DORPSIDENTITEIT
DORPSDAGBOEKEN 2019
Basisschool
13-21 jaar
-positiviteit
-het dorp levendig en leefbaar houden

21-35 jaar
-Offere een gezamenlijk hart voor talent, sport, muziek, gezondheid, evenementen en gezelligheid
-Offere als ontmoetingscentrum dat jongeren weet te Boeien, Binden en Behouden
-laten we Offere weer gezamenlijk op de kaart zetten: een Dorp met Pit
-Offere als Collectief van Sport & Gezondheid
-hoe wej Offere laefbaar kunne halde:
•
Dûr samen oonze kupkes bej mekaar te staeke, hand uut de mouwe en schouder dûr oonder...
Da's de kracht de kracht un môj klèn dûrpke as Offere
•
Wilde unne gemeenschap as Offere laefbaar halde vûr jong en ald dan zulde motte stimuleren
um samen dingen te ontwikkelen
-wat mikt Offere interessant:
•
Unne gemeenschapwaor vûr ieder wa wils iets te doen is op ût gebied van spoet&spel,
muziek, entertainment/vermaak en ontspanning
-hoe halde de jeugd ien Offere?
•
Dûr te zûrge dat dûr voldoende betaalbare woonruumte is
motto: Offere.....samen sterk
-bijna iedereen kent elkaar; het echte dorpsgevoel
-buurtpreventie: voor elkaar een oogje in het zeil houden
-oude tradities zijn er nog steeds: zalig nej jaor wensen, Sinterklaas, Kinder Vakantie Werk
-meer openstaan voor nieuwe dingen en veranderingen
-meer samenwerking tussen de horeca bij kermis, carnaval en zomerfeesten

Gezinnen
-niet dromen maar waarmaken....handen uit de mouwen...schouders eronder
-meer samenwerken, meer dorpssamenhang
-meer respect voor elkaars meningen
-we moeten ons gelukkig en veilig kunnen voelen
-openstaan voor veranderingen
-verhalen, mythes uit Afferden weer tot leven brengen
-samenwerken ipv concurrentie bij dorpsaangelegenheden
-meer toerisme-vriendelijk zijn
-behoud Limburgse identiteit
-men heeft echt interesse in elkaar ...ons-kent-ons
-we moeten zorgen dat wij Offere als Offerse mensen ons dorp blijven zien en samen ervoor zorgen

dat het fijn blijft om hier te wonen
-Offere mien Offere
-meer gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten
-de jeugd is de toekomst
-alleen ga je sneller, samen kom je verder
-als we allemaal offeren tbv Offere krijgen we een nog mooier Offere
-stimuleren, ondersteunen en aanmoedigen van nieuwe initiatieven en activiteiten in het dorp

Senioren
-Offere Mien Offere Mien durpke wurt ald
-Offere an de Maas mit de pont als dwarsdriever (en 1 is genoeg!!!)
-werk met elkaar en niet tegen elkaar; de fanfare heeft de toepasselijke naam: HELPT ELKANDER
-As we alles ien stand willen haalde zoas het now is, haalde we ok de probleme zoas die d'r now zien
-stucadoorsmonument : in de vorige eeuwwas er geen enkele plaats in Nederland, waar zoveel
stukadoors waren als in Afferden. Ongeveer de heflt van de bouwvakkers was stukadoor.2-3-4
generaties uit verschillende families waren stukadoor. Om er enkele te noemen: Wijers-RuttenKepser-Claessens-van de Venn-Megens-Weijers
-informatiebordjes bij Romaanse toren en mozaiek op kerkmuur (Ted Feelen uit Nijmegen geb.3-51931 overl. 5-1-2015.)
-as d'r ien Offere wat georganiseerd wurdt zoj het moj zien dat de minse uut hun huus komme
-historisch toponiemen benoemen en koesteren...met mogelijk anecdotes erbij
-bijnamen van Offerse mensen in kaart brengen en zo mogelijk de herkomst van de bijnaam
-Dorpsboek maken: de inwoners zelf laten schrijven met foto erbij
-op achterkant toegangsborden: "Hojje Wah"
-jeugd probiere te biende an ons mojje Offere
-minder ovver elkaar proate , mar mer mit elkaar....dan wert nie alleen de buutenkant van oons durp
mojer, mar ok de binnekant
-um Offere wer moj en fris te make motte we erst achterum kieke
-gebruuk den wil um noar de toekomst te kieke....krak nie alles af en durf te dromen...dor zien nog
altied de mojste dinge uut ontstaon
-unnen droom waor make: zeg nie dat ut nie kan, want wor unne wil is is unne weg
-vensters in leegstaande panden opfleuren met foto's, kleine tentoonstellingen oid
-iedreen in zijn waarde laten
-welkomstpakket en welkomstbord "welkom ien Offere" voor nieuwe inwoners. De nieuwkomers
echt welkom heten en bij het dorp betrekken. bv welkom heten op een "Offerse Dag"
-over de eigen grenzen heenkijken met behoud van eigen identiteit en bestaansrecht
-laten we niet DIPPEN (denken in problemen) maar DIMMEN (denken in mogelijkheden)
-Afferden voor en met elkaar.....het hoeft toch niet bij een droom te blijven
-door samen te werken kunne we beter onze doelen bereiken Samen zijn we sterk
"We zullen de rupsen moeten verdragen, willen we van de vlinders kunnen genieten"
-Trots zien op ut dialect...loate we de kiender wer dialect lere proate en schrieve, zodat oons Offers
dialect blieft bestaon...want dat zien wej !!!
-niet van wej en zej proate mar van samen!
-wat is het beste voor het dorp en hoe kunnen we dat bereiken?
-gebied langs de Maas aantrekkelijker maken bv wandelpad/fietspad
-bij aankomst via de pont Afferden meer promoten
•
•
•

geschiedenis en de oude locatie van de roofburcht op bord vermelden
wijzen op de rest van de oude slotgracht die er nog gedeeltelijk is
tevens verwijzen naar nieuwe lokatie van de burcht: Bleijenbeek en haar geschiedenis

1e Dorpsavond Toekomst Afferden 2018
-De natuur is onze kracht
-We zitten hier hartstikke moj!
-De eilanden weg!
-Nu echt samen in beweging komen / doorpakken
-We hebben een kartrekker nodig
-Het middelpunt van het dorp is de kerk
-We hebben een groene lijn als hart van ons dorp
-Tafelgesprekken waardoor mensen in beeld komen

Enquete 2017
-Acceptatie: als je anders bent dan anderen of van buiten komt wordt je minder gemakkelijk
geaccepteerd

Verslag diepte-interview met stakeholders en sleutelfiguren 2017

-meer aandacht voor cultureel erfgoed
bv *de contouren aangeven van de voormalige locatie van de (roof)burcht aan de Maas
*een schuurtje, zoals in de wei op het Hengeland, behouden : vlak na de oorlog hebben families
noodgedwongen in dit soort schuurtjes tijdelijk gewoond
-oude historische namen van plekken inventariseren, fotograferen en koesteren
bv de pachtboerderijen van Blejenbeek met pachtcontracten vanaf 1600….
-Vorhof (voorhof van het kasteel) (Geenen)
-Aldenhof (Keijsers)
-Vogelhegge (Litjes)
-Bulsheeze (Bartels)
-Boshof (allang verdwenen, lang bij de bosrand aan de grote akker van die naam, ten noord-westen
van het kasteel, over de weg)
-Neu Erf (nu Nieuw Erf onder Heijen, aan de Erfsebosweg)
-Vlammert (aan de weg van Nieuw Bergen naar Oud-Bergen, rechts, vlak bij Nieuw-Bergen)
-Vreijenhof (imisschien aan de Dorpsstraat, vroeger Hotel de Sleutels)
-Birkhuhnerkamp (Cuypers?) (Birchuhn = Korhaan) die zaten er nog in de jaren zeventig!
-Hof an gen Eyndt (eerste pachtcontract 1541!) zo ongeveer op Dorpsstraat 5
-Panoven ??
-Hof te Bergen (in Oud-Bergen, dus)
-het Leegfeld
-die grosse Schenkenweide
-der düstere Steeg
-die Vrij
-der Koepas
-der Hoenderkamp.

-gezamenlijk verleden draagt bij aan gebondenheid met het dorp
-het belang van het behouden van de kerk als gebouw

