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Datum: 18-12-2021

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.
Nu de buitenkant van het gebouw klaar is, wordt er vooral binnen verder gewerkt. De indeling van de
binnenruimtes worden nu ook steeds zichtbaarder, met name de grote zaal en het podium.

De nieuwe hoofdingang

De zaal met achteraan het podium

De zaal gezien vanaf podium
Foto’s door Joos Swijghuizen.

Zonnetjes On Tour.
Sinds de verenigingen dit voorjaar zijn vertrokken uit Iedershuus hebben zij elders een tijdelijke plek gevonden
tot Alverman 2.0 gereed is. Vanaf september konden veel verenigingsactiviteiten weer worden opgestart.
Als tijdelijke plek voor activiteiten wordt de kantine van De Alverman niet alleen gebruikt voor de KBO (voor
gym en koersballen), ook de Zonnetjes On Tour zijn hier vanaf half september actief.
Voor deze kwetsbare groep mensen met beperking is elke verandering moeilijk en volgens begeleider Betty
Swijghuizen "vonden zij het spannend, maar langzamerhand zijn ze wel gaan wennen".
Daarom is het nu extra jammer dat zij hun activiteiten vanaf half november weer hebben moeten stilleggen
i.v.m. corona. Hopelijk kunnen zij op korte termijn weer starten!
Buitenterrein.
Er wordt nu ook nagedacht over de verdere inrichting van het buitenterrein.
Ook het trainingsveld moet worden aangepast omdat dit nu kleiner is geworden.
De nieuwbouw staat namelijk op de plek van het trainingsveld.
Onlangs zijn in overleg met de gemeente de mogelijkheden hiertoe besproken én
creatieve oplossingen bedacht. Deze oplossingen worden nu verder uitgewerkt.
Bijdrage fondsen.
Voor de financiering van de nieuwbouw en de inrichting van de Alverman zijn –
naast de bijdragen van de gemeente Bergen en de provincie – ook diverse fondsen
aangeschreven. Na het Oranjefonds heeft onlangs het VSB fonds ook een bijdrage
toegezegd van € 32.000,-. Daar zijn we heel blij mee!

