
 

 
Nieuwsbrief	mei	2022	

Nieuws	vanuit	het	Coöperatiebestuur	
 
 
De DJAH (De Jeugd Activiteiten Haghorst)  

 
Een geweldig initiatief dat jaren actief was in Haghorst. 
Helaas is het de laatste jaren, mede door corona, op een 
erg laag pitje komen te staan. Maar nu alles weer open 
is willen we dit graag weer oppakken! Met een frisse blik 
gaan we weer activiteiten organiseren. Speciaal voor de 

jongeren vanaf groep 8 tot en met 16 jaar, 4x per jaar, op vrijdagavond. De eerste 
avond zal zijn op vrijdag 3juni.  Deze avond gaan we bowlen in Tilburg. Kosten 5 
euro per persoon. 
Ga je mee? Geef je dan op bij Annet van Bavel of Conny van Dorst! 

 
 
HALLO Haghorst warm onthaald 
 
Na een soepel gesprek met het bestuur van EDN hadden we al snel het gevoel dat 
we tot de tijd dat er een multifunctionele ruimte gerealiseerd zou zijn we welkom 
waren bij hen in de kantine.  
Pak van ons hart dat de activiteiten van HALLO Haghorst zonder haperingen of 
moeilijke constructies voortgezet zouden kunnen worden op hun terrein.  
Eerder dan verwacht zaten we er al. De laatste koffie-inloop op 30 maart in D’n Deel 
ging er niet door omdat de wereld in brand staat. Vervroegde ‘uit huisplaatsing’ was 
onontkoombaar.  Heel begrijpelijk, maar wel even schakelen. En dat hebben we met 
z’n allen goed gedaan.  
De opkomst bij de eerste koffie-inloop op onze nieuwe stek was GROOTS. Zo zien 
we het graag! Corrie en Rieki hebben het vuur uit de sloffen gelopen. Wij als bestuur 
hadden bedacht een feestelijke start te maken. De taart zou worden gebakken.  
Niet nodig. Die taart werd ons aangeboden door EDN. 2 prachtige slagroomtaarten, 
in een mum uitgedeeld vanwege de grote opkomst. De laatkomers moesten het doen 
met cake, die natuurlijk ook lekker was. 



Beste bestuursleden van EDN, hartelijk dank voor het warme onthaal. Het staat op 
ons netvlies.  Ook dank aan iedereen die zich heeft bemoeid met het op korte termijn 
vinden van een goed onderkomen voor onze werkgroep. 
 
Woensdag 20 april kreeg jeugd van Haghorst uitleg over reanimatie en AED. Er was 
een mooie opkomst die avond.  Ze zaten allemaal heel geïnteresseerd te luisteren en 
stelden goede vragen. Verschillende waagden zich ook aan het oefenen op de pop. 
Initiatief vanuit HALLO Haghorst en organisatie door Ria Blankers en Conny van 
Dorst.  
 
HALLO Haghorst organiseert een workshop bay- en kinder-EHBO 
Onderwerpen: Stukje preventie, levensreddend handelen en wat te doen bij 
ongevallen in en   rondom het huis. 
Spreker:     Ellen Klaasen 
Wanneer:  12-05-2022 van 19.30 uur tot 22.00 uur   
Locatie:      Den Horst. Binnenlopen vanaf 19.00 uur 
Kosten:       4,-. inclusief kopje koffie/thee; contante betaling bij binnenkomst  
Aanmelden voor:  8 mei via de website van HALLO Haghorst: hallo-haghorst.nl  of     
 rinavanhelvert1@gmail.com 
 
 

Leuk	hè	dat	er	weer	iets	georganiseerd	wordt.	
En	dit	is	een	workshop	die	we	van	harte	
aanbevelen.	Want	kinderen	is	‘hoogste	goed’	
toch.	En	dan	spreken	we	nog	niet	over	de	
kleinkinderen.	Als	je	had	geweten	dat	het	
hebben	van	kleinkinderen	zo	leuk	is	had	je	ze	
misschien	wel	eerst	gewild.	 
Met	kinderen	noch	kleinkinderen	mag	iets	
gebeuren	en	als	het	dan	toch	gebeurt	wil	je	
kunnen	handelen	en	wel	meteen.	Nou	dat	
snappen	we	en	daarom	organiseert	HALLO	
Haghorst	deze	workshop.	Meld	je	aan.	Er	
kunnen	80	tot	100	mensen	in	de	zaal.	

 
 
 
LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	

 
 

Geboren:	



	
Op 3 april is Tuur Persoons geboren. Tuur is de zoon van Ruud Persoons en Jolijn 
van Bommel. Zij wonen in de Pastoor Jilessenstraat. Wij wensen hen hartelijk 
gefeliciteerd en Tuur van harte welkom.  
 
 
D’n Deel 
	

Beste mensen,  
 D’n Deel heeft 
afgelopen 1 april definitief 
zijn deuren gesloten als 
ontmoetingscentrum. Bij 
het gros van de inwoners 
van Haghorst is het 
gebouw uit en te na 
bekend. 65 Jaar geleden 
was het de basisschool, 
daarna de kleuterschool 
en daarna het 
Ontmoetingscentrum, wat 
tijdens zijn bestaan aan 
velen een onderdak heeft 

geboden.  
De Mix, de Click, Het Kleine Verschil, de Dansgroep, de Joga, de Durdauwers en 
dansmariekes, het Spektakel, HALLO Haghorst, Seniorenbeweging, 
Buurtverenigingen en vergadertijgers, Friends, Sinterklaas en niet te vergeten alle 
feestvierders die er hun toevlucht zochten. Glorietijden!  
 
In 2020 was D’n Deel vanwege Corona weer even school. Het cirkeltje was rond.  
 Daarna werd het stil. De toeloop naar het gebouw was al tanende, maar 2021 
blonk noodgedwongen uit in afwezigheid van iedereen op een enkele dwaalgast na.   
Het gebouw staat op de nominatie voor afbraak, dus de gemeente, die ook op zijn 
beurs moet letten, zag geen reden om openhouden van het gebouw nog te 
subsidiëren. Per 1 April ging de deur dicht. Die enkeling die verknocht was aan D’n 
Deel kreeg of zocht een onderkomen elders.  
 Maar vaak kent een ‘stervende’ een laatste opleving en zo ook D’n Deel.  
Het gebouw werd al voor 1 April overlopen door bereidwillige vrijwilligers en vaklui en 
was op sluitingsdatum klaar voor zijn nieuwe taak; de opvang van de onfortuinlijke 
Oekraïense vluchteling. De hoop gaat er naar uit dat zij totdat de sloophamer valt 
zich hier welkom en veilig zullen voelen. 
Het gebouw zal tot op zijn laatste dag van zijn bestaan ten volle zijn benut. Meer kan 
een gebouw zich niet wensen. Rest ons als bestuur van stichting D’n Deel alleen nog 
jullie te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.   
 
Met vriendelijke groeten, 
Klazien Swolfs, beheerder, Corine Jongsma, secretaris, Piet vd Wiel, bestuurslid 
Ad Stabel, voorzitter, Rina van Helvert, penningmeester 
	



	
Nieuws	van	de	Commissie	Kleine	Kern	Haghorst	

	
 
Foto van de maand: Buiten Gewoon Gezond: Sporten voor jong en oud 
 

	
 
Bewust Bewegen voor senioren 
In januari zijn we gestart met een groepje senioren die elke dinsdagochtend van 
10.15uur tot 11 uur kunnen bewegen onder begeleiding van fysiotherapeute 
Monique. Mocht je interesse hebben, dan neem even contact met ons op 
0626810129 of info@buitengewoongezond.nl. 
 
Open Gym voor jeugd 
Vanaf april Open Gym voor de jeugd op vrijdagavond. Tussen 18.30 en 20.30 is er 
de mogelijkheid om zelf of met een paar vrienden te fitnessen. Je kan zelf kiezen wat 
je wil trainen of vragen om wat meer begeleiding van Bart of Michelle. Een van de 
twee trainers is altijd aanwezig, dus verantwoord en veilig kracht op bouwen in 
Haghorst. Kom je kijken of het iets voor je is? Meld je vooraf even aan door een 
appje te sturen naar 0626810129. 
 
Circuittrainingen 
Geen senior en geen jeugd? Wel lekker dichtbij huis sporten? Dan kun je aansluiten 
bij de circuit trainingen. Elke week andere kracht, balans, coördinatie en 
conditieoefeningen: buiten bij mooi weer en binnen als het regent of te koud is. 
Opgeven bij Bart via 0626910129 of info@buitengewoongezond.nl. 
 
 



 
Beachvolleybal 
Het beachvolleybalseizoen is weer 
begonnen! De schoenen kunnen weer 
uit en je kan op blote voeten gaan 
sporten! Je kan ervoor kiezen om het 
hele seizoen mee te trainen of aan de 
competitie mee te doen of om je voor 
een van de beachvolleybal-, 
beachtennis- of voetvolleytoernooien 
mee te doen. Kijk voor meer informatie 
of om je in te schrijven op 

http://www.vcdehilver.nl/beach, of mail naar beachvolley@vcdehilver.nl. 
Toernooien voor volwassen op vrijdagavond: Vrijdag 20 mei: 4vs4 beachvolleybal 
En vrijdag 27 mei: Voetvolley / beachtennis. 
Voor basisschool jeugd, ook als je niet op (beach)volleybal zit:2 tegen 2 toernooitje 
op zondagochtend 22 mei 
 
Nieuw(s) op de website www.haghorstonsdorp.nl 
Nieuw(s) op de website Haghorst Ons Dorp – die de komende maand een compleet 
nieuwe look zal krijgen - en de daaraan gekoppelde Facebookpagina van de 
Commissie “Haghorst Nieuws”: 

• Agenda voor Haghorst 
• Bericht BD over speeltuin De Welder 
• Bericht BD Opvang Oekraïense vluchtelingen in D’n Deel 
• Foto’s inrichting D’n Deel voor opvang vluchtelingen 
• Bericht Beachvolleybal VC De Hilver 
• Berichten BD formatie en procedure keuze wethouders gemeente 

Hilvarenbeek 
• Nieuwsbrief mei 2022 
• ·Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking 

(te downloaden). 
	
	
Agenda voor Haghorst voor de maand mei 

Voor de maand mei staan de volgende zaken op 
de agenda voor  Haghorst.  Aanvullingen zijn 
zoals altijd welkom via de mail haghorst@wxs.nl 
 
3 mei Ophalen restafval 
11 mei  Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56 
12 mei Workshop baby- en kinder- ehbo  HALLO 
Haghorst – Den Horst 
13 mei Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 

20 mei 4vs4 beachvolleybal – Sportpark De Haan 
20 mei  Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
20 mei Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
22 mei 2 tegen 2 beachvolleybal voor jeugd basisschool - Sportpark De Haan 
25 mei Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56  
27 mei Voetvolley/beachtennis – Sportpark De Haan 


