieerd over het vrijwilligerswerk binnen onze
vereniging. Met ca 45 aanwezigen en ca 30 afmeldingen was de belangstelling buitengewoon groot en ook
groot genoeg om besluiten te nemen over dit belangrijke onderwerp. Het verslag van de jaarvergadering is
te lezen op de website.
De belangrijkste afspraken zijn hier samengevat:
- ieder lid zal vrijwilligerswerk binnen de vereniging uitvoeren
- de nieuwe afspraken gelden m.i.v. 1 september
- de verdeling per commissie zal opnieuw worden gemaakt
- in bijzondere gevallen en overmacht zal er in overleg met het bestuur en betrokkene een passende
oplossing worden gevonden.
- met name voor de kantine commissie is er extra man/vrouwkracht nodig

Binnenkort ontvangt u
hierover meer informatie en
de conceptlijst met de
indeling voor vrijwilligerswerk.
Mensen die voorheen geen
vrijwilligerswerk deden zijn
hierbij door het bestuur i.o.m.
de verschillende commissies
opnieuw ingedeeld.
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PVA
Aan het begin van de zomervakantie zijn enkele ponyruiters samen met de ponyruiters van St.Joris uit Bergen op
kamp geweest. Eigenlijk uit nood geboren begint dit een goed gebruik te worden. Ze zien er altijd weer naar uit
want wat is er nu leuker dan samen met je lievelingsdier op vakantie te gaan en dan ook nog zonder je ouders!!!
Heerlijk toch. Het programma was divers. Er zijn bosritten gereden, ze hebben gezwommen, er was een leuke
speurtocht en ze hebben genoten van een overheerlijke barbecue.

Vorige week hebben we de laatste clubles gehad in
Siebengewald. Niet te geloven, maar de tijd is
omgevlogen. Met veel plezier hebben we daar gereden,
maar we zijn allemaal toch blij dat we na bijna een
jaartje te zijn weggeweest weer naar Afferden kunnen
terug keren.

Een vaste ploeg van leden en vrijwilligers heeft in de vakantie
bijna dagelijks gewerkt aan het terrein. Het waren heel wat palen
die daar de grond in moesten. Onder leiding van Sjaak Rutten is
het allemaal goed gekomen en staan ze netjes op een rijtje.
Kosten nog moeite zijn gespaard om het plaatje compleet te
maken. En waar we echt heel erg blij mee zijn ……die mooie
lampen! Dat is echte luxe!

“De nieuwe paardenbakken hebben het Licht gezien”

Aankomende woensdag offeren onze leden hun wekelijkse clubles op om samen de laatste klussen te klaren. We
moeten snoeien, verven en opruimen want alles dient er keurig bij te liggen wanneer de grote opening plaatsvindt.
Zowel vrijdag, zaterdag als zondag zullen wij actief zijn op het terrein en ik hoop echt dat onze paarden en pony’s
“bal-proof” zijn. Het is voor iedereen dus spannend…
Jullie hebben het vast gelezen, de flyers en posters lagen in het hele dorp. Afgelopen zaterdag en zondag zijn de
Limburgse Kampioenschappen geweest op het terrein van Stichting ‘t Knikkerven in Well. Ook uit Afferden deden
er verschillende combinaties mee aan dit jaarlijkse hoogtepunt van de paardensport in de provincie Limburg.
Helaas waren er dit keer geen kampioenen voor Paardensportvereniging Afferden, maar onze springruiters reden in
de prijzen! Anne sleepte met haar pony Cindy een tiende plaats in de klasse DB in de wacht, en het parcours van
Ruben met Zeus in de klasse B was goed voor een zesde plaats.
Willen wij nog gebruik maken van de gelegenheid om iedereen uit te nodigen een kijkje te komen nemen op
27-28 en 29 augustus en het prachtige sportpark te komen bewonderen!!!
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Uitgelicht:
De laatste keer dat we een lid van vereniging nader leerden kennen, was dat Jelke Artz. Nu hebben we
gekozen voor een lid van de tennisvereniging, maar hij is niet alleen bij de tennissers bekend.
Waarschijnlijk heeft heel Afferden van hem gehoord, dat komt dan vooral door zijn prestaties op de
groene mat!

Wat is je naam?
Raymund Swertz
Hoe oud ben je?
21
Bij welke vereniging zit je: de
tennisclub, de paardensportclub of de
voetbalclub?
Ik ben nu lid van de tennisclub, in mijn
jeugd ben ik lid geweest van HRC.
Speel je ook competitie? Met wie en
welke dag?
Ik speel geen competities, omdat de
competitie meestal gespeeld wordt op
de dagen dat ik wedstrijden/trainingen
heb van het biljarten.
Volg je ook tennisles? Van wie?
Ik volg geen tennisles.
Wat is je favoriete tv- programma?
Ik heb niet echt een favoriete tv
programma, maar ik kijk graag naar
sportprogramma’s.
Wat vind je van de nieuwe kantine?
Waarom?
De nieuwe kantine vind ik een
superinitiatief! Dit vooral omdat de drie
verenigingen nu niet meer gescheiden
door het leven gaan.

Nu zijn er vaak
meerdere mensen in de kantine en dus
ook van de verschillende verenigingen.
Dit is denk ik niet alleen goed voor de
verenigingen zelf, maar ook voor “ons
dörpke, Offere”
Wat vind je het leukste aan je sport?
Waarom?
Tennis vind ik leuk en is ook goed voor
mijn conditie omdat je je met deze
sport lekker uit kunt leven.
Wat zijn je hobby’s?
Naast mijn biljarten en tennissen kijk ik
graag naar voetbal.
Zit je nog op school of werk je? Op
welke school zit je dan? Of wat voor
werk doe je?
In juli ben ik afgestudeerd aan het Johan
Cruijff College in Nijmegen. Bij deze
school kreeg ik begeleiding bij mijn
biljarten.
Wat is het leukste vak op school? Of
wat vond je vroeger het leukste vak?
Het sporten vond ik vroeger op school
het leukst.

Waar ga je het liefst op vakantie?
Het liefst ga ik op vakantie in Spanje.
Lekker in de zon en in de zee, wat wil
je nog meer?
Naar welke muziek luister je het
liefst?
80’s, 90’s, house. Ik houd eigenlijk
van allerlei soorten muziek.
Wil je verder nog iets kwijt?
Dat de 3 verenigingen dit project zijn
aangegaan verdient veel respect en
hopelijk blijft dit zich ook
voortzetten in de toekomst van
Sportpark de Alverman.

Prijsvraag
In de vorige uitgave vroegen we jullie het aantal leden van de drie verenigingen te raden.
Of het aan de moeilijkheid van de vraag of aan de komkommertijd ligt weten we niet,
maar we hebben tot op heden nog geen antwoorden binnengekregen. Een oproep dus
aan iedereen om tijdens het openingsweekend leden te gaan turven, een schatting
maken mag natuurlijk ook….
Voor degene die het e-mailadres vergeten zijn: bulletin@alverman.nl
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Wist je dat?
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De opening nou eindelijk plaats gaat vinden!
Hiervoor heel veel handen veel werk hebben verricht.
Zoals het poetsen van de grote glazen ramen in de kantine.
Deze zo schoon waren dat Sjaak Rutten niet meer het verschil tussen raam en deur zag.
Er ook nieuwe dug-outs zijn gemaakt door Cor Krebbers en Ben van Hoof.
Ze dit niet hadden gekund zonder de hulp van andere leden.
Het voetbalveld 5 meter langer is dan het vorige veld.
Dit geen probleem is want onze jongens hebben een topconditie!
Dat de paardenbak er piekfijn bij ligt.
Dat de ruiters hopen dat het geen ballenbak wordt!
Jan Loock (trainer van de selectie) daarom extra traint op lage
schoten op doel.
Er op zondag een ontbijt is om op kracht te komen voor de
zeskamp die ‘s middags
wordt gehouden.
Er veel teams zich hebben opgegeven voor het zeskamp.
We hier heel blij mee zijn.
We van het hele openingsweekend een groot feest van maken.

S TICHTING DE A LVERMAN
Sportpark de Alverman
Hengeland 12a
5851 EA Afferden
Limburg
Telefoon: 0485-531241
www.alverman.nl
www.tvafferden.nl
www.hrc27.com
www.pvafferden.nl
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