
CATEGORIE 50-DAGEN PLAN HULP VAN WIE WERKGROEPJE (?)

ZORG & WELZIJN
-Het organiseren van een goede vrijwilligerscentrale  
(alleen) voor Afferden.
Met een dorpsondersteuner als coordinator?

> Gemeente: Mantelzorgcoordinator en coordinator 
vrijwilligers Bergen?
>Naoberzorg? 
>Dorpsondersteuner?
>Dorpscooperatie?

>geld en handen regelen

Hylke de Waart /HAP
Saskia Benthem /HAP
Bianca van de Bovenkamp
Jacobien Driessen
Martje Peeters
Yolanda Lamers
Hans Pijls /De Wending
Ans Derksen /ASB
Riet van Ginkel /ASB

ONTMOETEN
VERBINDEN

-Kunstexpositie langs diverse locaties in en om  
Afferden; 
       op lokatie ook demonstraties 
       tegelijk met Offers Treffe?
-Mensen met bijzonder beroep uitnodigen, 
       die hierover vertellen: ook jeugd bij betrekken
-Dorpsontbijt bv tegelijk met 75 jaar Bevrijding?

>contact leggen wb kunstexpositie
>activiteitenplan opstellen
>meer partijen nodig, gezamenlijke promotie

Ron Klemann /BBN
Jose van Duuren /Béjèn
Annelies van der Hoeven
Paul van Oijen 
Henny van Hoof 
Bjorn van de Woldenberg 
Koen Jacobs  
Chantal Aengenend 
Loes Verijdt 
Helena Hendricks 
Jasmin Kajtazovic 
Ellen van Wijk /HAN

OPGROEIEN -Avond organiseren voor de jeugd (Fortnite) in  
combinatie met bv Paintball

>horeca, ouders, werkgroep, dorpsraad school, 
Sneuzels, 

>sponsoren?

Twan Krebbers
Joep Zwart
Susan Houwen /BBN

VOORZIENINGEN -Onderzoek naar mogelijkheid om supermarkt  
(servicepunten) met ontmoetingsfunktie op te  
starten
bv zoals de Buurtmarkt in Breedeweg

>gemeente,subsidies,investeerders
>Dorpscooperatie?

Marjolijn Dirkx /ASB
Etienne Rijniers /ASB
Narda Swijghuisen
Thomas Bender ASB



CATEGORIE 50-DAGENPLAN HULP VAN WIE WERKGROEPJE 

WONEN -Het Heijmanspark herinrichten, waarbij ook een  
slimme verbinding gaat ontstaan tussen  
Gezondheid, Welzijn en Buitenruimte/Natuur voor  
jong en oud. 
 Stappenplan: korte termijn en lange termijn
 Ook mogelijkheden creeeren om mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt te betrekken bij de activiteiten

> gemeente,groenadviseurs, helpende handen, 
subsidies, NL-Doet?

>korte termijn: Buitendienst Gemeente

>Dorpsondersteuner?
>Dorpscooperatie?

Henk Hendriks /DR
Peter van den Bosch
Piet Manders
Ilja Koenen
Hans van Rooijen
Hans Pijls /De Wending
Hans Peter Jung /HAP
Brigitta den Boer /ASB

DORPSIDENTITEIT -Het Offers dialect meer aandacht geven: bv
    tweetalige straatnaam/dorpsborden
    dialect meer aandacht/onderdeel van opvoeding
    tradities en historie meer aandacht
    kunst/cultuur wandeling (ook uitleg in het Offers)

>gemeente
>school
>voorlichting op school, dorpssite

Antoinette van der Logt /ASB
Ferdinand Zegers
Lizan van Berlo
Paul van Oijen
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