
 
Nieuwsbrief	december	2022	

Vanuit het Coöperatiebestuur 

16 januari jaarvergadering Coöperatie Haghorst. 

Het is weer tijd voor onze jaarvergadering. Deze 
vindt plaats op 16 januari, aanvang 20.00 uur in 
Den Horst. De agenda zal via een flyer huis-aan- 
huis verspreid worden en wordt ook gepubliceerd in 
de Nieuwsbrief van januari 2023. Bij deze alvast de 
belangrijkste onderwerpen, zodat iedereen kan zien 
dat deze jaarvergadering eigenlijk een must is voor 
iedereen uit Haghorst. Naast de gebruikelijke 

formele onderwerpen, zoals notulen vorige vergadering en financieel verslag, komen zeker 
aan de orde: 

- Woningbouw en Hart van Haghorst. We zullen verantwoording afleggen hoe wij hier 
het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, maar bovenal zullen we de laatste stand 
van zaken bespreken. Naast bestuursleden Jan van Doormaal en Wim Blankers zal 
wethouder Piet Machielsen een rol spelen bij deze onderwerpen. Ook ambtenaar 
Jenny Schrauwen zal aanwezig zijn. 

- Kinderopvang en B(uiten)S(choolse)O(pvang). Dit is momenteel een behoorlijk 
probleem. Ellie van Dorst en schooldirecteur Joep vd Hout behandelen dit onderwerp. 

- HALLO Haghorst en dorpsondersteuner Veerle vd Loo vertellen over hun bezigheden 
en plannen. 

- Diverse werkgroepen zullen aangeven waar zij staan en wat zij doen, o.a. de 
werkgroep speeltuinen; energiecoach Ad Stabel; DJAH; jeugdkamp en de Tuinbroek. 

- Het bestuur zal met een voorstel komen hoe wij de donatie van de firma Reyrink in 
willen zetten voor de leefbaarheid van Haghorst. 

- Flexbus: De voorzitter van Buurtbusvereniging Kees van Mol heeft ons laten weten 
dat het plan om de buurtbus Haghorst  te laten gaan rijden voorlopig niet doorgaat. 
Op  dit moment zijn er niet genoeg vrijwilligers om het project op te starten. Er 
hebben zich wel extra kandidaat-chauffeurs aangemeld bij de buurtbusvereniging, 
maar te weinig om het flexibel vervoer ’s avonds en in de weekends te kunnen 
garanderen. De projectgroep wil hier toch aan blijven werken en het meenemen in 
het te ontwikkelen gemeentelijke mobiliteitsplan.  

- Bestuursverkiezing: Ad Stabel en Wim Blankers treden af en zijn statutair niet meer 
herkiesbaar. Het bestuur heeft 2 nieuwe kandidaten gevonden: Roos vd Velden en 
Bart Persoons. Uiteraard kunnen andere kandidaten zich nog steeds melden bij het 
bestuur. 

Houd alvast maandag 16 januari vanaf 20.00 uur vrij in jouw agenda voor deze 
jaarvergadering.  



En nog ander mooi nieuws vanuit het bestuur. Ons bestuurslid Ilse van Gestel - van 
Doormaal en haar man Niek zijn de trotse ouders geworden van dochter Eef; bestuurslid 
John van Dijck en zijn Tamara verwachten hun derde kind en kandidaat-bestuurslid Bart 
Persoons en Karlijn zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Wij zorgen dus op 
vele terreinen voor de leefbaarheid van Haghorst! 

COVM 

 Dit is een tweejaarlijkse bijeenkomst van 
omwonenden en andere belanghebbenden van de 
vliegbasis Gilze Rijen. Sinds een paar jaar ben ik, 
Wim Blankers, de officiële vertegenwoordiger van 
Hilvarenbeek. In onze gemeente wordt vooral in 
Haghorst veel overlast ervaren van overvliegende 
helikopters vanuit Gilze Rijen naar hun oefengebied 
op de Oirschotse heide. Dit is nog afgezien van de 
overlast die Hercules vliegtuigen, die vaak erg laag vliegen, veroorzaken vanuit Eindhoven. 
Defensie heeft in overleg met de Coöperatie besloten om de vliegroute van de helikopters 
iets te verleggen, namelijk nu ten noorden van het Wilhelminakanaal. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat er in de bebouwde kom van Haghorst iets minder overlast ervaren wordt, maar in 
ons buitengebied ten noorden van het kanaal juist weer meer. Herhaaldelijk is aangegeven 
dat er eigenlijk maar één echte oplossing is: niet meer of minstens veel hoger vliegen. In 
NAVO verband moeten hier echt wel oplossingen voor gevonden kunnen worden, maar 
helaas, defensie wil echt niets meer doen en daarom heb ik aangegeven te stoppen met mijn 
lidmaatschap van de COVM. Mocht iemand anders daar interesse in hebben, meldt dit dan 
via 0655142116. Via de gemeente kun je dan benoemd worden als vertegenwoordiger van 
de inwoners van Hilvarenbeek. Het advies blijft om bij overlast vooral klachten in te blijven 
dienen. 

Enquête De Tuinbroek 

De Tuinbroek is dit jaar erg succesvol geweest. Dat we volgend jaar verder 
gaan is dus uiteraard zeker. Maar we zijn echt aan het nadenken hoe we 
verder gaan en daarom zijn we erg benieuwd naar de mening van jullie. De 
mensen die in de Tuinbroek interesse app zitten hebben onderstaande link 
voor een enquête al gehad. Maar iedereen wordt uitgenodigd om de enquête in 
te vullen via onderstaande link. Alvast veel dank! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpOxKe3NkfG-
SZzlMQ2uQi0fTvyUfZgqTJJiXzcfBvBSjJBg/viewform 

Hart van Haghorst 
Inmiddels is voor het Hart van Haghorst een nieuwe schets gemaakt. Op onze 
jaarvergadering zullen wij die schetsen tonen. Maar nu al een paar belangrijke punten: 
-MFA, school inclusief kinderopvang en gymzaal zijn nu getekend in een compact gebouw 
dat in grote lijnen komt staan waar nu Den Horst en Verhoeven is. 
-Grondgebonden woningen komen op de rest van het totale terrein, voor senioren, starters 
maar ook een 2-kapper en vrijstaand. 
-Er komen geen appartementen. 
In de commissievergadering van 1 december jongstleden is  hier over gesproken, nog niet 
besloten.  



 
Duidelijk is wel dat het totale plan niet binnen het afgesproken budget kan. Er zal door de 
gemeente extra geld beschikbaar gesteld moeten worden maar daar hebben wij het volste 
vertrouwen in dat dit gebeurt, immers het totale plan is noodzakelijk voor de leefbaarheid van 
Haghorst en wij zijn simpelweg aan de beurt voor een MFA! Bovendien hebben alle politieke 
partijen aangegeven dat het Hart van Haghorst er MOET komen. (Zie ook het bericht bij de 
foto van de maand!) 
 
 
Nieuws van het Comité Haghorst: Sint en zijn Pieten komen aan in Haghorst 
 

 
Wat was 20 november een leuke dag! Na aankomst met de 
boot in Haghorst waren de Sint en zijn pieten te gast in het 
Pietenhuis. Kinderen maakten een praatje met de Sint en 
nadien konden ze hun pietendiploma halen! Ook had 
iedereen thuis pompons gemaakt zodat Sint een mooie 
sjaal mee kon nemen voor de koude dagen.   
Tot volgend jaar weer!  
 
Comité Haghorst   
 

 Nieuws van HALLO Haghorst 
 
 

KERST-INN op 18 december  
HALLO	Haghorst	organiseert	dit	jaar	weer	een	
ouderwetse	KERST-INN.	
Zet	18	december	2022	alvast	in	jullie	agenda.	
Liefst	tussen	16.00	en	19.00	uur	geen	andere	
afspraak	inplannen	dan:	‘KERST	OP	DEN	
HEKKENDAM’.	Het	zou	jammer	zijn	als	we	je	
moeten	missen.	
Wij	gaan	ervan	uit	dat	we	Corona	dit	jaar	buiten	

de	deur	houden	en	dat	we	weer	koffie,	glühwein	en	warme	chocomel	voor	jullie	kunnen	
inschenken.	En	dat	we	na	drie	jaar	weer	eens	met	elkaar	in	gesprek	kunnen	zonder	
anderhalve	meter	afstand.	Hoe	leuk	zou	dat	zijn.	We	zijn	druk	bezig	met	organiseren	
voor	jong	en	oud.	Houd	vanaf	10	december	de	brievenbus	in	de	gaten	voor	de	
uitnodiging	en	het	programma.	
Werkgroep	HALLO	Haghorst	

 

 



 

Update D’n Deel 
	

Op dinsdag 8 november werd er een bezoek gebracht aan de 
Oekraïense bewoners van D’n Deel. Burgemeester Evert 
Weys, wethouder Gerrit Overmans, projectleider Jan 
Peijnenburg en huismeester van De Nieuwe Erf, Cees 
Kattenstaart werden door de bewoners en door Cindy Kleij 
hartelijk welkom geheten.  
De bezoekers waren onder de indruk van de zelfredzaamheid 
van de bewoners en ook over de keurig onderhouden kamers 
en algemene ruimtes. De bewoners hebben verteld over hun 
werk. Allemaal zijn zij binnen de gemeente Hilvarenbeek aan 
het werk, bij lokale bedrijven.  
Nog steeds wordt door een aantal van hen wekelijks 
Nederlandse les gevolgd, op enthousiaste manier gegeven 
door Suzanne van Noort. 
 

Op de foto vlnr: Burgemeester Evert Weys, Anatoli en wethouder Gerrit Overmans 
 
Ook was er van zowel de bewoners als de burgemeester en wethouder lof voor de 3 
vrijwilligers (Diana, Veerle & Cindy) over hun inzet en over het reilen en zeilen.  De groep 
Oekraïners woont nog steeds met heel veel plezier in D’n Deel en in Haghorst.  
Sinds de laatste update is er niets veranderd aan de samenstelling van de groep: er wonen 7 
volwassenen, 2 kinderen en 2 katten.  
Voor de bewoners van De Nieuwe Erf in Diessen was de afgelopen periode spannend, 
omdat zij bericht kregen van de gemeente dat het huurcontract op 31-12 afliep. Op 10 
november jl. heeft de raad gelukkig positief gestemd en is het huurcontract verlengd tot 
2025. Dit betekent dat de Oekraïense bewoners daar voorlopig kunnen blijven wonen.  
 

LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	

Geboren:	
	
Op 28 oktober jl. is Eef van Gestel geboren. De trotse ouders zijn Niek en 
Ilse van Gestel. Zij wonen in de Linnemansstraat.  
	
We wensen hen veel geluk en liefde samen.   
	
	 	
	
	
	

	
	



	
	
          Nieuwe bewoners: 
 
Op 15 november zijn Hans de Laat en Marloes van de Ven in hun nieuwe huis aan de St. 
Josephstraat 12c getrokken. Zij wonen daar samen met Pablo, de rosé kaketoe, Cleo de 
blauwgele ara en hun 2 berner-doodles Semmie en Soof.  Hans komt oorspronkelijk uit 
Diessen (rietdekkersbedrijf De Laat) en Marloes is een bekende in Haghorst. Zij is familie 
van Van de Meijdenberg uit de Ontginningsweg.  Zij hebben hiervoor in Moergestel 
gewoond. 
 
          
         Overleden: 
 

 
 
Ken je iemand die is overleden, iemand die in het huwelijk is getreden, stellen die een 
jubileum vieren, baby’s die geboren zijn 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. Zij zal 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 Dorpsondersteuner Haghorst 

Beste inwoner van Haghorst, 
Evenals vorig jaar houden de dorpsondersteuners van 
de kernen van de gemeente Hilvarenbeek op zaterdag 
17 december een gezamenlijke actie waarbij jij een 
dorpsgenoot kunt verrassen met heerlijke oliebollen. 
Ken jij iemand die veel voor een ander doet; 

- iemand waar jij nooit tevergeefs een beroep op 
doet; 

- iemand wie jij een hart onder de riem wilt 
steken; of iemand die wel even in het zonnetje 
gezet mag worden? 

Kortom, ken jij iemand die een verrassing verdient? Laat het ons dan vóór 14 december 
weten door een mail te sturen naar Veerle van der Loo (dorpsondersteuner Haghorst, 
mailadres: dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com) of haar te bellen of appen  op 06 -247 
443 97. Wij zien jullie aanmeldingen graag tegemoet! 
 



Namens alle dorpsondersteuners gemeente Hilvarenbeek. 

Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 
 

	

	

Foto van de maand:  Commissie Ruimte in vergadering over Hart van Haghorst 

 

Over belangstelling vanuit Haghorst hadden de leden van de Commissie Ruimte van de 
gemeente Hilvarenbeek donderdagavond  niet te klagen zoals op de foto te zien is. Centraal 
stond in de vergadering de terugkoppeling van de plannen voor het Hart van Haghorst. 
Namens de Coöperatie Haghorst  benadrukte Wim Blankers nogmaals het belang van het 
project voor Haghorst:  “HIER heeft Haghorst behoefte aan. HIER kunnen we ca 40 jaar mee 
vooruit. Onderwijskundig, sociaal, maatschappelijk gewoon een must.  Ontmoetingscentrum 
D’n Deel is te veel verouderd om nog te functioneren, de gymzaal is sterk verouderd en er 
zou veel geld nodig zijn om die te renoveren. Na Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Esbeek en 
Diessen moet onze kern nu eindelijk krijgen waar veel behoefte aan is, en waar wij eigenlijk 
ook gewoon recht op hebben. Dus het totale Hart van Haghorst moet er NU komen!” 
Naar verwachting komt Hart voor Haghorst in de raadsvergadering van maart 2023 op de 
agenda te staan. 
 

Buiten Gewoon Gezond op bezoek bij EDN ‘56 
In de maand oktober en november is Bart van Buiten Gewoon 
Gezond enkele keren aanwezig geweest bij EDN ‘56 onder 
het motto: voorkomen is beter dan genezen. Hij heeft bij de 
spelers van het  eerste en tweede elftal spierkracht metingen 
gedaan van de beenspieren. 	



De actieve stabiliteit van de knie wordt verzorgd door de bovenbeenspieren. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een verminderde kracht in de spieren aan de voorzijde 
van het been (Quadriceps), een verminderde kracht in de achterzijde (Hamstrings) van het 
been en de verhouding tussen beide spiergroepen gelinkt is aan een verhoogde kans op het 
ontstaan van een voorste kruisband blessure en verhoogde kans geeft op het ontwikkelen 
van knie slijtage op latere leeftijd. 
 
Met de metingen kunnen we de maximale kracht meten en de verhouding tussen de 
voorzijde en de achterzijde van de bovenbeenspieren in kaart brengen. Zien we te grote 
afwijkingen bij een speler, dan kunnen we een gericht advies geven om dit te verbeteren. Dat 
verkleint de kans op blessures en zorgt er hopelijk voor dat iedereen het hele seizoen fit kan 
blijven en lekker kan voetballen. 
 
 
Jubileum feestavond CV de Durdauwers 

 
 

Kom jij met ons vieren dat onze Carnavalsvereniging dit 
jaar 55 jaar bestaat? 
Omdat onze carnavalsvereniging dit jaar 55 jaar bestaat, 
willen we dit met iedereen vieren op 17 december 2022 
tijdens een feestavond bij “Den Horst”. Vanaf 20:15 uur is 
welkom die dit met ons wil vieren. 
 
De avond begint met een officiëler gedeelte, waar de 
mogelijkheid is tot feliciteren en zeker ook herinneringen 
ophalen. Na het officiële gedeelte komt een tonprater om 
ons allen te entertainen en daarna zal de dj er een feestje 
van gaan maken. 

 
De voorbereidingen zijn in volle gang en de ideeën worden uitgewerkt om er voor jong en 
oud een geslaagde avond van te maken. We hopen op een grote opkomst van de ereleden, 
ex-prinsen, -presidenten, -bestuursleden, -raadsleden, -dansmariekes,  -leidsters, 
buurcarnavalsverenigingen, bevriende carnavalsverenigingen en natuurlijk alle Durdauwers 
en Durdauwerinnekes die CV de Durdauwers rijk is. 
Hopelijk zien we jullie allemaal tijdens deze feestavond! Tot 17 december!! 
 
Carnavalsvereniging de Durdauwers Haghorst www.dedurdauwers.nl 
 
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 
• Info Tussentijdse terugkoppeling Hart van Haghorst 
• Bericht Jubileum Carnavalsvereniging De Durdauwers 
• Nieuwsbrief december 2022 
• Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking (te 

downloaden). 
 

 

 



 

Agenda voor Haghorst voor de maand december 

In de aanloop naar  het nieuwe jaar 2023 kunnen we 
een heel aardig programma melden voor Haghorst  in 
de maand december! Wat staat de er aan zaken op de 
agenda?  Aanvullingen zijn zoals altijd welkom via de 
mail haghorst@wxs.nl. 

7 december Koffie-inloop HALLO Haghorst – Kantine 
EDN ‘56 
7 december NLP informatie-avond – Bij Kaber 
9 december Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
10 december plaatsen Kerststal en ophangen Kerstverlichting 
16 december Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
17 december Jubileumfeestavond CV De Durdauwers – Den Horst 
18 december Kerst-inn – Hekkendam 
20 december Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
20 december Ophalen restafval  
21 december Koffie-inloop HALLO Haghorst - Kantine EDN ‘56 
21 december Oud papier - Sint Josephschool 
25 december Eerste Kerstdag 
26 december Tweede Kerstdag 
30 december Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
31 december Oudejaarsdag 


