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In den beginne 

De kop is er af 

De eerste nieuwsbrief is er! Op verzoek van studenten uit de eerste 
groep die de werkplaats Afferden hebben opgestart. Omdat het zo 
jammer is als ze er later niets meer van meekrijgen. Dat is voor een 
wijkdocent, die ook net pas begonnen is, een fijn gevoel. Dat een 
eerste periode, waarin veel onduidelijk en hectisch was, afgesloten 
wordt met een gevoel van ‘ik wil er toch nog wel een beetje 
verbonden mee blijven’. Dan is er ook wel het een en ander goed 
gelukt. 

En zeker, er is in de eerste periode van de nieuwe werkplaats, in 
Afferden, zeker van alles gelukt. Was het begin onduidelijk, 
gebeurde er veel in korte tijd en waren opdrachten nog niet helder, 
de studenten hebben dat goed opgepakt. Er is ook doorgepakt, er 
is actie ondernomen en dat werpt vruchten af. 

Ideeën werden omgezet in daden en daaruit vloeiden weer bussen 
voort, ideeënbussen. En pepernoten werden gebakken. Er werd 
gefietst en koffie gedronken in de huiskamer van Afferden. 

Ook werd er gewandeld, er werd gesproken met diverse mensen en 
er is inzicht verkregen in gegevens over het dorp. Gegevens 
waarop verder geborduurd kan worden. Maar ook de opgehaalde 
ideeën en plannen vormen een mooie basis voor de toekomst. 

Jonge mensen zijn de toekomst. Jonge studenten vormen die 
toekomst en voor de toekomst van Afferden is een bijdrage 
geleverd. 

In deze nieuwsbrief zijn daarom voorbeelden opgenomen en wordt 
er vooruit gekeken. 

 Bakken maar 
Heel Afferden kookt 

Vanaf het eerste begin van de 
werkplaats speelde het al een rol: 
koken. En dat is niet verdwenen. 
Soms verdween het even naar de 
diepte, werd er niets meer mee 
gedaan.  

Maar de keuken van de Pruuver, 
tijdelijk de thuisbasis van de 
werkplaats, werd in het najaar van 
2021 omgetoverd tot een 
pepernotenbakkerij. Heerlijke 
geuren vulden de keuken en de 
resultaten waren heerlijk. 

Hopelijk gaat de keuken, slechts 
nog voor amateurs geschikt, 
opnieuw gebruikt, met ‘koks’ uit 
het dorp. Om meer versbereide 
maaltijden voor mensen mogelijk 
te maken. 

Tamar werd voorleeskampioen van de gemeente 
Bergen. De groep 7 leerling van de basisschool in 
Afferden is een voorbeeld, van wat er in 2022 mogelijk 
gaat worden, op het gebied van (voor)lezen. 

 

  



 

Open! 
Het mag weer 

Vanaf het begin van de start van de werkplaats 
Afferden zijn we te gast bij Luke. Luke is de uitbater 
van cafe de Pruuver, in het centrum van het dorp 
(tegenover het kerkhof en naast de basisschool). In 
het café is het lange tijd rustig geweest en konden 
we in alle rust werken vanuit een van de zalen naar 
het daadwerkelijke café. Een top-locatie. Met een 
perfecte service. Elke donderdag staan de koffie en 
thee klaar, met een chocolaatje of koekje. Er is wifi, 
er is ruimte genoeg en we voelen ons er thuis. 

Tijdens de start van de carnavalsperiode, 11 
november 2021, was het even feest. Er was feest! 
En de tent ging open, jonge mensen uit het dorp 
kwamen bij een en de studenten konden even 
genieten van de sfeer van carnaval in een Limburgs 
dorp. Helaas voor Luke was het weer van korte 
duur en moesten de deuren weer sluiten. Maar nu, 
januari 2022 is de boel weer open en keert de 
drukte en gezelligheid voor het café weer terug. Op 
donderdag 27 januari 2022 zijn de studenten van 
de eerste lichting er voor het laatst. En presenteren 
hun bevindingen. In het café de Pruuver. We blijven 
nog even! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verzorging van de ruimte 
in de Pruuver gaat zo ver, 

dat er voor de 
eindpresentaties een echte 
zaal is ingeruimd. Alles is 

aanwezig. Top! 

 



 
 

Dorpsanalyse 
 

De studenten van de HAN zijn hun periode in Afferden begonnen met een analyse van het dorp zelf. Dat was 
een opdracht vanuit de werkplaats. Vooral bedoeld om een beeld te krijgen van het dorp Afferden. Daarbij is 
gekeken naar de samenstelling van de bevolking, de aanblik van het dorp, het type woningen en het groen in 
de omgeving. Hierdoor krijgt men een indruk van de omgeving. 
 
De studenten kwamen tot enkele uit bevindingen die gericht waren op het dorp. Belangrijk daarbij was het vele 
groen, de verscheidenheid aan bebouwing, het aanbod van middenstand en centrale park. Ook de volgende 
groep zal zich, door middel van zo’n analyse, het dorp eigen maken. 
 
 
 

LOGOPEDIE 

 
Het is geen voor de hand liggende 
doelgroep van studenten in een kroeg 
in Afferden. En toch waren die er ook. 
Zij vertellen hoe het geweest is: 
 
 

 
 

In de Pruuver werd volop gewerkt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn Fathi en Bera en zijn van de opleiding  Logopedie. 
Deze afgelopen maanden zijn heel erg snel voorbij gegaan 
naar onze mening. We waren nog erg onwetend in het begin 
van deze periode maar hebben er langzamerhand toch weer 
wat van gemaakt!   
In deze periode hebben wij geprobeerd Afferden en de 
mensen van Afferden te leren kennen. We hebben gekeken 
wat wij zouden kunnen inbrengen voor de mensen in 
Afferden.   
We hebben ideeën bussen gemaakt die we bij de basisschool, 
de huisartsenpraktijk en bij de bakker hebben geplaatst. We 
hebben deze hier geplaats om zo grotendeels van de 
bewoners te kunnen bereiken. Dit zodat zij hun ideeën kwijt 
kunnen op ook een anonieme manier zodat wij er aan kunnen 
werken. We hebben de meeste ideeën gekregen van de 
kinderen op de basisschool. Hier hebben wij werk van 
gemaakt en alvast opdrachtjes en leuke ideeën klaargelegd 
voor de nieuwe groep.   
Het is ons helaas niet gelukt om onze ideeën uit te voeren 
maar dat hebben we overgelaten aan de groep die na ons 
komt! Wij wensen de groep nog veel succes en weten zeker 
dat ze het naar hun zin gaan hebben hier in Afferden!  

 

Fathi en Bera, studenten opleiding Logopedie, HAN University of 
applied sciences. Tweede leerjaar 



 

Toekomstplannen 
 
De eerste groep studenten hebben, ondanks de beperkingen die corona ons opgelegd heeft, veel 
gedaan om een basis te leggen voor de toekomst. Het ging vooral om ideeën, die verder uitgewerkt 
kunnen worden. Over ideeën gesproken. Wellicht is het in het dorp opgevallen: er waren bussen 
neergezet om ideeën te verzamelen. In de basisschool, bij de bakker en bij de huisartsen. Deze 
hebben ook input opgeleverd. 
 
Een aantal andere activiteiten en contacten hebben het zaadje geplant om te gaan koesteren en te 
laten groeien in de toekomst. Zo is er contact gelegd met Martin, een voormalig restauranthouder en 
kok. Met hem wordt in de volgende periode gestart met een activiteit rond gezond koken. De 
voormalige bedrijfskeuken van de Pruuver wordt in eerste instantie het uitgangspunt. Later meer….. 
 
Ook zal er aandacht besteedt worden aan gezond bewegen. Dat betekent dat het fietsen met de 
duo-fiets van Béjèn aandacht krijgt en houdt, dat er gekeken gaat worden hoe studenten een 
bijdrage kunnen leveren aan het bewegen in de kerk. En wordt er, in samenspraak met de 
basisschool, gekeken naar de planning en uitvoering van een beweegactiviteit voor de kinderen. 
 
Er liggen genoeg plannen voor de toekomst, maar er kunnen er altijd meer bij, we zijn van plan nog 
een hele tijd te blijven. 

 
 
 
 
 
 

Koken voor en met……… 

Hoewel de plannen nog uitgewerkt gaan worden, bestaat het idee om iets te gaan doen met 
gezond koken. Voor inwoners van Afferden. En vooral gezond, biologisch. Liefst met lokale 
producten. Het zou zo maar eens heel lekker kunnen worden! 
De studenten hebben de keuken al geïntroduceerd bij de HAN en de werkplaats. Daar hebben 
zij de pepernoten gemaakt voor de deelnemers aan ‘de huiskamer’. 

 

Pepernoten uit de Pruuver, gebakken en rondgebracht 
door de studenten van de werkplaats. 


