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Nieuwsbrief mei 2019 
 

Afferden Samen 
Beter 
https://afferden-limburg.nl/item/afferden-samen-beter/  

 

Beste lezer,  

De werkgroep Afferden Samen Beter vindt het belangrijk om 
u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en 
vorderingen rondom de onderwerpen waar wij actief op zijn. 
U leest in deze nieuwsbrief over vorderingen m.b.t. het 
gezondheidscentrum, de dorps-coöperatie, de organisatie 
van de verenigingen, de activiteiten rondom jongeren, etc.  

Heeft u vragen of wilt u ergens over meedenken? Stuur een 
mailtje naar afferdensamenbeter@gmail.com of spreek één 
van de leden actief aan.  

 
 

Terugblik dorpsavonden januari en maart 

We kijken terug op een geslaagde Afferdse dorpsavond van 
23 januari 2019. De opkomst was overweldigend, er waren 
meer dan 100 aanwezigen. Na de presentaties van onder 
andere de huisartsen, van de jeugd van Afferden en van de 
energie-coöperatie, hebben we met z n allen de resultaten 
van de dorpsdagboeken bekeken. Naar aanleiding van deze 
resultaten hebben we vervolgens in een zestal werkgroepen 
acties en plannen bedacht, om actief aan de slag te gaan 
met wensen en ideeën die mensen hebben opgeschreven in 
de dorpsdagboeken.   

Het doet ons goed om te zien dat merendeel van deze 
werkgroepen actief bezig blijft. Zo wordt er gewerkt aan het 
verkennen van mogelijkheden om een supermarkt te starten, 
aan de inrichting van het park, aan ontmoetingsactiviteiten 
zoals een kunstroute, aan mogelijkheden om in Afferden met 
een dorpsondersteuner te gaan werken en nog veel meer. 

 

Geplande activiteiten 
ASB 

28-5-2019 

Dorpsbijeenkomst over 
dorpsondersteuner en 
dorpscoöperatie in de 
Mariakapel! 

27/28/29-5-2019 

Interviews door Jonge Honden 
over landschapsbeleving 

 

 
 

 

Oproep vrijwilligers 
Wil je meedenken en meepraten 
over een bepaald thema? Wil je 
bijdragen aan één van onze 
acties? Geef je naam door aan 
Afferden Samen Beter 
afferdensamenbeter@gmail.com 

  

 

https://afferden-limburg.nl/item/afferden-samen-beter/
mailto:afferdensamenbeter@gmail.com
mailto:afferdensamenbeter@gmail.com


   

  Pagina 2 van 2 
   

 

Op 21 maart hebben we een vervolgbijeenkomst gehad in de Turnery met een afvaardiging 
van deze werkgroepen. We hebben gedeeld met elkaar waar we staan en waar we naartoe 
willen. Ook is er uitgebreider gesproken over het idee van een dorpscoöperatie en een 
dorpsondersteuner.  

De volgende dorpsavond: 28 mei 2019 

Afferden Samen beter wil regelmatig dorpsavonden organiseren, om de werkgroepen actief te 
volgen en waar mogelijk te ondersteunen. Daarnaast willen we met z n allen verder werken 
aan het idee van de dorpscoöperatie en dorpsondersteuner, omdat wij geloven dat dit voor 
Afferden grote meerwaarde kan hebben.  

De volgende dorpsavond is gepland op 28 mei 19.30 in de Mariakapel. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen dorpsondersteuner Hay Mulders en voorzitter van de dorpscoöperatie Jac 
Thijssen van het dorp America komen vertellen over hun ervaringen. Iedereen is welkom! Wil je 
aansluiten? Meld je dan aan via afferdensamenbeter@gmail.com of via een briefje in de bus 
bij Dorpsstraat 5. We zijn ook nog op zoek naar mensen die actief willen meewerken aan de 
genoemde plannen! 

Start project Op weg naar een nieuw zorglandschap  

Dankzij een subsidie van de Provincie Limburg van E 80.000 is het ambitieuze project Op weg 
naar een nieuw (zorg)landschap  begin april van start gegaan. Het doel van dit project is 
onder andere de ontwikkeling van een dorpscontract of dorpsfonds, waarin de financiële 
middelen die in de gezondheidszorg worden bespaard door anders te werken ten goede 
gaan komen aan de inwoners van Afferden.  

Komend jaar zal er onderzoek plaatsvinden naar hoe zo n dorpsfonds ingericht kan worden en 
hoe men met dit fonds zal omgaan. Vanuit samenwerking op het thema gezond in het groen  
richt het adviesbureau Jonge Honden zich daarnaast op de vraag: op welke wijze kan de 
groene omgeving ingericht worden, zodat deze gezondheid en welzijn voor de mensen in 
Afferden bevordert? In hoeverre hebben bijvoorbeeld initiatieven als een belevingstuin of een 
begeleide boswandeling effect op het welbevinden van mensen? En waar is dan behoefte 
aan?  

Komende maanden worden er door Jonge Honden en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
interviews gehouden met een aantal mensen in het dorp over bovenstaande thema s. De 
eerste interviews m.b.t. thema Gezond in het groen  zullen worden gehouden op 27, 28 en 29 
mei. Wil je meepraten in een interview van maximaal 1 uur? Stuur een mailtje naar 
afferdensamenbeter@gmail.com.  
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