VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dorpsbelangen@hooghalen.nu)

Bevrijding Hooghalen 70 jaar
Op 12 april jl. was het 70 jaar geleden dat Hooghalen is bevrijd. Op deze dag
is het infopaneel onthult bij het 4 mei herdenkingsmonument. In opdracht van
het bestuur van Dorpsbelangen is door de vrijwilligers van het 4 mei comité
en de Historische Werkgroep een bijzonder en mooi paneel ontworpen.
Tijdens de onthulling zijn 2 verhalen verteld van oud-inwoners over de
bevrijding van Hooghalen, het verhaal van dorpssmid Johannes Elslo en van
Bertus Hoogeveen. Daarna is door de heer Bergsma een gedicht
voorgedragen van Johannes Hidding.
De officiële onthulling van het infopaneel is verricht door ooggetuige mevrouw
Timmerman-Stevens. Hiermee is symbolisch de geschiedenis overgedragen
aan de jongste generaties Haolers.
Na het officiële onthulling was er gelegenheid om in het Haoler Hoes een
bezoek te brengen aan de expositie over de bevrijding van Hooghalen. Deze
bijzondere materialen uit de Tweede Wereldoorlog zijn verzameld door Rinke
Feenstra en door hem opgesteld in de hal en te zien tot 12 mei.
Op de dorpssite kunt u meer informatie vinden over de Tweede
Wereldoorlog, waarbij de twee herinneringen van dorpsbewoners.
Jaarvergadering
Op onze ledenvergadering van 13 april jl. heeft Anita Talens afscheid
genomen van ons bestuur. Zij heeft 15 jaar haar steentje bijgedragen. Wij zijn
ervan overtuigd dat mede door haar zorgvuldige en enthousiaste inzet de
taken van Dorpsbelangen naar een hoger niveau zijn getild.
Helemaal uit beeld verdwijnt Anita niet, want op een aantal terreinen blijft zij
nog actief binnen het vrijwilligerscircuit van Hooghalen. Op de vergadering is
Albertje Elslo voorgedragen en gekozen als nieuw bestuurslid.
Project Dorpskracht
Van dorpsbewoners wordt steeds meer verwacht dat ze zelfredzaam zijn en
dat ze maatschappelijk kunnen blijven deelnemen in de samenleving.
Daarvoor kan een beroep worden gedaan op de mededorpsbewoners, die
hun talenten gebruiken om anderen te helpen.
Het project Dorpskracht gaat op zoek naar de behoeften in hulp en probeert
hierin te voorzien. Met als resultaat dat alle dorpsbewoners, van 0 tot 100
jaar, prettig en langdurig in ons dorp blijven wonen. Een projectgroep
bestaande uit een 6-tal dorpsbewoners is onlangs van start gegaan. Als het
goed is bent u onlangs over dit project door middel van een persoonlijke brief.
2

VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

In de eerste fase van dit project willen de projectgroep in kaart brengen welke
hulp al wordt gegeven en waar behoefte aan is. Met behulp van
huiskamergesprekken willen we deze informatie achterhalen. Het kan zijn dat
u binnenkort, door iemand uit uw straat of buurt, voor een dergelijk
huiskamergesprek wordt uitgenodigd. Wij hopen dat u aan deze uitnodiging
gehoor wilt geven.
Ontwikkelingen Glasvezel
Zaterdag, 4 april, is de glasvezel informatiewinkel van Stichting Sterk Midden
Drenthe in Beilen geopend. Dit gebeurde onder toeziend oog van
verschillende wethouders, gedeputeerden, statenleden,
gemeenteraadsleden, pers en een grote groep ambassadeurs.
De opening ging van start op het Raadhuisplein. Onder begeleiding van
fanfare de Harmony werd vervolgens 100 meter glasvezel naar het
informatiepunt aan de Brinkstraat 4 gedragen. Voorzitter van de Stichting
Roel Seele, wethouder Gert Jan Bent en gedeputeerde Ard van der Tuuk
spraken het toegestroomde publiek toe en openden de deuren officieel.
De winkel is geopend om alle bewoners en ondernemers van de gemeente
Midden-Drenthe van informatie over het glasvezelproject te voorzien.
Daarnaast wordt de bewoners en de ondernemers de mogelijkheid geboden
zich in te schrijven bij een van de twee providers.
Wanneer 65% van de gemeente zich inschrijft, zal het glasvezelnetwerk
daadwerkelijk aangelegd worden. Ondertussen loopt de informatie campagne
langs alle dorpen en kernen door.
 Informatieavond Zwiggelte: vrijdag 17 april 20.00 uur
 Informatie avond Hooghalen: donderdag 23 april 19.30 uur
U kunt zich nu al inschrijven voor glasvezel op de website van stichting SMD:
www.sterkmiddendrenthe.nl
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