
 
Nieuwsbrief	september	2022	

Vanuit het Coöperatiebestuur 

Toch weer even aandacht voor onze twee speerpunten waar wij veel tijd aan hebben 
besteed: 

1 Woningbouw (Welder 2) 

Wederom is er vertraging opgelopen. Het ziet er nu naar uit dat het bestemmingsplan 
pas in januari 2023 in de raad komt. Wij hebben fel geprotesteerd tegen deze 
vertraging. In een gesprek met wethouder Piet Machielsen hebben wij ons 
ongenoegen over de enorme trage gang van zaken over dit punt kenbaar gemaakt 
en hij gaf aan dat dit voor hem zeker een prioriteit is om dit, gemeente breed, aan te 
pakken. Dat is erg hard nodig! Overigens verliep het gesprek met deze nieuwe 
wethouder heel positief: we hebben belangrijke punten voor Haghorst die in zijn 
portefeuille zitten in een ongedwongen sfeer onder zijn aandacht kunnen brengen. In 
september/oktober zullen we ook om de tafel gaan zitten met de tweede nieuwe 
wethouder, Esther Langens. Met wethouder Gerrit Overmans stonden en staan wij 
indien nodig steeds in nauw contact. 

Raadsinformatiebrief 3 augustus 
Enkele zienswijzen van omwonenden en de provincie hebben geleid tot 
aanpassingen in het bestemmingsplan. Het gevolg hiervan is dat de vaststelling van 
het bestemmingsplan nu wordt voorzien voor begin volgend jaar. Hadden we eerder 
nog de verwachting dat dit voor de zomervakantie afgerond kon worden, is dit toch 
weer een tegenvaller voor al degene die aan de slag willen met een nieuwe woning. 
Voor verdere informatie klik op deze link van de raadsinformatiebrief van 3 augustus: 
https://hilvarenbeek.notubiz.nl/document/11717745/1/2022-
60+informatiebrief+Stand+van+zaken+bestemmingsplan+De+Welder+2 
 

2 Hart van Haghorst 

Om te kijken of fase 1 en 2 gekoppeld kunnen worden, zitten we nog steeds aardig 
op schema. September zal iets te vroeg komen, werkgroep en klankbordgroep 
komen 21 september weer bijeen, maar voor het einde van het kalenderjaar 
verwachten wij dat er een goed uitgewerkt plan ligt en daarna moet uiteraard beslist 
worden of dit plan haalbaar is. Streven is om ook dat nog in 2022 geregeld te 
hebben. 

 

 

 



Open dag de Tuinbroek 

Onze biologische dorpstuin 
begint steeds meer vorm te 
krijgen. Er groeit en bloeit echt 
van alles, producten worden 
redelijk afgenomen, hoewel dit 
zeker nog beter kan.2022 is 
een proefjaar, vanaf volgend 
jaar willen we het hele jaar vol 
gaan draaien. Er is dit jaar veel 
geleerd en in 2023 willen we 

een officiële opening gaan organiseren. Maar om dit jaar onze prachtige tuin nog wat 
extra onder de aandacht te brengen, hebben we als werkgroep besloten om ons nog 
eens op de volgende wijzen te profileren: 

- Tijdens het Spektakel op zondagmiddag hebben we ons gepresenteerd. We 
zijn blij dat wij van het Spektakelbestuur hiervoor toestemming hebben 
gekregen; 

- We houden al een soort mini open dag en wel op zaterdag 3 september van 
10.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen die in de appgroep van de Tuinbroek zit, 
heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen.Uiteraard is iedereen van 
harte welkom om eens poolshoogte te komen nemen van wat er zoalte 
bewonderen is in de tuin van Hanneke en Peter van Doormaal aan de Lage 
Haghorst. Koffie en thee en ranja staan klaar, we zorgen dat ook de kleintjes 
zich wat kunnen vermaken! 

Aanmelden voor de app kan nog steeds bij Wim Blankers: 0655142116. Maar ook 
via de website www.detuinbroek.nl vind je wekelijks informatie wat er te koop is. 
Openingstijden van de Tuinbroek:Vanaf 9.00 uur op maandag, woensdag en vrijdag. 

 Nieuws	van	HALLO	Haghorst 
	

Herhalingsavond voor AED 
HALLO Haghorst biedt in samenwerking met Heartsafe 
Hilvarenbeek/Diessen op maandag 19 september een 
herhalingsavond voor AED aan.  Mooie kans om nog 
een keertje te oefenen en je certificaat te verlengen. 
Datum : maandag 19 september 
De avond start om 19uur in Den Horst en duurt tot 
maximaal 22uur. Tijdens deze avond krijg je uitleg over 
de werking van de AED, hoe te reanimeren en hoe 
de AED te gebruiken bij reanimatie en uitleg over 



HartslagNu. Ook kan je oefenen hoe te reanimeren met de AED. 
 
We vragen een bijdrage van 4,5 euro p.p. (kop koffie/thee is inbegrepen). 
Graag je aanmelden voor deze bijeenkomst door mail 
naar dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com of telefonisch : 06-24744397. 
Heb je nog nooit geoefend met AED of een eerdere cursus gevolgd? Bij voldoende 
aanmeldingen kunnen we een aparte avond organiseren. Meld je hiervoor ook gerust 
aan! We hopen op veel enthousiaste reacties, met vriendelijke groet, 
 
HALLO Haghorst en Veerle van der Loo, dorpsondersteuner Haghorst. 
 
 

Laat jouw talent zien op Burendag! 
Denk aan het spelen van een 
instrument, playbacken of zingen, 
kun je 100x hooghouden, 
wil je exposeren met je schilderijen 
of foto’s, of kan je iets wat niemand 
anders kan?  
Laat het ons weten! Dan kun jij je 
talent laten zien aan je buren in 
Haghorst op àZondag 25 

september 2022ß	Meedoen? Mail je talent en gegevens ZO SPOEDIG MOGELIJK 
naar dieny@hallo-haghorst.nl	
 
 
LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	

	
	
Geboren:	
	

Op	18	juli	is	Nout	Kuulkers	geboren.	Nout	is	de	zoon	van	Joeri	
Kuulkers	en	Lieke	Persoons.	Zij	wonen	in	de	Emmastraat.	
	
We	wensen	hen	veel	geluk	en	liefde	samen.			
	
	
	
	

	
	

	



OPROEP	LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	DOORGEVEN	
We	hebben	een	aantal	keer	de	vraag	gekregen	waarom	iemand	niet	vermeld	is	in	deze	rubriek.		
Het	antwoord	is	simpel:	dat	komt	omdat	we	dan	geen	bericht	hebben	gekregen.	Ondanks	dat	we	
enorm	ons	best	doen	om	alle	huwelijken,	geboortes,	nieuwe	bewoners	bij	te	houden,	kunnen	we	dat	
niet	zonder	jullie	hulp.		
Mocht	je	tot	nu	toe	niet	zijn	vermeld	en	dat	alsnog	graag	willen:	dat	kan	natuurlijk	alsnog!	
	
Ken	je	iemand	die	in	het	huwelijk	is	getreden,	stellen	die	een	jubileum	vieren,	baby’s	die	geboren	
zijn,	is	er	iemand	overleden	of	is	er	iemand	in	je	straat	komen	wonen?	Geef	dit	dan	rechtstreek	door	
aan	Cindy	(bestuur	HALLO	Haghorst),	via	het	volgende	mailadres:	
cindy.cooperatiehaghorst@gmail.com.	Of	via	één	van	de	andere	bestuursleden.	Zij	zullen	dan	
persoonlijk	contact	met	diegene	(of	de	familie)	opnemen	om	te	vragen	of	er	een	vermelding	in	de	
nieuwsbrief	mag	komen.	Doorgeven	mag	ook	aan	iemand	van	HALLO	Haghorst	of	Veerle	de	
dorpsondersteuner.	Uiteraard	wordt	dit	alleen	gepubliceerd	met	toestemming	van	diegene.		
 
	

												 	

	

Graag willen wij ons in deze nieuwsbrief aan jullie voorstellen.  

En	met	‘wij’	bedoelen	we	het	team	van	Kaber;sinds	vorig	jaar	Haghorst	.	Wij	zijn	gevestigd	in	het	
sfeervolle	pand	van	bij	Verhoeven,	aan	de	Sint	Josephstraat	1A.	

Omdat	we	vorig	jaar	tijdens	de	verhuizing	nog	midden	in	de	lockdown	zaten,	hebben	we	toen	onze	
komst	niet	groots	kunnen	vieren.	En	heb	je	misschien	in	de	tussentijd	al	kennis	met	ons	gemaakt?	
Ben	je	het	Kaberteam	vorige	maand	tegengekomen	bij	de	Blubberrun,	of	heb	je	onze	berichten	
gezien	in	de	Uitstraling	en	in	UtEllufdeGebooi.		

Jouw	persoonlijke	groei	start	bij	Kaber!	
	
Bij	de	Kabergroep	kun	je	verschillende	trainingen	volgen	op	het	gebied	van	persoonlijke	
ontwikkeling.	Wij	leren	je	waar	het	écht	om	gaat!	Zodat	je	zodat	je	vol	energie	en	overtuiging	bezig	
kunt	zijn	met	de	dingen	die	het	meest	belangrijk	voor	je	zijn.	Goede	communicatie	betekent	
begrijpen	en	begrepen	worden,	daar	hebben	Bernard	en	Jorinde	(zie	de	foto)	hun	missie	van	
gemaakt.	Via	het	opleidingsinstituut	Kabergroep	BV	trainen	zij	jaarlijks	honderden	mensen	om	
dichter	bij	hun	eigen	missie	te	komen	met	behulp	van	NLP(D).	Zoals	wij	dat	noemen;	Neuro	Linguistic	
Personal	Development.		
Immers…	“als	je	doet	wat	je	deed,	dan	krijg	je	wat	je	altijd	kreeg”	
Dus	misschien	is	het	tijd	om	iets	nieuws	te	leren!		
	
Voel	je	welkom	bij	Kaber;	wij	ontmoeten	je	graag	in	de	Sint	Josephstraat	1A	te	Haghorst!	
	

	



	

Nieuws	van	de	Commissie	Kleine	Kern	Haghorst	

	

Foto van de maand: 

 
De dorpen Haghorst en Esbeek in de gemeente Hilvarenbeek zijn vanmiddag verrast 
door een informeel werkbezoek van Willem-Alexander. De koning liet zich op 
verschillende locaties bijpraten  Daar nam Willem-Alexander onder meer een kijkje in 
het oude pomphuis, dat door vrijwilligers van Hilverstroom is omgebouwd tot 
kleinschalige waterkrachtcentrale. 
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 
• Berichten Facebook Spektakel 
• Nieuwsbrief  september 2022 
• Bericht BD Straatnamen van Haghorst 
•  



• Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking (te 
downloaden). 

 
Agenda voor Haghorst voor de maand september 

Voor de maand september  staan de volgende 
zaken op de agenda voor Haghorst.  Aanvullingen 
zijn zoals altijd welkom via de mail 
haghorst@wxs.nl.  

2 september Ophalen plastic, metalen- en 
drankkartons  
3 september Open dag de Tuinbroek – Lage 
Haghorst 29 

6 september Ophalen restafval 
7 september NLP Informatieavond BIJ Kaber 
14 september Koffie-inloop HALLO Haghorst – Kantine EDN ‘56 
16 september Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
19 september Herhalingsavond AED – Den Horst 
20 september Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief. Let op! 
i.v.m. het zetten, versturen, kopiëren en inplannen van de nieuwsbrief is dit 
vanaf nu de uiterste inzenddatum! Later ingeleverde info kan niet meer worden 
opgenomen in de nieuwsbrief van die maand. 
23 september Ophalen plastic, metalen- en drankkartons  
25 september “Haghorst got Talent” tijdens de Burendag 
27 september Ophalen restafval 
28 september Koffie-inloop HALLO Haghorst – Kantine EDN ‘56 
	


