
Ontmoeten 

Onder ontmoeten verstaan we alle activiteiten die ook tot doel hebben dat mensen in 
het dorp elkaar ontmoeten. Naar aanleiding van het aantal reacties die in deze 
categorie vallen, kunnen we stellen dat men het ‘elkaar ontmoeten’ van wezenlijk 
belang vindt voor leefbaarheid in Afferden. 

• Sport: men wenst graag een mooi sportpark met een breed aanbod aan 
sportactiviteiten. Dit punt wordt hier het meest genoemd. In de boeken staan veel 
suggesties waarmee het aanbod uitgebreid zou mogen worden. Het in stand 
houden van sportverenigingen én de samenwerking tussen deze verenigingen is 
ook een belangrijk punt en de verkeersveiligheid op de weg richting het sportpark 
wordt hier genoemd. 

• Het park: dit kan meer benut worden voor verbindende activiteiten. 
Genoemd worden sporten, bootcamp, rommelmarkten, concerten, festivals. Het 
park mag hiervoor zeker ook meer aangekleed worden. Activiteiten kunnen jong 
en oud met elkaar verbinden. 

• Zowel jongeren als ouderen willen graag een ontmoetingsplan. Jongeren 
geven veelvuldig de wens aan voor een chillplek of hangplek. Ouderen willen 
graag een ontmoetingsplek. Hier wordt soms Béjèn genoemd, wat men 
intensiever wil gebruiken. Er is ook behoefte aan een plek voor activiteiten voor 
ouderen die nu in Iedershus plaatsvinden. De loopafstand is hierbij van belang. 

• Het betrekken van mensen bij welzijns-gerelateerde activiteiten. Men is 
hiertoe bereid!

• Feesten in de zomer organiseren, zoals braderie en wandeltochten  

• De kerk zou meer multifunctioneel gebruikt kunnen worden, ook om voor de 
kosten voor onderhoud te kunnen worden. Bijvoorbeeld als podium. 

• Aandacht voor kunst en kunstenaars: bijvoorbeeld een kunstroute en 
tentoonstellingen. 



Eerder ingebrachte Ideeen:

 Laagdrempelige activiteiten (zoals wandelen) 

Sportieve kinderopvang samen met verenigingen 

 De Afferden sportpas (flex abonnement) 

Ondersteuning door beweegprofessionals 

Vervoer naar (nieuwe) locatie ouderen

 Indoor sport voor ouderen
 

Verenigingsondersteuner, contacten met bonden

Collectief promoten vereniging 

Wandelvoetbal 

In kaart brengen activiteiten ouderen 

Gezamenlijke inkoop en bestuur, Samenwerking in sponsoring en fondsenwerving
 

Zwembad (jeugd) 

Hardlooproutes (met meer jeugd)

Blote voetenpad

Roeiregatta

Muziekonderwijs samen met basisschool

Beachvolley toernooi

Dorpsontbijt

Maasdorpencup

Technologische ontwikkelingen; beweeg app

Naschools aanbod sport
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