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In de komende periode willen we ieder op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de realisatie 

van Alverman 2.0: het nieuwe sportieve en sociaal-culturele hart van Afferden! 

Wil je contact met ons opnemen, stuur dan een mail naar communicatie@alverman.nl. 

Stuurgroep Alverman 2.0 

Nieuwbouw activiteiten. 

Aannemer Hoex gaat voortvarend te werk: na het leggen 

van o.a. leidingen en isolatie zijn inmiddels de vloeren met 

beton gestort.  

Om de kosten zoveel mogelijk te drukken worden diverse 

bouwactiviteiten in eigen beheer uitgevoerd. In de 

projectgroep, waarin mensen van diverse verenigingen 

zitting hebben, wordt o.l.v. projectleider Harrie Honig 

bekeken wat we zelf kunnen doen. Hiervoor zijn diverse werkgroepjes gevormd. In uitvoerende zin 

worden nu al veel kleinere klussen in eigen beheer 

uitgevoerd om kosten te besparen. Deze worden 

uitgevoerd door de onderhoudsploeg van De 

Alverman, die elke maandagmorgen het reguliere 

onderhoud van het sportpark verzorgt. Nu zijn zij 

daarnaast ook erg actief met bouwklussen onder 

leiding van Ben van Hoof en Peter Thonen, die beiden 

ook in de projectgroep zitten en daarmee een goede 

verbinding vormen. Goed bezig mannen!!!!!! 

Foto’s door Joos Swijghuizen. 

Bijdrage provincie Limburg. 

Voor de financiering van de bouw heeft de gemeente Bergen vorig jaar een flink bedrag beschikbaar 

gesteld. Naast eigen middelen van stichting De Alverman en Iedershuus 

zijn bij diverse fondsen aanvragen gedaan voor een bijdrage. Enkele 

kleinere fondsen hebben inmiddels een bedrag toegezegd. Vorige week 

heeft de provincie Limburg besloten om een bedrag van ruim € 87.000,- 

beschikbaar te stellen. Daar zijn we erg blij mee, omdat hiermee weer een flinke stap is gezet om de 

totale financiering rond te krijgen. 

Rabo Club Support. 

De Rabobank ondersteunt veel verenigingen middels de actie Clubsupport. Leden 

van de Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Ook 

stichting De Alverman doet mee aan deze actie en hoopt van veel Afferdenaren een 

stem te krijgen. Stemmen kan nog tot 25 oktober via rabobank.nl/clubsupport of via 

de Rabo app. Uw steun is erg welkom!!  


