VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Natuurwerkdag
Net als vorige jaar vindt de jaarlijkse natuurwerkdag plaats op zaterdag 2
november. Deze dag wordt samen georganiseerd met Landschapsbeheer
Drenthe. Het is de bedoeling net als vorige jaar de werkzaamheden uit te
voeren om en nabij het Witte Zand. De werkzaamheden zijn het snoeien van
bomen en struiken en het opruimen van zwerfvuil. De dag start om 9.30 bij
het Dorpshuis en eindigt rond 14.30 uur. Aanmelden kan via de site
www.natuurwerkdag.nl.
Lid worden van Dorpsbelangen
Wat doet de vereniging Dorpsbelangen?
De vereniging Dorpsbelangen houdt zich bezig met belangenbehartiging
van onze leefomgeving in de ruimste zin van het woord.
Enkele voorbeelden waar wij mee bezig zijn, zijn:
- Opstellen Dorpsvisie komende jaren
- Opstarten, opvolgen en/of deelnemen aan leefbaarheid projecten
- Coördineren van:
 Klachten over weg- en groenonderhoud.
 Buurtacademie
 AED hulpverlening
- Organiseren Paasvuur
- Adviseren van de gemeente en provincie bij streek- en
bestemmingsplannen
Ook uw lidmaatschap wordt zeer op prijs gesteld. De contributie bedraagt €
5,00 per jaar. Wanneer u lid wenst te worden, kunt u een mail sturen naar
dbhooghalen@gmail.com met uw gegevens of een briefje inleveren bij het
secretariaat of een van de bestuursleden bij u in de buurt.
Contributie inning
Binnenkort zal de contributie over 2019 worden geïnd. De contributie is dit
jaar wederom vastgesteld op € 5,00. In de maanden oktober-november kunt
u één van de bestuursleden aan de deur verwachten, wanneer u geen
machtiging heeft getekend.

2

VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

Dorpsvisie
Tijdens de vakantieperiode hebben wij bij 2 adviesbureaus het verzoek
gedaan om een offerte te maken voor het opstellen van onze Dorpsvisie.
Inmiddels hebben beide adviesbureaus hunnen plannen gepresenteerd en
kunnen wij bijna overgaan tot het gunnen van één van de adviesbureaus.
Zodra bekend is welk adviesbureau de dorpsvisie gaat opstellen en hoe het
vervolg eruit komt te zien laten wij u dat weten.
3FM Serious Request komt op 24 december naar Hooghalen
3FM zet zich ook dit jaar weer met man en macht in om geld op te halen voor
het Rode Kruis. In de week voor kerst, 18 tot en met 24 december gaan de
DJ’s te voet van Goes naar Groningen om geld op te halen in de strijd tegen
mensenhandel. Ze lopen in totaal 500 kilometer van plaats naar plaats en van
actie naar actie om aandacht te vragen voor dit wereldwijde probleem. 24 uur
per dag doen de DJ’s verslag van hun tocht en zijn ze live te volgen op radio,
online en op televisie.
Na 6 uur lopen wisselen de DJ’s af met het volgende duo. Dit doen ze op de
zogenoemde “Chequepoints”. Op deze 25 start- en finish locaties zal 3FM
zorgen voor een feestje. Op dinsdag 24 december komt de rijdende karavaan
van 7.00 tot 8.30 uur bij het dorpshuis ’t Haoler Hoes in Hooghalen, van 7.00
tot 8.30 uur.
Het dorp is gevraagd medewerking te verlenen en/of iets te organiseren om
geld op te halen.
Denk je een goed idee te hebben voor een leuke actie dan horen we dit
graag.
Dus wil je meedenken of meehelpen, neem dan contact op met het
secretariaat van Dorpsbelangen via dbhooghalen@gmail.com.
Voor meer informatie, kijk op: www.3fm.nl/seriousrequest
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