
 

 

 

 

 
 

Oct 30 
Fall Festival 

Nov 4 
Teacher Day 

De 1 
PTA 

Feb 2 
No School 

Altena-tiefje 
 

2015, editie 1 

Voor u ligt de eerste editie van het Altena-tiefje.   
Het Altena-tiefje word minimaal 1x per kwartaal uitgegeven door 
Belangenvereniging Altena. 
Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden omtrent de 
gebeurtenissen in het dorp, zoals de geplande activiteiten, nieuws vanuit de 
gemeente, wijkschouw etc. 
Tips, ideeën en kopij voor de nieuwsbrief zijn altijd welkom via het bestuur of 
via belangenvereningaltena@gmail.com. 

Activiteiten Belangenvereniging 
 
14 november is de Voice of Altena 
gehouden. Het was een avond met 
vele talenten. 
De winnaars van deze avond waren 
Beau en Nanna Lampe als Justin 
Bieber & Nicki Minaj. 
Top gedaan alle twee!  
 
15 november is de derde pubquiz van 
start gegaan. Na 80 pittige vragen is 
team Peize 1 uiteindelijk de winnaar 
van deze avond geworden.  
 
 
 

Agenda 
 
16 februari       Ledenvergadering 
16 februari       Informatieavond  
         inbraakpreventie 
         “Herken verdacht 
         gedrag” 
21 februari       Carnaval 
28 februari       Bingo volwassenen 
1 maart        Bingo kinderen 
20 maart        NL doet 
5 april        Eieren zoeken 
5 april        Eieren gooien 
9-12 juni        Voetbalweek 
9 oktober        Altena’s got talent 
30 oktober        Pubquiz 
27 november    Intocht Sinterklaas 
16 december    Kerststukjes maken 
 

Enquête leefbaarheid Altena 
 
Begin dit jaar heeft u een enquête 
ontvangen over de leefbaarheid in het 
dorp. De ingeleverde formulieren zijn 
geëvalueerd en zijn inmiddels 
besproken met stichting WIN. 
De resultaten zijn in de bijlage 
toegevoegd. Voor de punten die laag 
scoorden, word er samen met de 
gemeente gekeken naar oplossingen 
en of verbeterpunten. 
 

www.buurtschapbelangenverenigingaltena.nl  

School 
 
De school is onder voorbehoud 
verkocht. Zodra het bestemmingsplan 
is gewijzigd, maken de bewoners hun 

plannen kenbaar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wijkschouw 
 
Tijdens de wijkschouw word er 
gekeken naar de volgende punten:  
- Groen 
- Straatwerk 
- Straatmeubilair 
- Be-bordingen 
- Speelvoorzieningen 
- Algemene zaken 
Op 2 oktober jl. is de laatste schouw 
geweest.  De aanvraag voor de 
volgende schouw is in het voorjaar. 
De definitieve datum word nog 
doorgegeven. Heeft u zaken die 
betrekking hebben op bovenstaande 
punten, meldt dit dan, zodat we dit 
kunnen meenemen tijdens de 
volgende schouw. 

Puzzel 
 
Wie weet waar bijgevoegde foto in  
het dorp is gemaakt?  
U kunt uw antwoord voor 15 maart  
doorgeven aan  
belangenverenigingaltena@gmail.com  
of u kunt uw antwoord deponeren in de  
brievenbus aan Tichelwerk 26. 
 
Voor de winnaar is er een kleine attentie.  
 
 
 

Speeltoestellen 
 
Bij het sluiten van de school is met de 
ouderraad overeengekomen dat de 
speeltoestellen voor het dorp 
behouden moeten blijven. De 
toestellen zijn inmiddels verwijderd bij 
de school. Met de gemeente is 
overeen gekomen dat de toestellen 
geplaatst mogen worden bij het 
dorpshuis mist wij 
(Belangenvereniging en het 
dorpshuis) het beheer voor onze 
rekening nemen.  
Hiervoor gaan de benodigde 
opleidingen gevolgd worden (i.v.m. 
onderhoud en keuringen). 
 

NL doet 
 
Op vrijdag 20 maart komen er 
kinderen van de Esborg klussen 
rondom het dorpshuis uitvoeren. 
 

Bestuur Belangenvereniging 
 
Michel Schenk (wnd. voorzitter) 
Gerda Vijfschaft (penningmeester) 
Henny de Vries (secretaris) 
Sabina van der Veen 
Marian Lampe 
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Altena op Glas 
 
De afgelopen periode zijn er in 
Drenthe veel bewonersinitiatieven 
opgestart of in beweging gekomen 
om de behoefte naar breedband 
zichtbaar te maken. Ook Altena kijkt 
naar de mogelijkheden. Hiervoor is 
inmiddels al enige informatie 
opgevraagd.  
De volgende stap is te kijken of de 
behoefte in Altena aanwezig is 
(bundeling). 
De provincie en de gemeente stellen 
hiervoor subsidie beschikbaar. Wij zijn 
op zoek naar enthousiaste 
belanghebbende mensen om deze kar 
te trekken. Voor meer informatie kunt 
u kijken op www.verbinddrenthe.nl. 
In Roderwolde zijn ze hierin al een 
eind op weg.  Voor meer informatie 
kunt u terecht op 
www.dekopbreed.nl  
In één van de volgende 
nieuwsbrieven meer hierover (voor- 
en nadelen, kosten). 

Prijsvraag 
 
Bedenk een originele naam voor de 
gezamenlijke website van Altena. 
Alle betrokken verenigingen en 
stichtingen uit Altena zijn bezig met 
een gezamenlijke website. Weet je 
een leuk, originele naam voor de 
nieuwe website, stuur hem dan naar 
belangenvereningaltena@gmail.com 
of deponeer deze in de brievenbus 
aan Tichelwerk 26.  
De meest pakkende en leuke naam 
zal aan de website verbonden 
worden. 
 

Inbraak preventie 
 
Er veel aandacht voor inbraak 
preventie. We zijn in het afgelopen 
jaar naar een aantal bijeenkomsten 
geweest om hierover mee te denken.  
In één van de laatste bijeenkomsten 
is er gesproken over hoe je verdacht 
gedrag herkent.  Wij vinden als 
belangenvereniging dit een belangrijk 
onderwerp voor het dorp. 
Wij organiseren daarom na onze 
algemene leden vergadering een 
informatie avond m.b.t. inbraak 
preventie en het herkennen van 
verdacht gedrag. 
De informatie avond zal plaatsvinden 
op 16 februari om 20:45 uur in het 
dorpshuis.  
U bent van harte welkom. 
 
 
 
 

Bedankje 
 
Wij willen de familie Kuiper bedanken 
voor het plaatsen van de picknickbank 
(inclusief aankleding) aan het 
zandpad (bij de boswal). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verbinddrenthe.nl/
http://www.dekopbreed.nl/
mailto:belangenvereningaltena@gmail.com


 

Nieuws vanuit de Gemeente 
 
Het concept GVVP (Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoer Plan) van  
2015-2025 lag ter inzage.  
T/m december was er inspraak 
mogelijk. De komende periode word 
het concept definitief vast gesteld. 

Nieuws vanuit de gemeente 
 
Vanuit WIN (Welzijn in Noordenveld) 
hebben we een uitnodiging gekregen 
om ons te laten informeren over de 
Noordenveldse Uitdaging. 
Wat houd dit in? 
Bedrijven in Noordenveld vormen een 
netwerk ten behoeve van 
maatschappelijke organisaties om zo 
tot oplossingen te komen voor vragen 
vanuit de organisaties (en dus vanuit 
de samenleving). 
De bij de bedrijven aanwezige kennis, 
menskracht, materialen en middelen 
kunnen worden ingezet om voor 
bestaande vragen een oplossing te 
vinden en te realiseren. 
Het gaat om wensen en behoeften 
waar geen subsidie (meer) voor is en 
die organisaties niet zelf kunnen 
oplossen. Dit geldt dus ook voor de 
wijk- en dorpsbelangenverenigingen. 
Op de avond bestaat de mogelijkheid 
ideeën en projecten vanuit de wijken 
en dorpen naar voren te brengen. 
Meer informatie vind u in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 

Veiligheid 
 
Wij zijn in september uitgenodigd om 
bij een werkbijeenkomst veiligheid 
aanwezig te zijn.  
Met als doel mee te denken om 
samen (wijk- en 
dorpsbelangenverenigingen, politie, 
brandweer, gemeente enz.) 
ervaringen en keuzemogelijkheden te 
bespreken om tot een actualisatie van 
het gemeentelijk veiligheidsbeleid te 
komen. 
Naast deze inbreng is ook afstemming 
met tal van veiligheidspartners (denk 
aan het Openbaar Ministerie, de 
veiligheidsregio Drenthe, het centrum 
voor Jeugd en Gezin enz.) 
noodzakelijk.  
De uitkomsten van de bijeenkomst en 
de afstemmingen worden 
meegenomen in de besluitvorming.  
Uiteindelijk is het de gemeenteraad 
die de beleidsnotitie vast zal stellen. 
De planning is om in november / 
december het geactualiseerde beleid 
ter besluitvorming aan te bieden. 
Nog niet vernomen of er een besluit 
hierover is genomen. 
 
 
 
 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuws brief ontvangt u 
in het tweede kwartaal. Kopij kunt u 
doorgeven via 
belangenverenigingaltena@gmail.com 
of via één van de bestuursleden. 
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