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De tweede ronde 

De nieuwe lichting 

Deze nieuwsbrief is korter dan de vorige. We zijn van start met de 
tweede lichting studenten in Afferden. Het valt nog niet mee. Om 
voldoende uitdagende opdrachten te verwerven, waarmee de 
studenten een bijdrage kunnen leveren aan zorg en welzijn in het 
dorp. Dat wil niet zeggen dat ze niets te doen hebben of zich 
vervelen, maar de opdrachten die ‘echt hout snijden’ zijn nog 
schaars. Hierbij dan ook direct een oproep aan elke lezer van dit 
bericht: als je een idee hebt, een opdracht, een wens of een vraag, 
wees dan hierbij uitgenodigd. Breng het in! Wij doen ons best er 
iets in te betekenen.  

De eerder genoemde ideeënbussen zullen te zijner tijd weer 
terugkeren in het dorp, maar voorlopig zijn er genoeg kleine acties 
die daaruit voortgevloeid zijn en waar we de komende tijd meer van 
zullen gaan horen. 

Om niet iedereen in spanning te houden, kan er wel alvast een tipje 
van de sluier worden opgelicht. Dat doen we in de kleinere blokken, 
zodat het ook leuk lezen blijft. 

Op deze voorpagina willen we nog wel even een dankwoord 
uitspreken naar iedereen die zich tot nu toe inzet om, samen met 
de studenten, iets te betekenen voor het dorp. Dat zijn de 
vrijwilligers van Afferden Samen Beter, de huiskamer, Luke Kepser, 
Martin Mulder en iedereen die straks in het nieuwe 
gezondheidscentrum een plek zal vinden. 

Over het nieuwe gezondheidscentrum gesproken: wij zullen daar 
ook een plek krijgen. Boven. Ook dan staat onze deur altijd open, 
op donderdag. Zoals nu bij de Pruuver. Loop gewoon binnen. Voor 
een praatje, een kop koffie of thee met de studenten. Gezellig. 

 Heerlijke eten 
Heel Afferden kookt 

Naast het bakken van pepernoten 
zijn de pijlen van de werkplaats op 
meer dan bakken gericht. 

In de nabije toekomst zullen de 
inwoners van Afferden hun 
mening kunnen geven over het 
beschikbaar zijn van echte goede 
‘afhaalmaaltijden’. Niet van die 
fabriekshappen, maar 
goudeerlijke maaltijden. Gemaakt 
met liefde, vakmanschap en 
regionale ingrediënten. 
Nieuwsgierig? Mooi. Binnenkort 
volgt er meer. 

 

Tamar (groep 7) werd voorleeskampioen van de 
gemeente Bergen. Dat men goed kan voorlezen bij het 
Diekske is wel duidelijk. Wat weten ze daar al over 
Positieve Gezondheid? Wie wil er over voorlezen? 

 

  



 

Voorjaar 
Het kriebelt 

Dat we onze huisvesting in café de Pruuver 
hebben, dat is wel duidelijk. En dat vele de locatie 
kennen, is ook bekend. Ook tijdens het carnaval 
kwamen er regelmatig beelden naar buiten van de 
gezelligheid die het café kan voortbrengen. 

Op donderdag is het niet alleen een horeca-
gelegenheid, maar ook een satelliet van de 
hogeschool HAN. En daar is ook veel mogelijk. 

De studenten beraden zich momenteel over 
invulling van de ruimte. Om er ook andere 
activiteiten dan alleen samen studeren te laten 
plaatsvinden. 

Hierbij kan je alvast denken aan de jeugd in 
Afferden (er gaan geruchten over een 
‘meidenmiddag’) of juist de ouderen (andere 
geruchten gaan over een bingo). 

Het is goed om de website van Afferden-Limburg.nl 
in de gaten te houden, daar volgt vanzelf meer 
informatie. Of de Knikkerkoerier. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Pruuver is soms een 
gezellige carnavalszaal, 

soms een werkplaats voor 
studenten. Ook gezellig. 

 

 


