Altena-tiefje

2015, 2

Tips, ideeën en kopij voor de nieuwsbrief zijn altijd welkom via het bestuur of
via belangenvereningaltena@gmail.com.
Agenda
9-12 juni
9 oktober
30 oktober
27 november
16 december

Activiteiten Belangenvereniging
Voetbalweek
Altena’s got talent
Pubquiz
Intocht Sinterklaas
Kerststukjes maken

Wijkschouw
Op donderdag 28 mei om 13 uur staat
weer een wijk schouw gepland.
Hierbij zijn de volgende organisaties
aanwezig: Gemeente, Politie,
Woonborg, WIN, en de
Belangenvereniging. Er wordt
gekeken naar zaken die wij
aandragen voor de volgende punten
in ons dorp - Groen, - Straatwerk,
Straatmeubilair en Bebordingen, Speelvoorzieningen en – Algemene
zaken. Zijn er dingen waarvan u
denkt dat die aandacht behoeven,
meldt dit dan bij ons, zodat deze
punten tijdens de schouw voorgelegd
kunnen worden. Deze punten komen
in een actielijst en de partijen die voor
de acties verantwoordelijk zijn,
reageren naar de Belangenvereniging
met een tijdstermijn dat de actie
gerealiseerd wordt.
www.buurtschapbelangenverenigingaltena.nl
Oct 30

5 april zijn de jaarlijkse paas
activiteiten in het dorp gehouden.
De uitslag van het eieren gooien:
Volwassenen:
1.) Bert Kruijer & Albert Kruijer
2.) Patrick Timmer & Kelvin Wekema
3.) Jan Scholte & Wieger Jan Scholte
Kinderen:
1). Sven Arends & Duncen
Kloosterman
2.) Daan Mulder & Coen Mulder
3.) Joyce Koster & Elleke Schenk
Nieuw dit jaar was het eieren vangen
met een vergiet op het hoofd.
Dit onderdeel werd gewonnen door
Amber Mulder & Bas Jansen.
Wij kijken terug op een zeer
geslaagde dag.
Bestuur Belangenvereniging
Michel Schenk (wnd. voorzitter)
Gerda Vijfschaft (penningmeester)
Henny de Vries (secretaris)
Sabina van der Veen
Marian Lampe

Nov 4
Fall Festival Teacher Day

Feb 2
No School

Nieuws vanuit de gemeente

Nieuws vanuit de gemeente

Uitnodiging voor een bijeenkomst met
als titel Noordenveld in balans.
In 2011 is er samen met de inwoners
een visie 2025 voor Noordenveld
opgesteld.
Zaken waarvan de bevolking vindt dat
het nodig is in 2025 in Noordenveld.
Hierbij moet je denken aan
leefbaarheid met goede voorzieningen
en een eigen karakter van je dorp,
duurzaamheid voor natuur en groen
en een aantrekkelijk woon- en
recreatiegemeente.
Middels deze uitnodiging wil de
gemeente informeren waar men het
geld de komende periode aan moet
besteden en wat de bewoners willen
om een evenwichtige begroting te
hebben.
Middels een enquête (deze waren in
de maand Februari verkrijgbaar bij
gemeente en bibliotheken en
beschikbaar op de website van de
gemeente) en bijeenkomsten wil men
dit bereiken.

De beleidsnota groenadoptie is op 23
december door college van B&W
vastgesteld.
Doel hiervan is dat de vraag naar
adoptie van gemeentelijk groen sterk
is toegenomen.
Omdat er inmiddels met verschillende
vormen van adoptie wordt gewerkt,
mist er een eenduidige aanpak. Met
deze nota is er meer structuur
aangebracht in de groenadoptie.
Men sluit hier een overeenkomst met
elkaar (gemeente en wederpartij)
voor het onderhoud. Hierbij ga je de
verplichting aan om het onderhoud uit
te voeren volgens de minimale norm
(BOR) die de gemeente stelt.
Bij meerdere particuliere aanvragen
uit een wijk wordt er één
aanspreekpunt gewenst.
Een voorbeeld hiervan is dat een
aantal wijk- belangen verenigingen
het onderhoud van het groen van de
begraafplaats op zich hebben
genomen.

NL DOET
Het zal misschien wel zijn opgevallen dat er een schelpenpad is gekomen vanaf
de Kleiweg naar het Tolnersbos. En er een afvalbak bij de picknickbank geplaatst
is. Dit is op 20 maart bij de NL Doet dag gebeurd door de kinderen van de
Esborg. Zij doen dit in het kader van hun maatschappelijke stage. De
Belangenvereniging had deze klus in gediend. Elk jaar is het weer een verrassing
met hoeveel kinderen ze komen voor deze klus.
Dit jaar kwamen ze met zes heren, twee dames en twee begeleiders. De heren
hebben de schelpen op het pad aangebracht en de dames hebben de border bij
het dorpshuis van onkruid en blad ontdaan. Namens de belangenvereniging wil
ik hen dan ook hartelijk danken.

Uitslag puzzel
De foto uit het vorige Altena-tiefje is
gemaakt naast de sloot bij de ingang
van het Tolnersbos.
De gelukkige winnaar van de prijs is de
familie Aalders.
Van harte gefeliciteerd!

Bijgevoegde foto is gemaakt naast hetPuzzel
Tolnerbos.
Wie weet waar bijgevoegde foto in
De prijswinnaar is de Fam. Aalders. het dorp is gemaakt?
Van harte gefeliciteerd
U kunt uw antwoord voor 15 juni
doorgeven aan
belangenverenigingaltena@gmail.com
of u kunt uw antwoord deponeren in de
brievenbus aan Tichelwerk 26.

Dorpshuis

Vervolg Dorpshuis

‘Dorpshuis van het jaar’ verkiezing.
38 dorpshuizen uit Drenthe schreven
zich in voor de Rabobank verkiezing
voor Dorpshuis van het jaar 2015.
Altena is één van de kandidaten die
zich hiervoor hebben opgegeven.
De verkiezing is een initiatief van het
Steunpunt Dorpshuizen van de Brede
Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)
in Drenthe en vindt plaats dankzij een
bijdrage van de gezamenlijke Drentse
Rabobanken.
Doel is om de dorpshuizen in de
schijnwerpers te zetten en te
inspireren.

Een jury selecteert 10 dorpshuizen
voor de volgende ronde.
Het RTV Drenthe programma Strunen
gaat bij de tien kanshebbers op
bezoek. Ons dorpshuis zit bij de
laatste 10 geselecteerden, zoals te
zien was in het programma Strunen.
Maandag 11 mei komt de jury langs
voor een gesprek en bezichtiging.
Uiteindelijk gaan vijf dorpshuizen naar
de finale.
De winnaar wordt bekend gemaakt
tijdens de afsluitende bijeenkomst op
30 juni.
Nog even duimen allemaal!

Noordenveldse uitdaging

Vervolg Noordenveldse uitdaging

Op dinsdag 3 februari is in het
dorpshuis te Nieuw Roden een
bijeenkomst geweest van de
Noordenveldse uitdaging.
Er is door Tanja Haseloop-Amsing
uitgelegd wat de bedoeling is van de
Noordenveldse uitdaging. De
bedoeling is om via een
bedrijvennetwerk contacten te leggen
tussen het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties om
gezamenlijk maatschappelijke zaken
op te lossen. Hoe werkt dit:
Stap 1: Een hulpverzoek kan
ingediend worden. Ten tijde van de
bijeenkomst kon dit alleen schriftelijk.
De bedoeling is dat dit in de toekomst
online gedaan kan worden.
Stap 2: Een match-groep bekijkt 4
keer per jaar de aanvragen. De
match-groep bestaat uit mensen uit
het bedrijfsleven die van hun
werkgever een aantal uren
beschikbaar zijn om deze aanvragen
te bekijken en te organiseren. Zij
beoordelen de hulpvraag en kijken of
deze bijdraagt tot een verbetering van
de woon en leef kwaliteit.
Stap 3: Twee leden van de matchgroep (bestaande uit “oude rot en
jonge hond”) dagen bedrijven uit om
organisatie te helpen.
Stap 4: De hulpaanvraag wordt
uitgevoerd.
Wat ze nog meer doen:
- Een spullenbank opzetten voor
overtollig meubilair.

- Website met vraag en aanbod.
- Cadeautjesbank zoals overtollige
relatiegeschenken.
- Werkervaringsplaatsen bieden.
- Kennisbank.
Dit wordt mogelijk gemaakt middels
een fonds en sponsoren die in natura
diensten aanbieden. De Gemeente,
Rabobank en Oranjefonds zijn de
financiële ondersteuners van dit
initiatief. De uitdaging is een lokaal
gebeuren dus alleen op Noordenveld
niveau. Voor Altena is er een
hulpvraag ingediend voor vervanging
van de geluidsinstallatie in het
dorpshuis.
Website
De puntjes worden nog op de i gezet.
Binnenkort komen het dorpshuis, de
belangenvereniging Altena, Toneel en
de Bouwgroep met hun gezamenlijke
website. In het laatste Altena-tiefje
stond een oproep voor een naam voor
deze website. Hier is amper op
gereageerd en daarom is uit de groep
van belanghebbende een naam
verzonnen. In een gezamenlijk
opgestelde informatie brief zal de
naam bekend gemaakt worden.
Volgende nieuwsbrief
Kopij kunt u doorgeven via
belangenverenigingaltena@gmail.com
of via één van de bestuursleden.

