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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 

Opening Alverman. 

Op vrijdag 1 juli is de Alverman geopend door burgemeester Pelzer samen met wethouder Ponjee. 

In de aanloop naar de ontwikkeling van Alverman 2.0 heeft Nic Salden een 

grote rol gespeeld als voorzitter van De Alverman en lid van de  Werkgroep 

Accommodatiebeleid Afferden. In januari 2020 is Nic onverwacht 

overleden en om hem te eren voor zijn vele werk is het nieuwe 

toegangspad naar hem vernoemd. Op deze avond werd de naam Nic 

Saldenpad onthuld door de familie Salden: een indrukwekkend moment!  

Ook de onthulling van het kunstwerk ‘de ziel van Iedershuus’, ontworpen 

en uitgebreid toegelicht door Harm van der Zeeuw, kon rekenen op een 

warme belangstelling. Dit kunstwerk heeft een vaste plek gekregen in de 

entree ruimte. 

Na een drukbezochte receptie zorgde muziekgroep Uut Offere (voorheen 

de Emulegro’s) voor een zeer gezellige feestavond. 

Op zaterdag werd onder een stralende zon de verenigingen dag gehouden, waar veel Offerse 

verenigingen zich hebben gepresenteerd en de sportievelingen onder ons zich konden uitleven in de 

kids- en family run. ’s Avonds hebben velen genoten van de dorpskwis: een activiteit welke zeker voor 

herhaling vatbaar is! 

Op zondag hebben velen na een mooie ochtendwandeling genoten van de dorpsbrunch tijdens het 

concert van het studieorkest en fanfare Helpt Elkander. ’s Middag konden we nog genieten van een 

nieuwe activiteit: walking voetbal.  

Al met al een zeer geslaagd openingsweekend van het nieuwe sportieve en sociaal-culturele centrum 

van Offere, waar we erg trots op mogen zijn. Vanaf deze plaats danken we nogmaals de talloze 

vrijwilligers, die zich hebben ingezet om dit gebouw te realiseren en van de opening een geslaagd feest 

te maken. 

Winnaar tekenwedstrijd. 

Bij gelegenheid van de opening van De Alverman hebben de kinderen van ’t 

Diekske meegedaan aan een tekenwedstrijd. Alle ca. 125 tekeningen hingen 

in de zaal en tijdens de receptie heeft burgemeester Pelzer de mooiste 

tekening uitgezocht. Winnaar is Evy Ebben uit groep 3 

geworden en op 11 juli heeft zij haar prijs in ontvangst 

genomen uit handen van Rob Arts, voorzitter bestuur Alverman. 

Certificatenactie.  

Afgelopen weken én tijdens het openingsweekend zijn er weer certificaten 

verkocht, waardoor het totaalbedrag nu op € 17.150,- staat. De actie loopt nog door 

tot eind oktober 2022. 


