
 

Bij deze de eerste nieuwsbrief over 

de bouw van het nieuwe sportpark. 

Het is onze bedoeling om met deze 

brief alle leden van de voetbalclub, 

de tennisclub en de ponyclub op de 

hoogte te houden van de vorderin-

gen van de bouw en alle zaken die 

hier omheen spelen. We hopen op 

deze manier iedereen te bereiken en 

betrokken te houden bij de bouw. 

Want we willen natuurlijk allemaal 

dat het complex er zo snel mogelijk 

staat! 

 

De redactie 

 
 
 

Beste voetbal- tennis- en paardenvrienden, 

Opzet 

Het Alverman bulletin 

zal ongeveer maande-

lijks verschijnen. Naast 

informatie over de stand 

van het clubgebouw wil-

len we ook andere zaken 

aan bod laten komen. Zo 

zal er een overzicht ko-

men van de bouwactivi-

teiten die er aan zitten 

te komen en wie er ver-

wacht wordt om hieraan 

mee te werken. Ook zal 

er een agenda mee wor-

den gestuurd met aan de 

bouw gekoppelde activi-

teiten en zullen we pro-

beren interviews af te 

nemen met betrokkenen 

bij de bouw. Er is natuur-

lijk ook ruimte voor in-

breng van leden, en we 

willen dan ook iedereen 

die een stukje tekst wil 

schrijven, foto’s heeft of 

zijn/haar ideeën wil delen 

uitnodigen om deze op te 

sturen naar het e-

mailadres van de redactie:  

 
bulletin@alverman.nl 
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IN DEZE NIEUWSMAIL 

VINDT JE: 

 

• Deze brief ook ontvan-
gen? Geef je e-
mailadres door op:  

bulletin@alverman.nl 

• Contactpersonen voor 
de verenigingen zijn: 

HRC’27:  

Twan Goossens 

TVA:  

Cindy van Hoof 

PSV: 

Nicole Wegman  

 

 

HRC’27 

TVA 

PSV 



 

Nadat op 21 oktober het be-

stuur van de Alverman het 

startschot voor de bouw heeft 

gegeven is er al het nodige ge-

beurd. Het zal iedereen zijn 

opgevallen dat de nieuwe ten-

nisvelden er al liggen en ook al 

in gebruik zijn genomen. Aan 

de bouw van de kantine is deze 

maand begonnen, de fundering 

is inmiddels gestort en ondanks 

de Siberische weersomstandig-

heden van de afgelopen weken 

is de staalconstructie al over-

eind gezet (zie foto’s). 

 

De hevige  sneeuwval en de 

vrieskou van de afgelopen peri-

ode hebben er wel voor ge-

zorgd dat er even wat minder 

hard doorgewerkt kon worden. 

Nu de temperaturen overdag 

weer boven het nulpunt komen 

kunnen de werkzaamheden 

weer worden hervat. De met-

selaars zullen beginnen met 

het metselen van de keermuur 

aan de kant van de tennisbaan. 

Hulpkrachten zullen te zijner 

tijd nog op worden geroepen. 

19-1   Bestuursvergadering de Alverman 

23-1   1e uitgave Alverman bulletin 

Januari  Metselen keermuur aan de zijde van de tennisbaan 

 

 

 

De bouw 

Agenda: 
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In vervolgedities zullen hier interviews worden 
geplaatst. Hiervoor zullen leden van de verschil-
lende verenigingen worden gevraagd enkele 
korte vragen te beantwoorden. Ook zullen be-

trokkenen bij de bouw geïnterviewd worden.  

Interview: 

Zo komt het clubgebouw er uit te zien: 
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Aanzicht paardensportvereniging Aanzicht tennisbanen 

Aanzicht voetbalvelden Aanzicht hoofdingang Hengeland 



 

In een volgende uitgave kan hier je eigen bijdrage komen te staan. Heb 
je ideeën over de bouw, foto’s of verhalen van vroeger of iets anders 
dat je met de leden van de verschillende verenigingen wilt delen? 
Stuur dan je bijdrage op naar het adres van de stichting of aan een van 

de contactpersonen.    

 

 bulletin@alverman.nl 

Ingezonden brief van … 

Sportpark de Alverman 
Hengeland 12a 

5851 EA Afferden Limburg 
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