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

 
 

Vooraankondiging Paasvuur 
Het Paasvuur, georganiseerd door Dorpsbelangen, wordt op tweede paasdag 
maandag 28 maart om 19:30 uur ontstoken. Zie voor aanvullende informatie 
met betrekking tot de bouw en de Paasavond elders in deze Boerhoorn. 
 

Vooraankondiging Jaarvergadering 
De jaarvergadering van de vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, 
Laaghalen en Laaghalerveen staat gepland op maandag 11 april om 20:00 uur 
in het Haolerhoes. 
 

Glasvezel: geweldig nieuws! 
Vrijdag 26 februari hebben wij het bericht via het platform Verbind Drenthe 
ontvangen dat, ondanks reactie vanuit de marktpartijen op de marktconsultatie, 
geen plan op tafel is gelegd waardoor ons project zou kunnen worden 
gedwarsboomd. 
 
We kunnen verder! 
Met dit besluit vanuit de provincie is de weg vrijgemaakt voor een succesvol 
Glasvezel Sterk Midden Drenthe. Op deze wijze hebben wij allen een kroon 
gekregen op onze inspanningen voor dit glasvezelproject in het buitengebied 
van Midden Drenthe. 
Wij zijn zeer verheugd met deze onverwacht snelle wending. 
 
Het project Sterk Midden Drenthe gaat nu haar financiering definitief invullen en 
om de volgende stappen te kunnen maken is de opdracht voor herberekening 
van de businesscase gegeven.  
 
De coöperatie gaat worden voorbereid en zal op een gegeven moment worden 
opgericht. 
 
Proficiat aan allemaal!!! 
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Het Witte Zand 

Sinds begin dit jaar zijn een aantal vrijwilligersgroepen druk bezig geweest in 
het bosgebied “Het Witte Zand”. Deze werkzaamheden zijn in verband met  het 
naderende broedseizoen in een afrondende fase beland. 
Zoals u misschien uit eerdere berichtgeving in de Boerhoorn heeft gelezen, 
heeft Landschapsbeheer Drenthe (in opdracht van Dorpsbelangen) een plan 
gemaakt ons bos weer mooi te maken.  
 
Er is samen met de eigenaren van de bospercelen een plan opgesteld om de 
zandverstuiving ruimer te maken en er voor te zorgen dat er weer voldoende 
zonlicht op de zandverstuiving kan komen. Ook de noordwestzijde van het 
bosgebied is aangepakt. Een vennetje dat dichtgegroeid was, is ontdaan van 
wildgroei. Jeneverbesstruiken die klem tussen bomen niet meer tot 
ontwikkeling konden komen, staan nu weer vrij en kunnen weer volop groeien. 
Als afsluitende actie heeft de jeugdsoos All-Skin in samenwerking met 
Duurzaam Hooghalen een “Bosklusdag” georganiseerd. Tijdens deze actie 
werden er een groot aantal paden opgeschoond, waaronder de paden van “het 
rondje Hooghalen”, zodat er weer vrij gewandeld kan worden. Het is de 
bedoeling om hier nog een vervolg aan te geven in de tweede helft van dit jaar. 
Al met al is er veel werk verzet de afgelopen twee maanden en willen wij alle 
vrijwilligers die hier aan mee hebben geholpen hartelijk bedanken voor hun 
inzet! Om het resultaat te komen bekijken, nodigen wij u allemaal uit om de 
komende tijd eens rond te wandelen in ons mooie bos. 

 
Voor           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Na   


