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EEN BEWOGEN JAAR
Het afgelopen jaar heeft voor veel bewoners in het
teken gestaan (en misschien nog wel) van het
verhuizen van de dierentuin naar de nieuwe locatie.
Naast de zorg of dit wel goed zou komen natuurlijk ook
de zorg wat er achter zou blijven en hoe dat verder
opgepakt gaat worden.
Zo langzamerhand kunnen we concluderen dat de
aantrekkingskracht en de magie van de plek niets aan
kracht verloren heeft. De zomer stond bol van de
activiteiten en er zijn ideeën te over om er iets van de
maken.
Zorg blijft natuurlijk wel in welk tempo dat zal gaan en
wat de impact op de buurt zal zijn.
Nu staat ook de ledenvergadering weer voor de deur,
zie ook de uitnodiding daarvoor verder op het blad. Nu
lijkt het ons een goed idee om hier eens van gedachte
over te gaan wisselen en samen te kijken wat we
hiermee kunnen doen.

We hopen u dan ook allen te mogen begroeten op 22
november.
Het bestuur

SINTERKLAASFEEST
Ook dit jaar gaat de sint Oud Allee weer bezoeken. Na
overleg met de pieten zal dit op vrijdag 2 december zijn
bij Cafe Groothuis aan de stationsstraat. Hij komt daar
rond 17:00 aan dus als je er rond kwart voor 5 kunt zijn,
dan mis je niets. Nadat de sint vertrokken is kunnen de
geschenken bewonderd worden en zal de honger met
een patatje gestild worden.
Geef je dus snel op, uiterlijk 20 november (kinderen en
kleinkinderen) via info@oudallee.nl of bij Roy (Boslaan
7), zodat we de hoofdpiet kunnen informeren welke
kinderen de sint kan komen begroeten.

VALBESCHERMING SPEELTUIN
Al enige tijd is er de toezegging van de gemeent om het
zand te vervangen door valbescherming. Na nog een
aantal keren contact gehad te hebben met de uitvoerder
is de planning op dit moment dat voor eind november de
plaatsing uitgevoerd zal zijn. Met de vorst in aantocht
kan daar natuurlijk nog wat in geschoven worden, maar
binnenkort kunnen we hiervan gaan genieten.

BUURTSUPPORT
Vanuit buurtsupport heeft men gemerkt dat inwoners in
Emmermeer meer gebruik maken van hun diensten dan
bij ons in de buurt. Dit kan te maken hebben met het feit

dat het niet nodig is, maar ook dat het niet altijd duidelijk
is wat buurtsupport voor ons kan betekenen.
Zie daarom hieronder een brief waarin Buurtsupport
aangeeft wat ze voor de inwoners kunnen betekenen.

Buurtsupport kan helpen.
Heeft U hulp nodig bij het uitvoeren van klussen rondom
Uw woning? Met bijvoorbeeld het snoeien van een heg
of boom?
Of het wegbrengen van grofvuil? Buurtsupport helpt U
graag.

Wat kunnen we voor U doen?
• Onderhoud van de tuin
• Bomen en struiken snoeien of zagen
• Leegruimen van een woning
• Afvoeren van grofvuil
• Kleine sanitaire woningaanpassingen via de
WMO
Wat kost het?
Voor deze werkzaamheden vragen we een
vergoeding. We spreken vooraf een prijs met U af.
Dat biedt U duidelijkheid en voorkomt verrassingen
achteraf. Onze medewerkers hebben zo de
mogelijkheid de werkzaamheden uit te voeren op
een wijze die bij hun past.

Voor wie werken wij?
Onze werkzaamheden zijn vooral bedoeld voor
inwoners van de gemeente Emmen. Die door
ouderdom, ziekte of handicap niet in staat zijn de
klussen zelf uit te voeren. Ook mensen met een
smalle beurs kunnen een beroep doen op
Buurtsupport.
Wie zijn wij?
Buurtsupport is een maatschappelijke onderneming
met een sociale doelstelling. Wij bieden
werkervaring aan mensen die buiten het
arbeidsproces staan. Samen zorgen we voor een
schone en veilige leefomgeving in de dorpen en
wijken.
Hulp nodig?
Heeft U hulp nodig bij klussen rondom Uw woning?
Bel dan met wijkconciërge
Jan Stoffers 06 55814186. Mailen kan ook
j.stoffers@buurtsupport.nl.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Op 22 november zal om 20:00 zal de jaarlijkse ALV
(Algemene Ledenvergadering) plaatsvinden in de
voormalige RLW school op Boslaan 3. De notulen,
agenda, secretarieel jaarverslag en financieel
jaarverslag zijn als aparte bijlages toegevoegd aan deze
oud allee nieuws.
We hopen dat u allemaal de moeite neemt om met het
bestuur het afgelopen jaar door te nemen en te kijken
waar de vereniging zich het aankomende jaar extra voor

kan gaan inspannen.

BUURTVEILIGHEID
In het bestuur is reeds een aantal keren gesproken wat
de kunnen doen aan de veiligheid binnen de buurt. Op
gezette tijden wordt er toch nog wel eens ingebroken of
zaken vernield. Nu is onze suggestie om te starten met
een WhatsApp groep voor de buurt om daarmee snel te
kunnen signaleren als er zich ongewenste situaties
voordoen. Lijkt het u ook een goed idee om hiervan op
de hoogte gebracht te worden, maar ook zelf te
signaleren geef het aan ons door. Dat kan door het
mobiele telefoonnummer door te geven via
info@oudallee.nl of via 1 van de bestuursleden.
Laten we hiermee proberen om onze buurt nog veiliger
te maken en pro-actief te signaleren bij verdachte
situaties.

PRE-UITNODIGING OUD EN NIEUW
Zoals al te zien in het activiteitenoverzicht op de laatste
pagina staat oud en nieuw ook alweer voor de deur. Dus
zet maar alvast weer op de kalender een leuke borrel op
31 december en een spetterende nieuwjaarsfeest (Na
groot succes gewoon weer bij de Rue) op 22 januari.
De uitnodiging volgt nog in december, maar we kunnen
dit niet vroeg genoeg kenbaar maken natuurlijk.

TEKENING
Voor de kleinsten een leuke tekening om in te kleuren
om alvast in de sinterklaas stemming te komen.

HET BESTUUR
Roy Lübbers - Boslaan 7 –
secretaris vast lid EOP Het Centrum, ondersteuning
activiteiten, Oud Allee Nieuws
Tel. 0591-653273, e-mail info@oudallee.nl
Martin Beukers Allee 10 –
Penningmeester, ondersteuning activiteiten
Tel. 0591-613156, e-mail beukmens@planet.nl
Dick Scholten Min. Kanstraat 29 –
algemeen bestuurslid, ondersteuning activiteiten,
Tel. 0591-642905, e-mail dick.scholten@planet.nl
Bert Zigterman, Allee 7 –
algemeen bestuurslid, ondersteuning activiteiten,
e-mail beazigterman@hotmail.nl
Léon van Os, Min. Kanstraat 34 –
aspirant bestuurslid, ondersteuning activiteiten,
e-mail leon_vanos@hotmail.com
Yvette Ammerlaan, Allee 15 –
aspirant bestuurslid, ondersteuning activiteiten,
e-mail leon_vanos@hotmail.com

WEBSITE:
Marion Beukers - Allee 10 – webmaster
Tel. 0591-613156, e-mail beukmens@planet.nl

AGENDA KOMENDE ACTIVITEITEN
22 november:
2 december:
31 december:
22 januari:

Algemene Ledenvergadering
Sinterklaasfeest
Oudjaarsborrel
Nieuwjaarsbijeenkomst

