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Dorpsommetje 

De route van het dorpsommetje is al door diverse bewoners gelopen. Door 
het volgen van de houten palen, met looprichting, is het dorpsommetje goed 
te lopen. Er is echter ook een boekje bij de route. Naast de routebeschrijving 
bevat deze ook interessante historische informatie. 
Elk lid van Dorpsbelangen kan binnenkort een Dorpsommetje-boekje 
verwachten.  
Ook zijn de boekjes te koop bij onder andere Café Boszicht en Kapsalon 
Tineke Bazuin.   
 

Herinrichting Hoofdstraat 
De Hoofdstraat is bijna gereed. Deze week, woensdag 4 september, wordt de 
belijning gezet. Daarmee worden ook de plateaus duidelijker zichtbaar. 
Wanneer u nog opmerkingen of vragen heeft over de uitvoering kunt u 
contact opnemen met de opzichter van de gemeente:  
Harm Hopman, M (06) 11 90 53 34. 
 

AED extra herhalingsles 
Zoals u weet zijn er 4 AED-teams actief in onze regio. Deze teams bestaan 
uit ruim 50 vrijwilligers met een AED diploma. In geval van hartfalen bij een 
dorpsbewoner of dorpsbezoeker worden ze via de alarmcentrale 112 
opgeroepen om ter plaatse te gaan. Zij verzorgen samen met een mobiele 
AED de eerste hulp bij het slachtoffer, totdat de ambulance arriveert om de 
hulp over te nemen. Hiermee worden levens gered. 
Eens per jaar worden deze hulpverleners getraind via hun werk of door de 
EHBO vereniging Hooghalen. Door enkele hulpverleners is aangegeven dat 
ze vaker willen oefenen. Op woensdag 11 september is er een extra 
herhalingsles ingepland. 
Heeft u ook interesse in deelname in één van de AED-teams, neem dan 
contact op met de coördinator, Anita Talens, T 592366. 

 
Overdracht secretariaat 

Per september wordt het secretariaat van Dorpsbelangen overgenomen door 
Marjan Braam. Daar kunt u terecht voor al uw opmerkingen en vragen met 
betrekking tot Dorpsbelangen. 
Haar adres is Drift 9a en bereikbaar op T 850538. Het algemene e-mail adres 
blijft gelijk: dorpsbelangen@hooghalen.nu. 
Het bestuur wenst Marjan veel succes en plezier in deze veelzijdige functie. 


