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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 

Activiteiten in De Alverman. 

Na het openingsweekend van 1-2-3 juli vond als eerste grotere activiteit op 20 juli de musical van groep 

8 van basisschool ’t Diekske plaats in de nieuwe zaal. 

Gebruik makend van het mooie grote podium genoten 

zowel de ouders als de kinderen van een prachtige en 

geslaagde voorstelling! 

Nu de vakanties weer voorbij zijn, worden de 

activiteiten binnen en buiten weer opgepakt. Binnen 

hebben het studie orkest en de fanfare hun  repetities 

weer opgestart. De schoolkinderen hebben met hun 

gymlessen de nieuwe gymzaal in gebruik genomen, 

evenals de verschillende sportgroepen die hier gebruik         

van maken. De sporters zijn erg tevreden met de  

Foto door Joos Swijghuizen               nieuwe en veel grotere ruimte, al zijn de opbergkasten 

nog niet klaar. Ook de KBO activiteiten met gym en koersballen zijn weer gestart en met de nieuwe 

gebruikers lopen gesprekken over hun rol binnen de Alverman. 

Nieuwbouw werkzaamheden. 

Omdat de nieuwe zaal op het trainingsveld is gebouwd, moest dit veld 

opnieuw ingericht worden. Daarbij is de tijdelijke bouwweg verwijderd, de 

beregeningsinstallatie aangepast, het resterende terrein opnieuw 

geëgaliseerd en met gras ingezaaid. Al deze werkzaamheden zijn inmiddels 

afgerond,  zodat het trainingsveld binnen kort weer gebruikt kan worden. 

Hoewel het nieuwe gebouw al in gebruik is genomen, zijn er nog enkele 

kleinere klussen welke nog afgewerkt moeten worden. De maandag onderhoudsploeg van De Alverman, 

die naast hun reguliere werkzaamheden ook veel tijd en energie in de nieuwbouw heeft gestoken, kan 

echter nog wel wat extra hulp gebruiken bij het afwerken van deze laatste klussen, zoals wat 

timmerwerk, het aanbrengen van plinten en het bijwerken van schilderwerk. Wil je hierbij meehelpen, 

stuur dan een mailtje naar communicatie@alverman.nl of loop op maandagmorgen even binnen in de 

kantine. 

 

Certificatenactie.  

Afgelopen weken zijn er nog steeds certificaten verkocht, waardoor het totaalbedrag 

nu op € 17.400,- staat. De actie loopt nog door tot eind oktober 2022.  
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