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

 
 

Vooraankondiging paasvuur 

Op tweede paasdag (maandag 13 april) zijn wij weer voornemens om het paasvuur te 

organiseren. Onder voorbehoud zijn de volgende zaterdagen gepland om snoeihout te 

storten 28 maart, 4 en 11 april. In de volgende boerhoorn leest u of deze data definitief 

zijn. 

 

Vooraankondiging jaarvergadering 

Maandag 6 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 30 maart 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.  
 

Dorpsvisie 

In de vorige edities van de Boerhoorn hebben wij u aangegeven dat 2 adviesbureaus hun 

plannen hebben gepresenteerd om voor Hooghalen een Dorpsvisie op te stellen. 

Inmiddels kunnen wij u vertellen dat Antea group de Dorpsvisie samen met Hooghalen 

gaat opstellen. Op 10 februari vindt er een startbijeenkomst plaats van het bestuur samen 

met de gemeente Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe en Antea group.  

 

Om alle belangen die spelen in het dorp goed te kunnen verwoorden en omdat de 

Dorpsvisie van het dorp is, hopen wij op een goede samenwerking vanuit het dorp. 

 

Wilt u graag meedenken over hoe de toekomst van het dorp, meldt u dan aan bij het 

secretariaat (dbhooghalen@gmail.com) of bij een van de andere bestuursleden. 


