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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 is klaar met de ruwbouw, nu volgt de afwerking van de inrichting binnen.  De 

projectgroep organiseert de zelfwerkzaamheden en stuurt ook de onderaannemers aan. 

Daarnaast is een werkgroep bezig met een plan voor de inrichting van het buitenterrein: het 

trainingsveld is kleiner geworden als gevolg van de nieuwbouw en moet daarom deels opnieuw 

ingericht worden. Ook zijn er plannen voor de aanleg van jeu de boules banen en komt er o.a. extra 

verlichting naar de nieuwe entree. 

De verlichting langs het nieuwe toegangspad is klaar, zodat dit ook ’s avonds veilig gebruikt kan 

worden.  

Evenement Nôr de bouwput en certificatenactie. 

Op 12 maart is de ‘ziel van Iedershuus’ met een fakkeloptocht naar De Alverman 

gebracht. Bijna alle verenigingen hebben hier eendrachtig en in grote getale aan 

deelgenomen. Met het concert door de fanfare en mooie verhalen uit de 

geschiedenis van Iedershuus hebben velen genoten van deze gezellige 

dorpsavond. Tevens kon de nieuwe ruimte bewonderd worden. 

Tijdens deze avond vond ook de start van de certificatenactie plaats en heeft het 

college van B&W van de gemeente Bergen de eerste 4 certificaten gekocht. Met 

de verkoop van deze certificaten leveren de inwoners van Afferden gezamenlijk 

een financiële bijdrage aan de realisatie van het nieuwe gebouw en wordt 

een deel van de inrichting hiermee bekostigd. De rest van de inrichting wordt 

bekostigd door de ontvangen gelden van de verschillende fondsen. 

Vanaf 12 maart worden alle huizen in Afferden bezocht met de vraag of men 

certificaten wil kopen. In totaal zijn er 30 (!) vrijwilligers van de verschillende 

verenigingen die hiervoor rondgaan. 

De actie is goed van start gegaan: de stand staat na 2 weken verkoop al op 

260 verkochte certificaten, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 6.500,-!!  

Op de website van De Alverman en in deze nieuwsbrieven wordt de verkoop 

in beeld gebracht met de thermometer, zoals hiernaast afgebeeld.  

 

Opening Alverman. 

In het weekend van 1-2-3 juli aanstaande vindt de opening plaats van het nieuwe 

gebouw. Het wordt een feestweekend voor het hele dorp, waar iedereen aan kan 

deelnemen: van, voor en door Offere!! 


