VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dbhooghalen@gmail.com)

Paasvuur
Ook dit jaar organiseren wij weer het paasvuur op maandag 22 april. Meer informatie met
betrekking tot het paasvuur vindt u elders in deze Boerhoorn.

Jaarvergadering
Maandag 8 april houden wij onze jaarvergadering. Zoals u gewend bent lichten wij dan
onze activiteiten toe en zullen er enkele formele zaken aan bod komen. Ook is er
gelegenheid voor inbreng en vragen van uw kant, als lid van onze vereniging. Helaas is
het niet altijd mogelijk om dit tijdens de vergadering zelf naar tevredenheid te
beantwoorden. Het bestuur wil dit graag verbeteren.
Wanneer u nu al een aandachtspunt of concrete vraag heeft, zou u deze dan al vooraf
aan ons willen meedelen. Wanneer u dit voor 1 april doet kunnen wij een goede reactie
geven op de jaarvergadering zelf. Wij hopen dat we hiermee de vergadering inhoudelijk te
verbeteren. Uw vraag kan telefonisch, per email of persoonlijk gesteld worden aan een
van de bestuursleden. Natuurlijk blijft er op de avond zelf ook ruimte voor u inbreng en
vragen.
Tot slot nog een aanvullende opmerking: de jaarstukken worden vooraf via de
dorpswebsite hooghalen.nu gepubliceerd.
Agenda
De voorlopige agenda ziet er als volgt uit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen
Notulen algemene jaarvergadering van 16 april 2018
Jaarverslag secretaris 2018
Jaarverslag penningmeester 2018
Verslag kascommissie
Benoeming leden kascommissie
Vaststelling contributie 2018
Bestuursverkiezing
Aftredend is Henk Oldenkamp. Henk stelt zich niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen tot 24 uur voor
aanvang van de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.

10.

11.
12.

Lopende activiteiten
- Dorpskracht
- Voortgang glasvezel
- Project Landschapsbeheer
Rondvraag
Sluiting
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AED hulpverlening
Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Je overlevingskans is het grootste wanneer
binnen 6 minuten de juiste hulp is gestart. Door de inzet van burgerhulpverleners zijn er
minder sterfgevallen. Bij een reanimatie verlenen zij de eerste hulp, totdat professionele
hulpverlening er is.
In onze regio zijn zo’n 50 AED hulpverleners geregistreerd, vooral in de kern Hooghalen is
de dekking goed. Woont u buiten het dorp en heeft u AED hulpverlening bijvoorbeeld via
uw werk, sluit u zich dan ook aan. Heeft u geen geldig certificaat, dan kunt u aansluiten bij
de herhalingslessen die binnenkort in Hooghalen worden gegeven.
Meer informatie: aed@hooghalen.nu

Buurtpreventie
In de gemeente Midden-Drenthe zijn in verschillende buurten WhatsApp-groepen voor
buurtpreventie actief. In deze groepen wisselen buurtbewoners snel informatie uit over
verdachte situaties in de eigen straat. Op die manier kunnen bewoners de politie helpen
en zo zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving. In Hooghalen zijn in twee buurten
dit soort groepen actief, deze zijn te herkennen aan de buurtpreventieborden.
Voor een derde buurt geeft de wijkagent binnenkort een voorlichtingsavond. Waarbij de
werkwijze wordt toegelicht. Deze avond is op donderdag 11 april, om 20.00 uur in ’t Haoler
Hoes.
Wilt u ook een groep opstarten, kom naar deze avond of neem contact op met het
secretariaat. Er is een voorbeeldbrief beschikbaar om eenvoudig de interesse in de buurt
te peilen. Meer informatie: dbhooghalen@gmail.com

ZATERDAG 23 MAART
tussen 15:15 - 16:00 uur
Elite-Mannen/Beloften

vanaf Assen over provinciale weg
door HOOGHALEN en LAAGHALEN
let op !!
vooral bij de winkels en de kruisingen
zie www.dorpenomloopdrenthe.nl
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