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Met deze nieuwsbrief 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.
Binnen in het gebouw wordt door eigen mensen hard gewerkt. Zo hebben op
zaterdag 30 april 6 enthousiaste leden van HRC-1 hun handen uit de
mouwen gestoken, zodat de wanden getext kunnen worden!
Maar ook anderen zijn actief en met name de maandag onderhoudsploeg
van De Alverman verdient hierin alle waardering!
Afgelopen week is de gasleiding naar het gebouw aangelegd, zodat de
verwarming kan gaan draaien om de cementvloer goed te drogen en kan
over enkele weken de pvc vloer gelegd worden.
In de centrale hal is inmiddels de
trap naar de bovenverdieping
geplaatst, zodat we niet meer via
een losse ladder naar boven
hoeven te klimmen. Een mooie
brede trap, waarmee het “bladerbos’
nog meer tot zijn recht komt!
Foto’s door Joos Swijghuizen

Helpers gevraagd.
Voor de verdere afwerking van de binnen inrichting kunnen we best wat extra hulp gebruiken, met
name voor het texen van de wanden en later voor het schoonmaken van de ruimtes.
Wil je hieraan een bijdrage leveren, geef dit dan door via communicatie@alverman.nl of telefonisch
bij Arno Broekman 06-10526238. Bij voorbaat onze hartelijke dank, want alle hulp is welkom!
Certificatenactie.
Afgelopen weken zijn er weer certificaten verkocht, waardoor er nu certificaten zijn
verkocht tot een bedrag van € 13.375,-.
Indien u nog niet bezocht bent: de vrijwilligers zijn nog steeds op pad!

Opening Alverman.
In het weekend van 1-2-3 juli aanstaande vindt de opening plaats van het nieuwe
gebouw. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen,
is bezig om een mooi programma op te stellen. Het wordt een feestweekend voor het
hele dorp, waar iedereen aan kan deelnemen: van, voor en door Offere!!

