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Nieuwsbrief augustus 2018 
 

Afferden Samen Beter 
https://afferden-limburg.nl/item/afferden-samen-beter/  

 

Beste lezer,  

  De werkgroep Afferden Samen Beter vindt het belangrijk om 
u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de 
onderwerpen waar wij actief op zijn. U leest in deze 
nieuwsbrief o.a. over de aankomende dorpsavond, de 
dorpsdagboeken en het initiatief Naoberzorg.  

Heeft u vragen of wilt u ergens over meedenken? Stuur een 
mailtje naar afferdensamenbeter@gmail.com of spreek één 
van de leden actief aan.  

 
 

Vooraankondiging dorpsavond 14 november 
2018 

Save the date! Op 14 november komt er een vervolg op de 
dorpsavond van februari. Aan de orde komen: 

- Ontwikkelingen rondom het gezondheidscentrum 
- Ontwikkelingen rondom andere ontwikkelingen in Afferden 
-  
- 

actieplannen.  

We hopen u weer te mogen verwelkomen! 

Dorpsdagboeken 

Vanaf begin september circuleren er in Afferden een 20-tal 
dorpsdagboeken. Met de dorpsdagboeken willen we op een 
creatieve manier ideeën voor de toekomst van ons mooie dorp 

Geplande activiteiten 
ASB 

6-10-2018 

Festival Krachtige Kernen in 
Grieth:  

14-11-2018 

Dorpsavond Afferden! 

 

 

 
 

 

Oproep vrijwilligers 
Wil je meedenken over een 
bepaald thema? Wil je bijdragen 
aan één van onze acties? Geef 
je naam door aan Afferden 
Samen Beter 
afferdensamenbeter@gmail.com 
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Afferden ophalen. De dorpsdagboeken worden verspreid onder 
de mensen in het dorp. Degene die een dorpsdagboek in 
handen krijgt heeft twee dagen de tijd om een pagina van dit 
dagboek te vullen met dromen, wensen en ideeën om het 
prettig wonen en leven in Afferden nog verder te verbeteren. Als 
diegene klaar is met het invullen, wordt het dagboek 
doorgegeven aan een volgend persoon.  

Er worden twee varianten verspreid: tien dorpsdagboeken met 
de centrale vraag: wat maakt het prettig wonen en leven in 
Afferden en tien dorpsdagboeken met een specifieke vraag ten 
aanzien van de toekomst van gezondheidszorg in Afferden.  

De persoonlijke dromen, wensen en ideeën uit de 
dorpsdagboeken worden gesorteerd, gebundeld en gedeeld 
met het dorp op de dorpsavond van 14 november.  

De dagboeken gaan circuleren in verschillende 
leeftijdsgroepen. We houden als Afferden Samen Beter 
zorgvuldig bij waar de dagboeken zich bevinden. Zo raakt er 
niets kwijt. Heb je vragen over de dorpsdagboeken? Mail ons 
gerust op afferdensamenbeter@gmail.com.  
 

Naoberzorg in Afferden 

Op 6 juni heeft Afferden Samen Beter en vertegenwoordiging 
van Béjèn bezoek gehad van het Naoberzorgpunt in Roggel. 
Karin van der Plas, Leo Beterams en Anja de Kleijn hebben 
verteld over het idee en het succes van Naoberzorg in o.a. 
Roggel. Naoberzorg maakt het mogelijk om met bescheiden 
middelen vragen en behoeften van burgers te realiseren. 
Centraal staan ontmoetingsplekken, maar ook het koppelen 
van vrijwilligers aan burgers met een bepaalde vraag is een 
belangrijk item. Eé
op de soep en 
elkaar te ontmoeten en tegelijkertijd te bewegen met soep als 
toetje. Stichting Naoberzorg heeft 3000 euro gewonnen van 
het ING-fonds voor dit initiatief, die zij ter beschikking heeft 
gesteld aan andere burgerinitiatiefgroepen. Afferden heeft 
deze avond daarom een cheque mogen ontvangen van 750 

Afferden op te zetten! Afferden samen beter heeft de cheque 
doorgegeven aan Béjèn om de activiteit te gaan starten. 

 

 

 

Wist je dat.. 
 

- Minister Bruno Bruins op bezoek is 
geweest bij de huisartsenpraktijk 
in Afferden? De minister is 
geïnteresseerd in de positieve 
resultaten van Positieve 
Gezondheid in Afferden. Voor 
informatie en filmpjes, kijk op 
https://www.1limburg.nl/video-
minister-bruins-vindt-huisarts-uit-
afferden-voorbeeld  

 

De Family Community inmiddels 
actief is in Afferden? Vanuit het 
project Krachtige Kernen gaan 
we op een creatieve manier in 
gesprek met jongeren over hun 
toekomstbeeld van Afferden. Er 
komen nog twee workshops aan 
in het najaar waarin jongeren 
bijv. een vlog of een rap kunnen 
maken. We zoeken nog 
vrijwilligers om deze workshops 
mee te begeleiden! 
Geinteresseerd? Meld je aan bij 
afferdensamenbeter@gmail.com.  
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