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Kern met Pit 
Op zaterdag 24 januari was de projectgroep van Brootacker uitgenodigd om 
hun belevingsplan te presenteren op de provinciale bijeenkomst. In Borger 
werden de resultaten van de groep beloond met het predicaat Kern met Pit van 
de KNHM. Een geldbedrag van € 1.000,= en een herdenkingsbord werden 
tijdens de prijsuitreiking overhandigd. Met dit en resterende gelden kan de 
groep hun wens voor een Praot Hoes realiseren bij de waterberging. 
 

AED praktijktraining 

Zoals aangekondigd is er op zaterdag 31 januari een 6 minuten praktijk training 
georganiseerd door de EHBO-vereniging Hooghalen en Dorpsbelangen. Een 
groot aantal AED-hulpverleners kregen na een warming up, vier verschillende 
praktijksituaties voorgelegd waar hun hulp werd gewenst.  
 

 
 
Het was een leerzame middag voor alle aanwezigen en een waardevolle 
aanvulling op de jaarlijkse herhalingslessen. 
De organisatie kijkt ook terug op deze eerste praktijktraining als zeer geslaagd 
en is ervan overtuigd dat de vrijwillige AED-hulpverleners hun technieken en 
vertrouwen hebben verbeterd. 

 
Vooraankondiging Paasvuur 

Het Paasvuur, georganiseerd door Dorpsbelangen, wordt op tweede paasdag 
maandag 6 april om 19:30 uur ontstoken. Zie voor aanvullende informatie met 
betrekking tot de bouw en de Paasavond elders in deze Boerhoorn. 
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Vooraankondiging Jaarvergadering 

De jaarvergadering van de vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, 
Laaghalen en Laaghalerveen staat gepland op maandag 20 april om 20:00 uur 
in het Haolerhoes. 
 

Sterk Midden Drenthe roept op tot solidariteit! 
Op allerlei plaatsen in onze provincie wordt glasvezel aangelegd. Een 
glasvezel-breedbandverbinding is immers de beste breedbandverbinding die er 
is. Omdat het niet rendabel is, worden de kleine dorpen en buitengebieden in 
Midden Drenthe, net zoals eerder het geval was bij de aanleg van de kabel, 
overgeslagen. Dat is oneerlijk en zonde. Het is namelijk gebleken dat de 
leefbaarheid van deze dorpen en buitengebieden vergroot wordt door een 
goede internetverbinding. Het kan leegloop en krimp tegengaan. 
 
Het is dus van groot belang dat er een glasvezelnetwerk komt. Helaas willen de 
grote providers niet en kan de politiek het glasvezelproject niet voor ons 
realiseren. Daarom gaan we zelf aan de slag. De komende maanden gaan wij 
van Stichting Sterk Midden Drenthe een grote informatiecampagne houden om 
heel Midden Drenthe te enthousiasmeren voor ons project: het zelf realiseren 
van een glasvezelnetwerk! Het wordt een project door en voor ons. Het 
glasvezelnetwerk kan namelijk alleen tot stand komen als 65 procent van alle 
inwoners en bedrijven meedoet. 
 
U denkt misschien dat uw huidige verbinding goed genoeg is, maar denk eens 
aan de toekomst. Dit geldt ook voor de kabelabonnees. Een aansluiting op de 
kabel brengt al vrij snel internet met zich mee, maar voor de grote 
veranderingen op het internet die in de nabije toekomst gaan komen zijn ook 
deze netwerken onvoldoende toegerust. Daarom roepen wij ook alle 
kabelabonnees op om zich bij ons project aan te sluiten. Uw solidariteit, die 
niets extra kost, gaat bepalen of alle inwoners in Midden Drenthe de 
beschikking krijgen over een essentiële breedbandverbinding.  
 
Ongetwijfeld krijgt u binnenkort een aanbieding van het kabelbedrijf of u voor 
een lager tarief een meerjarig contract wilt afsluiten. Houd er rekening mee dat, 
wanneer het ons niet lukt het glasvezelproject van de grond te krijgen, de 
prijzen na zo'n afgesproken periode net zo makkelijk weer verhoogd zullen 
worden. Overweeg daarom glasvezel! Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf 
op de hoogte van alle ontwikkelingen. 
 
Stichting Sterk Midden Drenthe - www.sterkmiddendrenthe.nl 
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Terugkoppeling informatiebijeenkomst Dorpszorg 
 

Maandag 19 januari werd er door de 
Buurtacademie een informatieavond 
georganiseerd. Het ging over de 
veranderingen in de zorg, die per 2015 
zijn ingegaan. Ongeveer 40 bewoners 
hebben zich laten informeren door 
meerdere sprekers.  
Een korte samenvatting. 
 
 
Ontwikkelingen in de samenleving 
Fenna Bolding heeft in haar presentatie 
Zorgkracht voor de toekomst, uitleg 
gegeven aan de algemene 
ontwikkelingen in de samenleving. 
 
 
 

Er zijn een aantal trends die zorgen dat de samenleving veranderd. Zo zal de 
samenstelling van de bevolking veranderen. Er komen in de toekomst minderen 
kinderen en er zullen meer ouderen zijn. Dit zorgt voor vergrijzing van de 
samenleving. Bijkomend voordeel is wel dat de ouderen langer gezond blijven. Om 
de zorg betaalbaar te houden moet er daarom slim worden gewerkt tussen wonen, 
welzijn en zorg. 
 
 

Professionele hulp 
 
Collectieve hulp, alleen waar nodig 
 
Mensen zorgen voor elkaar 
 
Mensen zorgen voor zichzelf 
 

 
 
Bovenstaande afbeelding laat zien dat het grootste deel van de samenleving voor 
zichzelf kan zorgen. Mocht er een hulpbehoefte zijn, dan kan de leefomgeving daar 
vaak invulling aan geven, dus voor elkaar zorgen. Alleen wanneer dit niet meer 
voldoende is kan er collectieve of professionele hulp worden ingeroepen. 
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Hervormingen in de zorg 
Marjon Mulder van Welzijnswerk Midden-Drenthe heeft uitleg gegeven aan de 
veranderingen het zorgstelsel. De AWBZ wordt opgedeeld in een 3-tal wetten. De 
Wet Langdurige Zorg (WLZ) betreft de personen die langdurig zijn opgenomen, 
deze zorg blijft onder verantwoording van de Rijksoverheid.  
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgebreid, waarbij ook de 
begeleiding van zwakkeren in de samenleving hieronder gaan vallen. De zorg van de 
WMO valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. 
De Zorgverzekeringswet betreft de persoonlijke verzorging en wijkverpleging. Dit 
wordt nu uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. 
 
Wanneer u vragen heeft over de veranderde zorg kunt u contact opnemen met het 
Loket voor zorg en Dienstverlening, T (0593) 541 333. 
 
Veranderingen in de jeugdzorg: Jeugdteam Beilen 
Petra Kromkamp heeft verteld dat de jeugdhulpverlening voor inwoners van 0-23 jaar 
volledig onder verantwoordelijkheid komt van de gemeente. Een jeugdteam is actief 
in de voormalige gemeente Beilen. 
Wanneer u vragen heeft over jeugdzorg kunt u contact opnemen met het Centrum 
voor Jeugd en Gezin, T (0593) 524 136. 
 

Project Dorpskracht 
Voor hulp en steun zijn we in de toekomst meer op elkaar aangewezen. Van ons 
wordt verwacht dat we zelfredzaam zijn en dat we maatschappelijk blijven deelnemen 
in de samenleving. Dit roept natuurlijk vragen op.  
 

Wat betekenen deze verandering voor ons als dorpsbewoners? 
Hoe kunnen we als dorp onze kracht bundelen en gebruiken? 
Waar kunnen we zelf activiteiten ontwikkelen? 
Wanneer moeten we de zorg overlaten aan professionele hulpverleners? 

  
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft een project gestart met als naam: 
Dorpskracht. Dit project zal antwoord moeten geven op bovenstaande vragen. 

Samenvattend, hoe kan er in het dorp slim worden samengewerkt, zodat alle 
dorpsbewoners prettig en langdurig in ons dorp blijven wonen. 
 

OPROEP 
De initiatiefgroep komt  graag in contact met dorpsbewoners die hierover willen 
meedenken. We zoeken ongeveer 25 dorpsbewoners uit het gehele werkgebied 
waarmee we in gesprek gaan. Begin maart wordt een overleg gepland.  
 
Heeft u interesse, meld u zich dan aan via email dorpskracht@hooghalen.nu. 
Voor meer informatie kunt ook telefonisch contact opnemen met: 

Janny Buiter   (0593) 592491 
Riet Broekhuizen   (0593) 592634 
Anita Talens   (0593) 592366 


