Alverman 2.0 Nieuwsbrief nr. 20

Datum: 20-11-2022

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.
Naast de reguliere wekelijkse verenigingsactiviteiten, die er nu plaatsvinden,
maakt De Alverman steeds meer haar rol als multifunctioneel centrum waar.
Zo is er op 13 november Sinterklaas ingehaald en organiseert de fanfare in
samenwerking met smartlappenkoor 3 Veur Aff op 27 november café Helpt
Elkander. Aanvang van dit muziekspektakel is om 15.30 uur.
Ook het 2-jaarlijkse kerstconcert van de muziekverenigingen vindt dit jaar in
De Alverman plaats op zaterdag 17 december. Met name het grote
gasverbruik, dat nodig is om de kerk te verwarmen, was een belangrijke reden
in deze tijd van energiebesparing om nu naar de Alverman te verkassen. Naast
de organiserende gemengde zangvereniging Laetitia verlenen ook smartlappenkoor 3 Veur Aff, het
kinderkoor, het studieorkest en fanfare Helpt Elkander hieraan hun medewerking.
Een ruimte reserveren in de Alverman?
Indien een vereniging of organisatie een activiteit wil organiseren en daarvoor een ruimte in De
Alverman wil reserveren, dan kan dit voortaan gemakkelijk via de site van De Alverman:
www.alverman.nl
Onder de kop ‘contact’ staat het mailadres hiervoor: reserveringen@alverman.nl
Nieuwbouw werkzaamheden.
Op het buitenterrein heeft firma Boskamp de beide jeu de
boules banen aangelegd en hebben vrijwilligers van de
maandagwerkploeg de laatste loodjes aan de afwerking
gelegd. Later worden nog de lantaarnpalen geplaatst.
Binnen is de werkploeg bezig met o.a. het bouwen van
kasten in de materialenberging van de gymzaal. Deze
kasten worden gebouwd met sloopmateriaal uit de oude gymzaal: een mooi
voorbeeld van hergebruik en kostenbesparing!!
Certificatenactie.
De actie is formeel eind oktober beëindigd. Het eindbedrag staat precies nu op
€ 18.000,-. Een mooi resultaat, waar we als Afferden trots op kunnen zijn!
De Alverman is immers van, voor en door ons!!
In januari 2023 wil De Alverman alle vrijwilligers uitnodigen als dank-je-wel voor hun
bijdrage aan de realisatie van de nieuwbouw. Tijdens deze bijeenkomst wordt
bekend gemaakt wie van de gelukkige winnaar is van de luchtballonvaart voor 2
personen!!

