
 
Nieuwsbrief	januari	2022	

	Nieuws	vanuit	het	Coöperatiebestuur	
Een nieuw jaar en daar hoort natuurlijk de eerste nieuwsbrief van 2022 bij! Heb je ook zaken 
die je wilt delen? Stuur je info via het mailadres haghorst@wxs.nl door en  je bericht wordt 
verwerkt. Dat kan voor de volgende nieuwsbrief tot 20 januari.	

Jaarvergadering	
In de vorige Nieuwsbrief hebben we al 
aangegeven dat onze jaarvergadering is 
uitgesteld. De nieuwe datum is 31 januari 
2022. De vergadering gaat zeker door, 
indien nodig digitaal. Via onze app en de 
huis-aan-huis nieuwsbrief zal verdere 
informatie bekend gemaakt worden. Dit kun 
je verwachten in de dagen na 14 januari, 
wanneer er meer duidelijkheid is over 
coronamaatregelen. 
 

Voor de aanvulling van ons bestuur, ter vervanging van Cindy Kleij, wordt Ellie van 
Dorst (vriendin van Rick van Gils, moeder van Merle) op de komende 
jaarvergadering door ons voorgesteld. 
 
Hart	van	Haghorst	
Momenteel is het Coöperatiebestuur erg druk bezig met het opstellen van een Plan 
van Eisen(PvE) voor ons toekomstig multifunctioneel centrum. We zijn ook nog eens 
extra gaan kijken in Esbeek (Schuttershof) en Biest Houtakker (Ome Toon). Samen 
met de gemeente, Samenwijs(onderwijs en kinderopvang) en het bureau ICS hebben 
we dit plan in januari gereed zodat er in de gemeenteraad van maart, zo is nog 
steeds de planning, een beslissing genomen kan worden over het Hart van Haghorst. 
Als hier een positief besluit valt, zullen wij mensen gaan vragen voor diverse 
werkgroepen. Natuurlijk komen we in onze jaarvergadering daarop terug. 

 
Dorpstuin	Haghorst	
Momenteel is de werkgroep druk bezig om het 
plan, dat zoals al eerder gemeld, definitief start in 
2022, verder uit te werken. De schop gaat de 
grond in! 



De grondeigenaren Peter en Hanneke van Doormaal hebben inmiddels een 
halfronde kas aangekocht(5 bij 30 meter) en zijn een cursus aan het volgen: Natuur-
inclusief Ondernemen. Deze wordt gegeven aan de HAS Hogeschool en is 
geïnitieerd door de Provincie Noord-Brabant. Natuur inclusief boeren is een manier 
van boeren waarbij wordt gewerkt binnen de grenzen van de natuur. Boeren 
waardoor de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren, toeneemt. Dus boeren 
waar de natuur ook baat bij heeft. Belangrijk is dat er een verdienmodel is wanneer je 
natuur-inclusief boert. Hanneke en Peter geven het volgende aan: “Wij zijn bezig om 
ons bedrijf zoveel mogelijk om te schakelen naar natuur-inclusief en komt deze 
cursus heel goed van pas. Wat helemaal geweldig is, is dat hierbij ook het idee door 
jullie van de dorpstuin op ons pad komt en heel mooi aan kan sluiten bij ons doel. 
Ook zijn wij van mening dat verbinding maken tussen mens en natuur van grote 
waarde is en de dorpstuin hierdoor van groot belang is”. 
 
Peter Gijben en Jan v.d. Langenberg zijn een opzet aan het maken voor de indeling 
van de dorpstuin, inclusief vele toekomstmogelijkheden. Wim Blankers is 
verschillende organisatorische zaken aan het uitzoeken zoals de noodzaak of we 
een stichting met ANBI status worden, en is contacten aan het leggen met het 
onderwijs. 
 

In januari/februari zal er meer duidelijk worden over onze plannen. Iedereen zal kans 
krijgen om zich aan te sluiten. Mensen die al gereageerd hebben, zullen extra 
benaderd worden. Ook met bedrijven die een reactie hebben gegeven, zal contact 
opgenomen worden. Wel kunnen we al melden, dat mocht het MFA gerealiseerd 
worden, er een plek zal komen voor automaten waar bijvoorbeeld eigen kaas, 
yoghurt en mogelijk ook groenten aangeboden kunnen worden. Op het onderstaande 
schetsje is te zien waar de kas gaat komen en waar de dorpstuin verder komt. Een 
prachtige plek! Gelegen tegen het Diessens Broek, met een netwerk aan 
wandelpaden. Voor onze dorpstuin zijn we nog op zoek naar een naam. Reacties zijn 
welkom! 

	

 
 
	
	



Statushouders	naar	Haghorst	
Enige tijd geleden stond er een artikel in het Brabants Dagblad met de suggestie dat 
er mogelijk ook in Haghorst statushouders geplaatst zouden worden. Dit riep bij 
enkele inwoners vragen op en die willen we hierin beantwoorden. 

Elke gemeente is verplicht om elk jaar een aantal statushouders op te nemen, mede 
afhankelijk van de grootte van de gemeente. Hilvarenbeek kreeg in augustus vanuit 
de provincie de opdracht nog 32 statushouders op te nemen en dat dit snel moest 
gebeuren. Dit aantal komt door achterstand van het afgelopen jaar en het quotum 
voor dit jaar. 

Nu kan men kiezen om voor korte tijd mensen te plaatsen op vakantieparken of 
groepsaccommodaties, maar voor de langere termijn is het de bedoeling ook 
werkelijk woonruimte te creëren voor statushouders. De gemeente heeft gronden 
liggen voor toekomstige woningbouw in Diessen, Esbeek en dus ook in Haghorst. De 
gedachte vanuit de gemeente was om langs bestaande wegen in de Welder enkele 
kleine woonunits te plaatsen, zogenaamde tinyhouses. Naast het huisvesten van 
statushouders, zouden er dan ook eenheden gebruikt kunnen worden voor eigen 
inwoners. 

Na een gesprek met wethouder van Moosdijk is duidelijk geworden dat er in 
Haghorst voorlopig geen statushouders komen. Door de afstand tot voorzieningen 
als een supermarkt, maar ook openbaar vervoer, is het ook niet waarschijnlijk dat er 
alsnog statushouders gehuisvest gaan worden. Mochten er nieuwe plannen komen, 
houden we jullie op de hoogte. 

Voortgang	Welder	2	
Nadat de benodigde 
gronden voor uitbreiding van 
de Welder door de 
gemeente zijn aangekocht, 
heeft men een bureau 
opdracht gegeven tot het 
maken van een 
bestemmingsplan. De 
benodigde onderzoeken zijn 
grotendeels afgerond, 
waarbij wel voor een 
gedeelte van de gronden 
nog een vervolgonderzoek 
voor archeologie moet 

plaatsvinden. De planning is nu om, na goedkeuring van het college, begin februari 
het ontwerpbestemmingsplan aan de commissie Ruimte voor te leggen. Daarna 
wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. In deze zes 
weken kunnen er zienswijzen op het plan kenbaar worden gemaakt. Als deze niet 
zorgen voor vertraging, kan het bestemmingsplan voor de zomervakantie in de raad 
gebracht worden. Hierna zal de gemeente een aantal kavels in de verkoop zetten en 



dit publiceren in de Hilverbode en op de gemeentesite. Op dit moment is nog niet 
duidelijk of we als coöperatie nog een inloopmiddag(avond) gaan organiseren, maar 
indien nodig gaan we dat natuurlijk doen.	

Nieuws	van	HALLO	Haghorst	

 
KERST-INN	TE	VOET	
In feite hadden we voor dit jaar een KERST-INN in 
gedachten, met glühwein, chocomel, stol,  vuurkorven, 
marshmallows, muziek en alles wat je je voor kunt stellen 
om een KERST sfeervol in te luiden. De wereld laat zich 
helaas niet kneden,dus was er ook dit jaar een alternatief.   
KERST-INN TE VOET. Bedacht en uitgevoerd door Wilma 
Pennings. 
 
Mensen, wat is er gelopen op 19 december. 27 
puzzeluitslagen zijn er in de doos gedeponeerd. Niemand 
heeft in zijn eentje de wandeling gedaan. Een voorzichtige 
schatting zegt dat er zeker 75 mensen op de been waren. 
De 4 kerststollen zijn helemaal opgegaan. Eerlijk gezegd 

kwamen we tekort. De zakjes snacks voor de kinderen waren op, net als de velletjes 
kerststickers. En de boom bij de kerststal heeft er nog nooit zo mooi uitgezien. 
Ondanks de beperkingen veel enthousiasme.  
	
De oplossing van de puzzel was: HALLO KERSTKIND. Bijna 
iedereen had dat goed bij elkaar gepuzzeld, maar er is maar 
1 winnaar. De prijs, een schitterende borrelplank, 
gesponsord door Sjors van den Heuvel www.borrlbaas.nl en 
prachtig opgemaakt door Klazien Swolfs, ging naar Ad en 
Rian van Dijck en is al door hen in ontvangst genomen. 
Samen met een fles glühwein die wij niet konden 
inschenken voor jullie. Na de wandeling gingen velen nog op 
bezoek bij Peter en Annemiek Gijben om daar de prachtige 
kerststal met bewegende beesten te bewonderen.	
	

Voor de mensen die iedere 14 dagen genieten van de koffie-
inloop en normaal ook elke maand van het eetproject hadden 
we een daverende kerstkoffie-inloop in gedachten op 22 
december.  Jammer, maar het liep anders. Maar ook voor die 
groep hadden we een alternatief. Een prachtige amaryllis en 
iets lekkers voor bij de koffie. Dit laatste geschonken door de 
Norbertusparochie in plaats van het gebruikelijke dessert voor 



bij het kerstdiner.  
We hebben het rondgebracht.  
	

LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	

 
Geboren: 

 
En	het	kon	niet	op	dit	jaar.	We	hebben	als	werkgroep	nog	nooit	zoveel	cadeautjes	
ingepakt	en	rompertjes	laten	bedrukken	door	Elly	van	Rooy.	11	kerstkinderen	zijn	er	dit	
jaar	geboren	VOOR	de	kerst-inn	en	op	de	dag	zelf	kwam	Koos	Slegtenhorst ter	wereld.		
Dat	op 19 december, om 11.12 uur. Trotse ouders zijn Martijn Slegtenhorst en Nikki 
van Woensel. Hekkesluiter	van	2021	is	dan	Chris,	zoon	van Janine van Summeren en 
Michael van Oirschot.	Net	na	kerst	geboren.	Hij	maakt	de	club	kerstkinderen	van	2021	
helemaal	compleet.	
	
Hier	zijn	ze,	de	Kerstkinderen	van	dit	jaar.	Mooie	foto’s	van	prachtige	kinderen.		
SENN,	NILLES,	TIJN,	TEUN,	MAXIM,	JUR,	BO,	LYNN,	SVEN,	KOOS,	FELINE	en	DAMIAN	en	
CHRIS.	Alle	ouders	veel	geluk	gewenst.	
	

					 					 	
 
 



         
 

         
 

      
 
Mooi hè, die skyline van Haghorst. 
En zo is er voor iedereen toch een beetje Kerst waargemaakt. Saamhorigheid gaat 
NIET op slot.  
De kaart die jullie toegezonden hebben gekregen van De Coöperatie en HALLO 
Haghorst is ontworpen door Dieny Kokx. De helft ervan kan nog steeds met een 
hartelijke groet naar iemand in het dorp worden toegestuurd. DOEN. 
Vergeet niet naar de foto’s te kijken op de Website van HALLO Haghorst; gebouwd 
en in de lucht gehouden door Ben Kokx.  Volgend jaar weer een Kerst-inn? 
Hartelijke	groeten	en	een	goed	2022!	
	
Werkgroep	HALLO	Haghorst	
 
	

										Overleden:	

	



	
Op 12 december jl. is Jan Thomassen overleden. Jan was 50 jaar echtgenoot van 
Annie Thomassen-Castelijns. We wensen Annie en de familie heel veel sterkte met 
hun verlies. 
 
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.  

Nieuws	van	de	Commissie	Kleine	Kern	Haghorst	

	

Foto van de maand: De Kerststal bij de kerk 

 



De kerststal bij de kerk staat er dit jaar ook weer mooi bij. En daardoor kon iedereen 
die dat wilde een bezoekje aan de kerststal bij de kerk brengen. Met dank weer aan 
de vrijwilligers die de kerststal van de Commissie hebben opgebouwd en ingericht. 
Zowel jong – zoals op de foto te zien is -  en oud weet al de weg te vinden naar het 
mooie plekje in Haghorst. 
 
 
 
 
 
 
Kerstbomen worden gratis huis-aan-huis opgehaald 
 

Op maandag 10 januari aanstaande 
worden gratis huis-aan-huis kerstbomen 
opgehaald. 
Daarmee wil de gemeente voorkomen dat 
kerstbomen op straat en in plantsoenen 
terechtkomen. Ze halen de bomen huis-
aan-huis op bij alle woningen binnen de 
bebouwde kom. De kerstbomen krijgen zo 
nog een nuttig laatste ‘leven’ als biomassa-
energie. 
Wat kunt u doen op maandag 10 januari? 

- leg uw kerstboom op maandag 10 januari 2022 voor 07.30 uur buiten bij uw 
stoeprand 

- zonder pot of plastic verpakking om de kluit 
- de eventuele kluit dient ontdaan te zijn van aarde 
- verwijder alle kerstversiering 

 
Nieuw(s) op de website www.haghorstonsdorp.nl 
Nieuw(s) op de website Haghorst Ons Dorp en de daaraan gekoppelde 
Facebookpagina van de Commissie Haghorst Nieuws: 

• Agenda voor Haghorst 
• Foto’s van de Kerststal 
• Infokaart Lockdown 
• Artikel Buiten Gewoon Gezond alweer 5 jaar in Haghorst! 
• ·Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking 

(te downloaden). 
 

Agenda voor Haghorst voor de maand januari 

Voor de eerste maand van het nieuwe jaar  staan 
de volgende zaken op de agenda voor  
Haghorst?! Aanvullingen zijn zoals altijd welkom 
via de mail haghorst@wxs.nl 

6 januari Driekoningen 

7 januari Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 



10 januari Ophalen kerstbomen (binnen de bebouwde kom) 

 14 januari Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 

18 januari Ophalen restafval 

20 januari  Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 

22 januari Haghorst Hapt 

28 januari Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 

31 januari Jaarvergadering Coöperatie Haghorst  


