
ONTMOETEN

DORPSDAGBOEKEN 2019

Basisschoolleerlingen
-hang/chill-plek 
-activiteiten voor wat oudere kinderen 10 t/m 14 jaar
-speelbos om hutten te bouwen
-meer sportclubs 
-jeugdhuis met gamehal, spelletjes en (stilte)leerplek
-Jong Nederland afdeling in Afferden
-gebouw waar je muziekvoorstellingen kunt bijwonen
-kinderboerderij met waarschuwingsborden: niet te dicht bij de dieren
-meer dieren en rustgebied met dieren
-pony's waar je gratis op kunt rijden

13-21 jaar
-meer samendoen met ouderen: soort centrum waarbij ouderen en jongeren elkaar ontmoeten, zodat 
jongeren ouderen kunnen helpen. 
-speldag voor jong en oud
-bingo voor jong en oud
-carnaval meer samen met kinderen en ouderen
-voor de jeugd een organisatie voor activiteiten voor kinderen 12 t/m 16 jaar
-soort Bejen maar dan voor jongeren, met cursusaanbod (bv graffiti), filmavonden, samen eten etc 
-kanovaren met een groep jongeren
-bosspellen in het donker (bv spooktocht) met begeleiding
-jongerencafe: aan het einde van de week een leuke avond (13 t/m 17 jaar) om te praten en te dansen; 
ook sport/spelactiviteiten
-een zwemplek in Afferden voor iedereen
-volleybal promoten
-in stand houden Oranje Comite en Kinder Vakantie Werk
-meer workshops
-festival met bv foodtrucks
-darttoernooien voor de jeugd
-gametoernooien voor de jeugd (bv Fifa  Fortnite)
-dropping
-georganiseerde uitstapjes voor de jeugd
-fitnessruimte
-buurt/camping voetbaltoernooi
-meer sporten aanbieden in sportpark ook voor niet-leden
-sportpark vaker open
-zaalvoetbal
-ijskraam, dönerkraam etc

21-35 jaar
-leuke Bistro of Lunchroom in het midden van het dorp bv zoals Babbels in Gennep, of Stadsherberg 
Gennep
-nieuwe (sport)verenigingen
-bootcamp in de natuur
-sporttoestellen in de natuur
-activiteiten voor het hele dorp, voor jong en oud: zoals 6-kamp, dorpslunch, themafeesten
(jaarlijks terugkomende activiteiten)
-horeca meer de handen ineenslaan om leuke activiteiten te organiseren: nu moet jeugd vaak vertier 



buiten het dorp zoeken
-jeugd op jonge leeftijd kennis laten maken met onze verenigingen
-foodtruckfestival bij de kasteelruine of in park
-plek van de kasteelruine vaker gebruiken
-athletiekbaan
-zwembad voor zwemles, sportzwemmers
-park en kiosk beter gebruiken voor activiteiten
-blote-voeten-pad
-speelbos voor kinderen om te spelen, te ontdekken en te bewegen

Gezinnen
-centrale ontmoetingsplek, waar jong en oud elkaar ontmoeten, ook 'savonds
-feesten samen vieren met jong en oud, meer samenwerking van de horeca
-zo lang mogelijk actief deelnemen aan de samenleving. Bejen is een goed voorbeeld
-weer een jeugdsoos zoals vroeger
-een dorpswinkel is een ontmoetingsplek, ook de gang ernaartoe
-"cola-disco" voor jeugd 12-16 jaar
-mogelijkheid huren ruimte in accommodaties voor familiefeesten
-ontmoetingsplek , dagelijks geopend voor jong/oud voor kopje koffie en praatje en waar 
activiteiten, vergaderingen en eventueel feesten kunnen plaatsvinden
-plek voor ouderen om te koersballen
-openlucht theater op Bleijenbeek
-in horeca gelegenheid voor jong en oud met muziek, spellen, kaarten, zingen etc
-extra speeltuinactiviteiten
-6-kamp nieuw leven inblazen
-meer sport- en spelactiviteiten in samenwerking met omliggende dorpen
-gezellige terrasjes..ook zondags open
-meerdere speeltuintjes verspreid over het dorp
-activiteiten in het park, zoals de zomerfeesten, waarbij ondernemers samenwerken zodat het  1 
gezamenlijke grote aangelegenheid wordt
-kinderdisco
-knutselmiddagen
-activiteiten voor 3 -14 jaar
-meer (sport)activiteiten in het park
-sociale betrokkenheid verder vergroten
-kinderboerderij waar mensen met een sociale beperking kunnen werken
-sport app
-gereedschap delen met elkaar
-maak van het park een sport/speelpark met lunchroom/terrasje met zicht op speeltuin en  park
-dorpsbrunch/lunch
-buitenzwembad
-park en kiosk meer gebruiken bv dorpsbrunch en braderie in het park
-een park, dat uitnodigt om gezellig te vertoeven met het gezin bv overdekt deel bij nat weer, 
picknickplaatsen, BBQplaats, schaduwplekken
-plaatsen creeeren waar jeugd carnavalswagens kunnen bouwen

-met regelmaat sport-en spelactiviteiten voor kinderen en jeugd
-bij de Pruuver of Kubbus ontmoetingscentrum voor jongere
-in multifunktioneel gebouw ook:

• een eigen ruimte voor jongeren
• creatieve workshops bv boetseren, schilderen, samen koken

-groter sportaanbod:
• squash
• indoor tennis
• judo en/of andere vecht-/verdedigingssporten,



• basketbal
• badminton
• turnen
• cardiofitness/bewegen voor ouderen onder begeleiding

Senioren
-repaircafe
-Bejen meer benutten...bv ook voor kleine verenigingen/clubjes
-gezellige dansmiddag voor ouderen centraal in het dorp
-evenementenhal bij de school
-kookworkshop: samen gezond koken en samen eten
-als d'r bej un vereniging un activiteit is zoj ut moj zien als de aandere verenigingen kloar staon um mit te 
helpe
-sportverenigingen woar sporten vur jong an ald meugelijk is
-een plats woar minse mekaar kunne ontmoete: 't liefst jong en ald op 1 plats en nie iedereen op zien ège 
plats
-wisselende kunstexpositie op vaste plek in dorp
-ontmoeten/helpen wanneer nodig bv:

• maandelijkse activiteit (samen koken, eten, spel)
• boodschappenhulp
• samen tuinieren

-meer vitale ouderen dus sportaanbod breder maken: loopband, roeitrainer, tafeltennis, hometrainers etc
-klussendienst of ruildiensten via digitaal platform
-servicepunt voor eerste levensbehoeften...tevens ontmoetingspunt met dorpsgenoten
-wees trots op wat we al hebben en samen van genieten, zoals: herdertjesmis, kerstmis in de kerk, 
kunsttentoonstelling met kunst van eigen mensen, kletsmiddagen, zang-en muziekoptredens van en door 
eigen bandjes/fanfare en koren, zomermarkten, kermis, sportwedstrijden, toneelvoorstellingen, carnaval
-kunstroute in Afferden (en directe omgeving) met "eigen kunst" op verschillende locaties
-kerkgebouw meer benutten:

• infotheek
• lezingen
• concerten
• ruimte voor wisselende exposities
• ruimte voor Dorpsarchief Afferden
• kunstwerken promoten: mozaiekkunstwerk van Ted Feelen, de albasten panelen uit de XVe eeuw, de 15 

kruiswegstaties van Jac Maris, de 57 glas-in-lood ramen van Gilles Franssen. 
                     op aanvraag rondleidingen

-de kerk multifunktioneel verbouwen voor alle verenigingen en kerkdiensten
-buurtverenigingen gericht(er) op elkaar
-in de zommer un wandeltocht dur Offere wor de Offerse inwoners an huus iets lekkers gemakt hebben. 
-kramen op de braderie goedkoper maken, zodat ook hobbyisten en kleine zelfstandigen kunnen meedoen
het zal de braderie persoonlijker en meer gevarieerd maken
-Offere an de Maas: samen mit horeca een terras an de Maas bej de pont, wor ge koffie en vlaai kunt 
kriege.  (net zoals de strandtente die an ut eind van ut seizoen wer worre afgebroake)
-in zomermaanden eens per maand een concert in de kiosk
-bij activiteiten voor senioren en bakje koffie hoeft niet per se een vrijwilliger aanwezig te zijn, deze 
vrijwilliger zou onderdeel moeten zijn van de groep senioren
-het dorp samen met de campings aan tafel ('s zomers zijn we in totaal met zo'n 6000 mensen in het dorp) 
wat kan er in het campingseizoen gezamenlijk gebeuren om:

• een winkel te runnen
• zwembad samen te gebruiken 
• gezamenlijke activiteiten te organiseren

-welzijnsactiviteiten zoveel mogelijk centraal in het dorp houden..zgn rollatorcirkel is 300 meter
-Burendag voor alle Offerse buurten



-"eigen" ruimte waar senioren zich kunnen ontplooien bv om te schilderen, boetseren, hout bewerken, of 
activiteiten die toch wat rommel veroorzaken, maar ook bewegen, spellen en praten...met  veel vrijheid en 
verantwoordelijkheid.
-activiteiten moeten financieel mogelijk zijn voor iedereen. Als de kosten te hoog zijn moet hierover 
gepraat kunnen worden.
-buurtactiviteiten zijn heel belangrijk om elkaar te ontmoeten
-samen aan tafel voor betaalbare maaltijd, na inschrijving, volgens 'schuif-aan' principe
-kleinere verenigingen ondersteunen
-welfare werk moet blijven 
-"Open Dagen" bij de bedrijven, campings etc  maar ook bij de verenigingen in Afferden
-in park: 

• bloemenhoek in combinatie met een rusthoek met foto's van markante plekken in Afferden of de gemeente
• hondenuitlaatplek
• meer picknickbanken in het park
• vaker en gevarieerder gebruik maken van de kiosk
• bij beweegtuin ook de mogelijkheid om samen daarna een kopje koffie te drinken
• jaarlijkse braderie met horecatent van de gezamenlijke ondernemers
• ut groene hart van Offere (ut park) is eigelik nie mer dan un grasveld mit un paar beum
• rommelmarkten
• weekmarkt
• beddenrace
• rolstoelrace

1e Dorpsavond Toekomst Afferden 2018
Verenigingsleven (Ron Klemann)
-Er moet altijd iets te doen zijn
-Flexibel aanbod (voor ouderen) op vraag
-Jeugd 20-50 betrekken
-Laagdrempelige activiteiten (zoals wandelen)
-Sportieve kinderopvang samen met verenigingen
-De Afferden sportpas (flex abonnement)
-Ondersteuning door beweegprofessionals
-Bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn >>>ook onder de armoedegrens
-Vervoer ouderen naar locatie
-Indoor sport voor ouderen
-Nu echt samen in beweging komen / doorpakken
-Gezamenlijke doelstellingen
-Verenigingsondersteuner, contacten met bonden
-Collectief promoten vereniging
-Wandelvoetbal
-In kaart brengen activeiteiten ouderen
-Gezamenlijke inkoop en bestuur
-De eilanden weg!
-Zwembad (jeugd)
-Hardlooproutes (met meer jeugd)
-Eén lidmaatschap (combi)

Eerder opgehaalde ideen tijdens bijeenkomsten ClubTotaal:
-Blote voetenpad
-Roeiregatta
-Groot concert met meerdere verenigingen
-Muziekonderwijs samen met basisschool
-Beachvolley toernooi
-Dorpsontbijt
-Maasdorpencup



-Technologische ontwikkelingen; beweeg app
-Naschools aanbod in sporten

Enquete 2017
-samenwerkingtussen verenigingen kan beter
-verenigingen zijn een meerwaarde voor het dorp

Verslag diepte-interview met stakeholders en sleutelfiguren 2017
-als de supermarkt ook verdwijnt blijven er niet veel laagdrempelige en toevallige ontmoetingsplaatsen 
over in het dorp

-verenigingen moeten meer samenwerken...niet in hokjes denken
-klussendienst oprichten
-kerk gebruiken voor meerdere doeleinden; dan het merendeel van de banken vervangen door stoelen
bv voor 

• concerten
• meer promoten van erfgoed: de albasten altaarstukken en de Romaanse Toren
• exposities
• Dorpsarchief Afferden hier onderbrengen
• kerkschatten exposeren

                                     etc etc


