
Opgroeien 

Veel input op dit onderwerp komt natuurlijk van de ‘family community’: de activiteiten die 
plaats hebben gevonden met jongeren en waarover een presentatie is gegeven door 
Twan en Joep. Maar ook in de dorpsdagboeken komt dit thema regelmatig terug. En dit 
niet alleen in de boeken die zijn ingevuld door jongeren zelf! Hieronder een overzicht 
van de genoemde onderwerpen:

• De school: genoemd worden hier een nieuwe school, een gepimpte school, 
een gemoderniseerde school en een school die blijft bestaan. En dit op een 
centrale plek. De school is het meest genoemde onderwerp van thema 
‘opgroeien’. En niet onbelangrijk: het schoolplein kan ook een opknapbeurt 
gebruiken. 

• Speeltuintjes: een volgend veelgenoemd onderwerp. Meer en grotere 
speeltuinen. Wensen variëren van meer speeltoestellen tot de plek van het 
speeltuintje. Een skeelerbaan is leuk en een kinderboerderij of dierenweide ook. 
Als plek wordt een paar keer het park genoemd. 

• Activiteiten voor jongeren. Ook zeer veel genoemd, vooral door de jongeren 
zelf. Ze dragen voor dit thema veel ideeën aan:

o Béjèn voor jongeren
o Jongerencafé
o Zwemplek
o Spellen in het bos/ speelbos
o Kindervakantieweek (moet blijven bestaan)
o Stilteruimte om te leren
o Jong Nederland
o Voetbaltoernooi met de camping
o Spooktocht
o Openluchttheater bij Bleyenbeek
o Zeskamp
o Gametoernooi
o Kermis
o Schaatsbaan
o Skeelerbaan
o Park opknappen: verlichting, voetbalkooi, gras zonder hobbels etc

....en meer prullenbakken

• De jeugd inzetten voor het dorp en de toekomst van het dorp. Hen 
betrekken bij de dorpsraad, bij verenigingen en bij andere zaken. 

• Tegengaan van vertrek van jongeren. Om jongeren te laten blijven in het 
dorp óf om ervoor te zorgen dat ze na studie terugkeren naar het dorp, zal het 
dorp een aantrekkelijk plek moeten zijn voor deze doelgroep. Wat maakt wonen in 
Afferden aantrekkelijk voor deze doelgroep?
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