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Met deze nieuwsbrief willen we ieder op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de realisatie van
Alverman 2.0: het nieuwe sportieve en sociaal-culturele hart van Afferden!
Wil je contact met ons opnemen, stuur dan een mail naar communicatie@alverman.nl.
Stuurgroep Alverman 2.0
Nieuwbouw activiteiten.
Aannemer Hoex heeft de glaswol isolatie aangebracht en nu wordt
verder gewerkt om het plaatwerk aan de buitenkant aan te brengen.
Daarmee krijgt de buitenkant zijn definitieve aanzicht: licht grijs,
horizontaal plaatwerk.
Bijdrage fondsen.
Voor de financiering van de bouw zijn bij diverse fondsen aanvragen gedaan voor een bijdrage.
Enkele kleinere fondsen hadden al een bedrag toegezegd. Vorige week heeft
het Oranje Fonds toegezegd om een bedrag van € 40.000,- beschikbaar te
stellen. Dit bedrag zal besteed worden aan de inrichting van de binnenruimte.
We zijn daar erg blij mee, omdat hiermee weer een flinke stap is gezet om de
totale financiering rond te krijgen.
Het Oranje Fonds is een fonds dat bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar
zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk
mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie,
advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij,
Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het
Oranje Fonds.
Bezoek wethouder Ponjee.
Op maandag 25 oktober heeft wethouder Ponjee een bezoek
gebracht aan De Alverman. Zij heeft zich laten informeren over de
voortgang van de nieuwbouw
en ook kennis gemaakt met de
maandag werkgroep, die veel
zelfwerkzaamheden bij de
nieuwbouw uitvoert. Zij was erg
onder de indruk van de inzet
van deze werkgroep en heeft een goed beeld gekregen hoe het
nieuwe multifunctionele centrum eruit kom te zien.
Foto’s door Joos Swijghuizen
KBO gymclub en koersbal.
Sinds begin september zijn de activiteiten gymnastiek en koersballen van KBO weer opgestart na een
lange stop vanwege corona. Beide activiteiten vinden plaats in De Alverman en alle deelnemers zijn
erg tevreden over deze locatie. Ieder komt hier op eigen gelegenheid naar toe. Alleen de ruimte in de
huidige kantine is wat krap, maar dat wordt ruimschoots opgelost als de nieuwbouw gereed is!

