
 

 

 

 
 

Oct 30 
Fall Festival 

Nov 4 
Teacher Day 

De 1 
PTA 

Feb 2 
No School 

Altena-tiefje 
 

2016, editie 3 

www.onsdorpaltena.nl online 
 
Vanuit het dorp kwam enige tijd geleden de vraag voor de mogelijkheid om een 
overkoepelende website te maken voor alle stichtingen/verenigingen van Altena. 
Op deze manier is alle informatie op een centrale plaats gebundeld en kunnen de 
afzonderlijke partijen de website kosten delen. 
Op de website www.onsdorpaltena.nl vind u informatie van de Belangvereniging, 
de bouwgroep, het dorpshuis en de toneelvereniging. 
Daarnaast vind u hier informatie over tijdelijke initiatieven die van belang zijn 

voor de inwoners, zoals het glasvezel initiatief. 

Nieuws vanuit de gemeente  
 
Namens de gemeente Noordenveld 
willen wij u vragen de enquête 
Omgevingsvisie 2030 in te vullen. De 
enquête is te bereiken via 
onderstaande link: 
www.gemeentenoordenveld.nl/enquete 
De gemeente Noordenveld wil samen 
met u de Omgevingsvisie 2030 
ontwikkelen. In de Omgevingsvisie 
wordt verwoord hoe onze ideale 
leefomgeving er uit ziet in 2030. Uw 
wensen en ideeën zijn daarbij natuurlijk 
onmisbaar. Daarom willen we u vragen 
de enquête in te vullen.  
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
5 maart       Speur/spooktocht kids 
7 maart       Alg. ledenvergadering 
27 maart       Eieren zoeken 
27 maart       Eieren gooien 
16+ 17 april    Bingo 
31 mei- 3 juni  Voetbalweek 
28 oktober       Pubquiz 
25 november   Intocht Sinterklaas 
14 december   Kerststukjes maken 
 

Dorpshuis zoekt bestuursleden 
 
Het stichtingbestuur van het dorpshuis 
Altena is op zoek naar bestuursleden. 
Het dorpshuis vergadert om de week. 
Bij drukke activiteiten kan het soms 
een keer extra zijn. Wilt u het 
dorpshuisbestuur ondersteunen, dan 
horen wij dat graag van u. 
Aanmelding kan via één van de 
bestuursleden of via 
dorpshuisaltena@gmail.com of via de 

nieuwe website (contact→ Dorpshuis) 

NL doet 

 

Op 11 en 12 maart is NL doet. De 
belangenvereniging ontvangt ± 6 
kinderen van de Esborg om allerlei 
klusjes uit te voeren. Dit jaar wordt het 
schoolplein aangepakt. Men gaat het 
schoolplein van onkruid ontdoen. 

http://www.onsdorpaltena.nl/
http://www.onsdorpaltena.nl/
http://www.gemeentenoordenveld.nl/enquete
mailto:dorpshuisaltena@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 AED 

Altenaweg 

Alternatiefje 

Belangenvereniging 

Bingo 

Boerlaan 

Bouwgroep 

Dorpshuis 

Eieren gooien 

Glasvezel 

Hooghaar 

Kerststukjes 

Kleiweg 

Langbroek 

Ledenkaart 

Lieverseweg 

Ons dorp Altena 

Oostingslaan 

Paashaas 

Pubquiz 

Scharenhulsedijk 

Sinterklaas 

Spooktocht 

Tichelwerk 

Tolnersbos 

Toneel 

Vaartweg 

Vijver 

Vijverstraat 

Vossegatsweg 
 

 

 

 

 

Uitslag puzzel 

 
De foto uit het vorige Altena-tiefje is  

gemaakt van de AED bij het  

dorpshuis. 

 

De gelukkige winnaar van de prijs is 

Alida Torensma. 

Van harte gefeliciteerd! 
 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasvezel initiatief in Altena 
 
De tweede informatieavond over de 
eventuele aanleg van glasvezel is 
geweest. 40% van de inwoners heeft  
“JA” gestemd. Deze 40% bestaat uit 
60% vanuit het buitengebied en 20% 
vanuit de kern. 
We zien dat de kern nog achterblijft. 
We willen nog nogmaals benadrukken 
waarom de initiatiefgroep glasvezel 
naar Altena wil halen: 
1.) Het datagebruik (vast als mobiel) 
neemt in hoog tempo toe en word 
belangrijker in het alledaagse leven. 
Snel internet is een factor die de 
leefbaarheid van een gebied bepaald. 
2.) Altena en de directe omgeving 
worden beschouwd als buitengebied 
(weinig huizen die relatief ver uit 
elkaar liggen). Onrendabel voor 
commerciële partijen. 
3.) Provincie Drenthe stelt subsidies 
beschikbaar om bewonersinitiatieven, 
die zelf glasvezel willen aanleggen in 
hun leefomgeving, te ondersteunen. 
Glasvezel is een ideale techniek om 
snel en betrouwbaar internet te 
leveren. De komende tijd wordt u 
verder geïnformeerd over het 
glasvezel initiatief of kijk op 
www.onsdorpaltena.nl onder het kopje 
“glasvezel”. 

AED trainingen 
 
In februari hangt de AED 
(automatische externe defibrillator) 
alweer een jaar bij het dorpshuis. 
Destijds zijn een aantal vrijwilligers 
direct aangemeld bij het AED 
alarmeringssysteem. Een aantal 
vrijwilligers hadden niet de juiste 
certificaten om aangemeld te kunnen 
worden. Tevens was het aantal 
vrijwilligers dat interesse had in een 
AED training hoger dan van te voren 
was opgenomen in het AED budget. 
Daarom heeft het dorpshuis besloten 
om intern een bestuurslid te scholen, 
zodat het dorpshuis de trainingen zelf 
kan verzorgen. Op het moment stelt 
het dorpshuis het lesmateriaal samen 
die tijdens de trainingen gegeven gaat 
worden. Daarin word ook gedacht aan 
het aanmelden met bij de landelijke 
AED waarschuwingssysteem. De 
kosten voor de training worden 
grotendeels (ruim de helft) betaald 
door het dorpshuis. Het certificaat is 2 
jaar geldig. Binnenkort word u 
uitgenodigd voor de trainingen. 
 
 
 

 
Meldpunt Gemeente Noordenveld 

 

Via de website van de gemeente 
Noordenveld kunt zelf  “gebreken” 
binnen het dorp via internet 
doorgeven. Hier kunt u bijvoorbeeld 
losse stoeptegels of kapotte 
lantaarnpalen melden. 
www.gemeentenoordenveld.nl 
 

Bestuur Belangenvereniging 

 

Michel Schenk (voorzitter) 
Gerda Vijfschaft (penningmeester) 
Henny de Vries (secretaris) 
Sabina van der Veen 
Marian Lampe 

www.buurtschapbelangenverenigingaltena.nl  

http://www.onsdorpaltena.nl/
http://www.gemeentenoordenveld.nl/


 

 

Oranje fonds en het VSB fonds steunen het dorpshuis met €20.000 
 
Drie jaar geleden heeft het dorpshuis een nieuw bestuur gekregen. Naast alle 
dagelijkse bestuurlijke zaken, lagen er twee grote uitdagingen te wachten, n.l.: 
1.) Het dorpshuis kosten dekkend maken. 
2.) Achterstallige investeringen/onderhoud weg werken. 
De afgelopen 3 jaar zijn de stookkosten omlaag gebracht en de inkomsten zijn 
verhoogt. Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om de achterstallige 
investering/onderhoud uit te voeren. Dit betreft het vervangen van het meubilair 
en de vloer, het creëren van een opslag voor het meubilair en een verbouwing van 
de keuken. Door de vele inspanningen tussen het dorpshuis, gemeente 
Noordenveld, het VSB fonds en het Oranje fonds, heeft het dorpshuis een budget 
van €35.000 voor deze plannen. Het VSB fonds heeft €7.500 geschonken, het 
Oranje fonds heeft €12.500 geschonken. De overige €15.000 komen voor rekening 
van het dorpshuis en de gemeente Noordenveld. Het dorpshuis is alle betrokken 
partijen erg dankbaar voor hun giften en betrokkenheid. Het meubilair is inmiddels 
geleverd. De overige plannen worden in kwartaal 1 van dit jaar opgestart. 
 
 
 
 
 
 
 
In februari hangt de AED (automatische externe defibrillator) alweer een jaar bij 
het dorpshuis. 
Destijds zijn een aantal vrijwilligers direct aangemeld bij het AED 
alarmeringssysteem. Een aantal andere vrijwilligers hadden echter niet de juiste 
certificaten om aangemeld 

# Mooi Noordenveld 

 

Noordenveld vindt het belangrijk dat 
ook jongeren en kinderen hun verhaal 
kwijt kunnen over de toekomst van hun 
woonplek. Laat zien dat jij het leuk vind 
om in Noordenveld te wonen en doe 
mee met de foto en of kunstwerk 
wedstrijd van dingen die jij leuk vind in 
Noordenveld.  
Fotowedstrijd: deel je zelfgemaakte 
foto via instagram voor 1 januari 2017. 
Een vakjury kiest elke maand een top 3. 
De inwoners van Noordenveld kiezen de 
winnaar van elke maand. 
Kunstwerk wedstrijd: 4 tot 12 jaar en 
12 tot 23 jaar. Voor 1 juni 2016 moeten 
de kunstwerken klaar zijn. Van alle 
werken komt een expositie. Voor meer 
informatie zie de website 
www.gemeentenoordenveld.nl/mooiin 
Noordenveld. 

Jeugdbestuur gezocht 

 

De belangenvereniging is op zoek naar 
een aantal jeugdbestuursleden die dit 
jaar 1 a 2 keer iets leuks willen 
organiseren voor de jeugd van Altena. 
Ben jij 12 t/m 17 jaar oud en lijkt je dit 
leuk, geef je dan op via 
belangverenigingaltena@gmail.com of 
via één van de bestuursleden. 

Volgende nieuwsbrief 

 

De volgende nieuws brief ontvangt u in 
het tweede kwartaal van 2016.  
Kopij kunt u doorgeven via 
belangenverenigingaltena@gmail.com 
of via één van de bestuursleden. 
 
 
 
 
 
 

http://www.gemeentenoordenveld.nl/mooiin
mailto:belangverenigingaltena@gmail.com
mailto:belangenverenigingaltena@gmail.com

