
 

 
Nieuwsbrief	augustus	2022	

Nieuws	van	HALLO	Haghorst 
 
LIEF- & LEEDBERICHTEN 

 

 

Ovr   overleden: 
 
Op 11 juni jl. overleed Teun van der Aa op 27-jarige 
leeftijd. Teun is de zoon van Peter en Hennie, broer 
van Dirk en Thijs en vriend van Rashaun. 
Loslaten is ook houden van…maar wat wordt hij door 
veel mensen gemist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 4 juli 2022 overleed Toon Waterkamp, partner van Toos  
Paulissen. 
 
We leven met de kleine dingen 
Kleine vreugde en kleine pijn 
We leven met herinneringen 
Die groter lijken dan ze zijn. 
 

We wensen alle naasten veel sterkte met het dragen van dit 
verdriet. 

 

 
 

 
Geboren: 

 
Op 29 juni is Janna Blankers geboren. 
Janna is de dochter van Grard en Kayla 
Blankers - de Rooze. Zij wonen in de 
Pastoor Jurriënsstraat. 
 
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.  
	



Nieuws	van	de	Commissie	Kleine	Kern	Haghorst	

	

Foto van de maand: Archeologisch onderzoek 
	
Geen Romeins badhuis en ook 
geen kroonkurk uit de 
Middeleeuwen werden 
afgelopen week gevonden  
tijdens een archeologisch 
onderzoek in de grond van de 
Welder II. Wel bouwgrond die 
geschikt is voor woningbouw. 
	
	
		
	

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 de EDN’56 Blubberrun 
• Fotoreportage van de EDN’56 Blubberrun 
• Nieuwsbrief  augustus 2022 
• Fotoreportage Archeologisch onderzoek De Welder II 
• Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking (te 

downloaden). 
Agenda voor Haghorst voor de maand augustus 

 Voor de maand augustus  staan de volgende zaken 
op de agenda voor Haghorst.  Aanvullingen zijn zoals 
altijd welkom via de mail haghorst@wxs.nl. Let nog 
even op de opmerking van 20 augustus. 

3 augustus Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56 
5 augustus Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
5 augustus  4vs4 beachvolleybal – Sportpark De Haan 
12 augustus Ophalen plastic, metalen- en 
drankkartons 

16 augustus Ophalen restafval 
17 augustus Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56 
20 augustus 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. 
26 augustus Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
26 – 27 – 28 augustus Het Spektakel 
31 augustus Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56 


