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De werkgroep Afferden Samen Beter vindt het belangrijk om
u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en
vorderingen rondom de onderwerpen waar wij actief op zijn.
U leest in deze nieuwsbrief over vorderingen m.b.t. het
gezondheidscentrum, de dorps-coöperatie, de organisatie
van de verenigingen, de activiteiten rondom jongeren, etc.
Heeft u vragen of wilt u ergens over meedenken? Stuur een
mailtje naar brigittadenboer@gmail.com of spreek één van
de leden actief aan.

Dorpsavond 7 februari 2018
Op 7 februari 2018 vond in Café de Pruuver de door ons
georganiseerde dorpsavond plaats. Ruim 100 Afferdenaren
waren aanwezig, een opkomst waar wij heel trots op zijn. Onder
leiding van Mat Custers zijn verschillende sprekers aan het woord
geweest over de toekomst van de leefbaarheid van Afferden. Uit
de presentatie van de dorpsbrede enquête, die door 238
huishoudens is ingevuld, bleek dat 40% van de respondenten
vindt dat er te weinig voorzieningen zijn in het dorp. Dit, in
combinatie met de forse vergrijzing waar Afferden richting 2030
mee te maken krijgt, vraagt om acties. Hylke de Waart en Saskia
Benthem hebben hun visie en droom ten aanzien van het nieuwe
gezondheidscentrum in beeld gebracht en Hans Peter Jung
presenteerde over het nut en de noodzaak van een
dorpscoöperatie om zorg, welzijn en leefbaarheid te organiseren.
De toekomst van het verenigingsleven werd positief belicht door
Ron Klemann en Thomas Bender heeft verteld over de
voorzieningen en servicepunten. Etienne Rijniers sloot af met
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America

6-6-2018
Initiatiefnemers
Naoberzorgpunt Roggel
komen vertellen over hun
ervaringen m.b.t.
coördinatie van zorg, welzijn
en leefbaarheid in Roggel

Oproep vrijwilligers
Wil je meedenken over een
bepaald thema? Wil je
bijdragen aan één van
onze acties? Geef je naam
door aan Brigitta den Boer:
brigittadenboer@gmail.com
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informatie over de energie-coöperatie. Alle aanwezigen hebben
GHJHOHJHQKHLGJHNUHJHQRPLQSXWWHOHYHUHQRSGHWKHPD·V
Hier zijn waardevolle resultaten en interessante tips uit gekomen,
waar wij heel blij mee zijn. Ook heeft iedereen de mogelijkheid
JHNUHJHQRP]LMQQDDPELMppQRIPHHUGHUHWKHPD·VWHQRWHUHQ
waarover men mee zou willen denken of waaraan men zou willen
bijdragen. Enkele mensen hebben hier gehoor aan gegeven. Een
mooie start voor een meer leefbaar en toekomstbestendig
Afferden.

Wist je dat..
Nog meer belangrijk nieuws

-

6WDUW´)DPLO\&RPPXQLW\µLQ$IIHUGHQ
Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de dorpsavond over
het al dan niet betrekken van onze jeugd bij onze plannen,
hebben wij een positief gesprek gehad met de zogenaamde
¶)DPLO\&RPPXQLW\·YDQKHWSURMHFW.UDFKWLJH.HUQHQYDQGH
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Vanuit dit project gaan vrijwilligers en professionals binnenkort
op een ludieke, creatieve en innovatieve manier in gesprek met
jeugd (5-15 jaar) en jongeren (15-25 jaar) van Afferden. Door
middel van een tweetal workshops worden concrete
¶WRHNRPVWGURPHQ·YDQGHMHXJGHQMRQJHUHQJHwGHQWLIiceerd,
waarna deze zo mogelijk ook worden gerealiseerd. Wat hieruit
komt is een verrassing, maar in andere dorpen zijn met deze
workshops al mooie projecten tot stand gekomen.

-
-

Er gesprekken gaande
zijn met een
mondhygiëniste, die
wellicht eens per week
spreekuur in Afferden
gaat verzorgen? Dit
initiatief is genomen
n.a.v. de ideeën die
tijdens de dorpsavond
zijn besproken
Er in het najaar een
vervolg komt van de
dorpsavond?
Binnenkort de minister
voor Medische Zorg en
Sport (Bruno Bruins) op
bezoek kom in de
huisartsenpraktijk in
Afferden? Binnenkort
meer hierover!

Gezondheid, sport en bewegen in Afferden
Op de dorpsavond van 7 februari heeft Ron Klemann van
Bergen Beweegt Natuurlijk gepresenteerd over de toekomst van
het verenigingsleven in Afferden. Onderwerp was vooral sport
en bewegen, wat zowel gezondheid als verbinding in het dorp
bevordert. In het tweede gedeelte zijn rondom dit thema goede
ideeën opgehaald m.b.t. activiteiten op het gebied van
gezondheid en bewegen. Ron Klemann is inmiddels actief
betrokken bij Afferden Samen Beter. In het najaar wordt een
vervolg georganiseerd op de dorpsavond van 7 februari. Op
deze avond gaan we onder andere samen met de aanwezigen
keuzes maken uit al deze ideeën en gaan we de
totstandkoming hiervan concreet maken. Nieuwsgierig? Neem
een kijkje op www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl
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