VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

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

Het bestuur wenst u een gezond en plezierig jaar toe! Heeft u tips voor het bestuur of heeft
u interesse om mee te denken over een leefbaar Hooghalen, kunt u contact opnemen met
een van de bestuursleden of het secretariaat.

Dorpscontactpersoon
Wanneer er volgens u iets mankeert aan het onderhoud van wegen, bermen, sloten en/of
groenvoorzieningen, kunt u dit doorgeven aan de contactpersoon van ons dorp, dit is
Jeroen van de Leur, e-mail: dbhooghalen@gmail.com.
Hij geeft deze opmerkingen over de gemeentelijke aangelegenheden door aan de
contactambtenaar. In ons geval is dit de heer Gerard Epping, hij zorgt vervolgens dat de
opmerkingen op de juiste verantwoordelijke gemeentelijke afdeling terecht komen.
Ook kun u gebruik maken van een app van de gemeente (gemeente Midden-Drenthe) om
een melding te maken en krijg u een reactie van de gemeente terug.

Terugblik Serious Request
Dinsdagmorgen 24 december kwam de karavaan van 3FM naar Hooghalen. Al vroeg werd
het plein voor het dorpshuis omgetoverd tot een mediacircus. Om 7.00 uur ging de muziek
aan en ging het checquepoint feest van start. Vele bewoners waren van de partij.
Het DJ duo Mark en Jorien hadden hun laatste etappe snel gelopen, zodat ze om 7.20 uur
al in Hooghalen waren. Rond kwart voor 8 werd het duo gewisseld met Frank en Eva. Het
moment om de cheques te overhandigen.
Het dorp had diverse inzamelingsacties opgezet, met de volgende resultaten:
School met 3 verschillende acties
€ 1.026,14
Flessenactie Coop
€
98,00
Verkoop wc-rollen door de jeugd
€ 353,50
Culturele wandeltocht
€ 192,00
Kerstboomgooien HHCombi
€
75,00
Dorpsontbijt
€ 231,75
NK Oliebollen stapelen Fleddérus
€ 400,00
Totaal hebben alle actie opgebracht:
€ 2.376,39
Alle gevers van harte bedankt voor dit mooie resultaat!
Maar er liepen ook nog wandelaars mee van Hooghalen naar
Vries, een tocht van maar liefst 20 km onder natte
omstandigheden. Tenminste 11 dorpsbewoners hebben deze
tocht volbracht, een geweldige prestatie! Ook zij hebben
hiermee geld bijeen gebracht voor het goede doel.
De totale opbrengst was meer dan 1.4 miljoen. Geld dat ten
goede komt aan het Rode Kruis voor de slachtoffers van
mensenhandel.
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