
 
Nieuwsbrief	januari	2023	

Uitnodiging	
Jaarvergadering	Maandag	16	januari	2023	

Locatie:	Den	Horst	

Aanvang:	maandag	om	20.00	uur	(inloop	19.30	uur)			
	
	
Op	 deze	 jaarvergadering	 wil	 het	 Coöperatiebestuur	 de	 gelegenheid	 nemen	 om	 alle	
dorpsbewoners	 te	 informeren	 over	 de	 activiteiten	 waar	 zij	 en	 haar	 werkgroepen	 het	
afgelopen	jaar	mee	bezig	zijn	geweest.	Het	gaat	dan	om	de	huidige	stand	van	zaken	rondom	
woningbouw,	nieuwbouw	school/Hart	van	Haghorst,	HALLO	Haghorst,	de	Tuinbroek	etc.	
	
Het	 Coöperatiebestuur	 wil	 in	 het	 bijzonder	 alle	 nieuwe	 inwoners	 van	 Haghorst	 van	 harte	
uitnodigen.		
Op	deze	avond	krijgt	u	een	goed	beeld	van	alles	wat	er	speelt	in	ons	dorp	en	van	alles	waar	
we	ons	als	dorpscoöperatie	voor	inzetten.	
	
Zowel	leden	als	niet-leden	zijn	welkom!	
	
	

	

Agenda	
	

·	Opening	en	mededelingen		(door	Wim	Blankers,	voorzitter)	
	

·	Notulen	jaarvergadering	2021	(door	John	van	Dijck,	secretaris)	
	

·	Financieel	verslag	(door	Frans	Roest,	penningmeester)	
	

·	Hart	van	Haghorst:	stand	van	zaken	en	vooruit	kijken	
(Toelichting	door	wethouder	Piet	Machielsen,	projectambtenaar	Jenny	Schrauwen	&	Wim	
Blankers)	
	
·	Woningbouw:	stand	van	zaken	en	vooruit	kijken	
(door	Jan	van	Doormaal,	bestuurslid	en	wethouder	Piet	Machielsen)	
	



PAUZE	
	
·	Kinderopvang	en	B(uiten)S(choolse)O(pvang)	(door	schooldirecteur	Joep	vd	Hout	en	Ellie	
van	Dorst,	bestuurslid)	
	
·HALLO	Haghorst	&	dorpsondersteuning	(door	Jolijn	van	Bommel	&	Veerle	van	der	Loo)	
	
·	Diverse	werkgroepen	
Speeltuinen	(door	Grard	Blankers),	energiecoach	(Ad	Stabel),	DJAH(door	Linda	Gijben/Conny	
van	Dorst-van	Gestel)	en	de	Tuinbroek	(door	Peter	Gijben)	
	
·	Donatie	Firma	Reyrink	(door	John	van	Dijck)	
	
·	Bestuursverkiezing	
Zoals	eerder	al	vermeld	zijn	Ad	Stabel	en	Wim	Blankers	statutair	aftredend	en	niet	meer	verkiesbaar.	
Daarvoor	worden	Roos	vd	Velden	en	Bart	Persoons	door	het	bestuur	voorgedragen	als	vervangers.	
Nu	heeft	helaas	Ellie	van	Dorst	ook	moeten	besluiten	om	te	stoppen	met	haar	bestuursfunctie.	Dus	is	
er	nog	een	vacature.	Natuurlijk	mag	iedereen	die	zich	geroepen	voelt	zich	melden	maar	gezien	onze	
samenstelling	gaat	de	voorkeur	uit	naar	iemand(m/v)	die	kind(eren)heeft	in	de	bovenbouw	van	de	
basisschool	en/of	het	voortgezet	onderwijs.	
	

·	Rondvraag	&	sluiting	
	
	
Nieuwe	leden	
	

Mocht	je	nog	geen	lid	zijn	van	de	Coöperatie,	dan	willen	we	je	vragen	om	dat	alsnog	te	
overwegen.	Hoe	meer	leden,	hoe	beter	we	onze	visie	kunnen	uitdragen	en	hoe	sterker	we	
gezamenlijk	staan	in	het	verwezenlijken	van	onze	ideeën	voor	ons	Haghorst.		
	
Het	aanmeldformulier	is	te	downloaden	via	de	website	van	de	Coöperatie	en	in	te	leveren	bij	
John	van	Dijck,	Ontginningsweg	11	of	per	mail	naar	info@cooperatiehaghorst.nl.	
	
De	lidmaatschapskosten	zijn	eenmalig	€25,--	dus	voor	het	geld	hoef	je	het	niet	te	laten!	
	
	
	

Nieuwsbrief	
	

Maandelijks	geeft	de	Coöperatie	een	nieuwsbrief	uit.	Die	gaat	naar	leden	en	niet-leden.	
Mocht	je	nog	geen	nieuwsbrief	ontvangen,	dan	kun	je	dat	aangeven	via	haghorst@wxs.nl.	
Ook	als	je	een	nieuw	e-mailadres	hebt,	dan	dit	graag	op	genoemd	mailadres	doorgeven.		
	
Op	de	website	www.haghorstonsdorp.nl	vind	je	de	al	eerder	uitgegeven	nieuwsbrieven	en	
veel	meer	informatie	over	Haghorst,	haar	geschiedenis,	verenigingen,	diverse	adressen	en	
veel	ander	nieuws.		
	

	



	
We	hopen	jullie	te	ontmoeten	op	de	jaarvergadering.		
	
Hartelijke	groet,	
Bestuur	Coöperatie	Haghorst	
	

										Wim	Blankers	 					John	van	Dijck	 		Frans	Roest	 	 Ilse	van	Gestel-van	Doormaal	
Ad	Stabel	 					Jan	van	Doormaal	 		Ellie	van	Dorst	
 

Windmolens 
 
In Haghorst is wat onrust ontstaan over mogelijke plaatsing van windmolens bij de grens van 
de gemeentes Oirschot en Hilvarenbeek. In de buurt van de Heikant. 
Wij hebben hierover contact gehad met de gemeentes en info ontvangen, ook een 
presentatie die bij Beerse Boys gegeven is. Het klopt dat partijen/bedrijven agrariërs aan het 
benaderen zijn om grond te verhuren voor het mogelijk plaatsen van windmolens maar beide 
gemeentes geven duidelijk aan dat er zeker deze regeerperioden (4 jaar) DAAR geen 
mogelijkheid gegeven wordt om windmolens te plaatsen. Of dat later wel kan is, nu uiteraard 
nog niet te zeggen. Ook niet hoe provincie en/of Den Haag beslissingen nemen. Maar 
vooralsnog is er dus niets aan de hand. Wij houden een vinger aan de pols! 

  
HALLO Haghorst kijkt terug op een geslaagde Kerst-inn. Jullie ook? 
 
Het was 18 december gezellig druk op de Hekkedam ondanks de kou en de finale van de 
wereldkampioenschappen voetbal. 
De glühwein en de warme chocolademelk hebben gretig aftrek gevonden en van de stol, de 
kerstkransjes en de verdere versnaperingen is weinig over gebleven. De kinderen hebben 
zich weer kunnen vermaken met het roosteren van marshmallows en zelfs enkele van de 
allerjongsten kwamen langs. De middag was gewoon af. 
Koor Friends zorgde voor de muzikale omlijsting. ‘Wat kunnen die zingen zeg’. 

 



Dankzij buurvereniging Stobberdonk stonden we droog en beschut tegen de kou. Geweldige 
tent. Heaters hielden het binnen warm en de vuurkorven zorgden voor de sfeer en warmte 
buiten. 
Het was niet alleen eten en drinken. Een familie-letterpuzzelzoektocht werd uitgezet, zodat 
we ook in beweging kwamen. Een wandeling door het dorp om de kerstversieringen te 
bewonderden en zich te laven aan de sprookjeskersttuin in de Emmastraat. 
Het woord dat gevonden moest worden in de letterzoektocht was Kerstkindje. De winnaar is 
familie Petersen. De prijs komt zo snel mogelijk naar jullie toe. 
De Oekraïense bewoners van D’n Deel waren uiteraard ook uitgenodigd en de vrijwillige 
bijdrage is aan hen geschonken. De werkgroep Oekraïne is aangenaam verrast met de 
donatie van € 110,- . Zij zullen zich gaan inzetten om dit bedrag zo snel mogelijk op de juiste 
plek te krijgen. 
 
Onze ‘Kerstkinderen’ zijn ook dit jaar getrakteerd op ‘goud, mirre en wierook’. Dat is 
inmiddels traditie. Haghorst draagt de nieuwe inwonertjes een warm hart toe en wenst de 
ouders heel veel geluk en voorspoed met hun kind. 
 
New	to	the	crew:	Suus,	Dirk,	Tuur,	Fedde,	Janna,	Nout,	Liv,	Eef	en	Niek.	

	  

Niek is nog maar enkele dagen geleden geboren. Zijn rompertje was nog niet bedrukt toen 
deze foto werd gemaakt. Graag sluiten we ook hem in het hart. 
Uiteraard iedereen bedankt voor alle inzet om ook deze Kerst-inn weer onvergetelijk te 
maken. 

- Kerst-inn groep: Dieny, Jeanine, Wilma, Astrid, Rina voor de organisatie. 
- Kerststalgroep voor de prachtige boom. 
- Elly voor het bedrukken van de rompertjes. 
- Bouwers en afbrekers van de tent. Buurtvereniging Stobberdonk. 
- Alles wat we mochten lenen aan heaters, vuurkorven, brandhout, warmteketels, 

glazen enz. 
- Herman voor zijn raad en daad bij de stroomvoorziening. 
- De Oekraïense mensen, dat we weer hun onderkomen overhoop mochten halen en 

voor de hulp bij het opruimen. 
- Het DELAfonds voor de sponsoring. 
- Ben, onze websitebeheerder voor het plaatsen van alle info en foto’s. 
- En natuurlijk alle aanwezigen voor de gezelligheid. 

Tot	volgend	jaar! 



LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	

Geboren:	
 

 
Op zondag 18 december is Niek geboren bij de familie Saris aan de 
Ontginningsweg 1a. Trotse papa en mama Bob en Jeske en grote 
broer Loek vinden Niek een modelbaby. 
 
We wensen hen veel geluk en liefde toe.  
 
 

 
 
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 

Voorstelling voor senioren: Wees alert op babbeltrucs! 
 
Op dinsdag 24 januari 2023 is er vanaf 13.30 tot 15.30 uur 
een voorstelling om senioren te waarschuwen voor 
oplichting.  Een groep vrijwilligers laat u in een aantal korte 
toneelstukken zien hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van (digitale) oplichting. Zij laten u bijvoorbeeld zien 
hoe u ervoor zorgt dat mensen niet meekijken bij het 
pinnen. U leert gladde praatjes aan de deur herkennen en 
krijgt een aantal tips tegen oplichting. 
 

Wanneer: 24 januari 13.30 uur – 15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur 
Waar: Cultureel Centrum Elckerlyc, Achter het Raadhuis 2, Hilvarenbeek 
Wilt u er graag bij zijn? Bestel dan een kaartje via de website van Elckerlyc:  
www.cultureelcentrumelckerlyc.nl. Kosten: € 1.50. 
Organisatie door gemeente Hilvarenbeek in samenwerking met de politie.  
 Wil je graag deelnemen maar is vervoer een probleem? Geef dit aan 
Dorpsondersteuner Veerle (06-24744397) door.  
 

 



Nieuws van dorpstuin De Tuinbroek 

Na een eerste, zeer geslaagd, jaar 
gaan we met veel energie en 
enthousiasme het tweede jaar van 
onze ecologische dorpstuin De 
Tuinbroek in. Uitgangspunt blijft: 
groenten en bloemen dicht bij huis 
te halen, teelt zonder 
kunstmestgebruik en 
bestrijdingsmiddelen. 

Door veel gesprekken met klanten, informatie van andere dorpstuinen en vooral door een 
enquête die vaak is ingevuld, hebben we besloten om in 2023 als volgt verder te gaan: 

- We geven de mogelijkheid om helemaal over te gaan tot zelfoogst, maar ook om dat 
deels te doen of helemaal niet. 

- De mogelijkheid om “gewoon” incidenteel te blijven bestellen per app, zoals we dat dit 
jaar hebben gedaan, blijft bestaan. Je kunt dit losse verkoop noemen. 

- De openingsdagen en tijden zijn: maandag, woensdag en zaterdag vanaf 9.00 uur tot 
ongeveer zonsondergang. 

- We gaan ook werken met een soort strippenkaart voor de verkoop van verse 
bloemen, waarmee zelf een boeket kan worden samengesteld. Uit allerlei 
onderzoeken wordt steeds duidelijker dat zeker in de bloementeelt erg veel 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Wij gebruiken daar uiteraard NIETS van. Op 
onze openingsdagen kun je altijd terecht om een mooi boeket zelf te komen plukken 
en samen te stellen, ook zonder strippenkaart. Kosten voor een basisboeket is 
€7,50.Het boeket heeft de grootte tussen duimen en wijsvingers. Mocht je een groter 
boeket wensen, dan kost dat uiteraard iets meer. Een strippenkaart kost €40,00. Je 
kunt dan 6 maal een boeket krijgen. 

- Elk weekend word je via app en site geïnformeerd welke groenten en bloemen er die 
week zijn. 

Pakketten  

 

 

 

 

We willen in 2023 met 3 soorten groentepakketten gaan werken. De pakketten gaan uit van1 
of 2personen, is afhankelijk van hoeveel je eet. Kinderen tot en met 5 jaar zijn gratis, 6 tot en 
met 14 jaar geldt voor de helft van de prijs. Een pakket is voor 5 dagen per week gedurende 
30 weken per jaar. Het pakket bestaat uit 5 soorten groenten, inclusief aardappelen. Je kunt 
doorgaans kiezen uit ongeveer 9 groentesoorten. Je pakket aanvullen met meer of andere 
groenten kan altijd, daar betaal je dan de dan geldende prijs per extra groente voor. 

A Pakket zelfoogst. Je kunt op maandag, woensdag of zaterdag komen oogsten. 
Kosten:€12,00 per pakket per week. Je hoeft alleen aan te geven welke dag in principe je 



voorkeur heeft om te komen oogsten. Maandelijks of jaarlijks te voldoen, grote voorkeur 
voor digitaal betalen.  

B Pakket deels zelfoogst. Je komt 2 van de 4 weken per maand zelf oogsten. Via app 
geef je aan of je die week zelf komt oogsten of alleen komt halen, natuurlijk geef je dan 
ook aan wat en wanneer je komt halen. Kosten €15,00 per pakket per week. Verder 
hetzelfde als bij pakket zelfoogst. 

C Pakket geen zelfoogst. Je geeft elke week via app aan welke 5 groenten je wilt 
hebben en wanneer je die komt halen. Kosten €18,00 per pakket per week en verder 
weer hetzelfde als bij pakket zelfoogst. 

Losse verkoop 

Ook in 2023 blijft het mogelijk gebruik te maken van de losse verkoop. Per app geef je 
aan wat je wilt komen halen of eventueel zelf wilt komen oogsten. Je betaalt de prijs die 
dan geldt per groente. Contant betalen kan nog steeds maar digitaal heeft ook hier de 
voorkeur. 
Wij hebben veel zin in seizoen 2023	

 

Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 

	

Foto’s  van de maand:  Inge van den Boer succesvol in actie voor fietspad  

Haghorst- Moergestel!!! 

	 	

Flink wat publiciteit de laatste tijd over de succesvolle actie van Inge van den Boer voor de 
aanleg van het fietspad Haghorst-Moergestel. Voor de eerste foto gaan we terug  naar 
januari 2015 : Inge overhandigt ter ondersteuning van de aanleg een cheque van 11.842,64 
euro overhandigd aan de toenmalige wethouder Lemmens  van de gemeente Oisterwijk en 
burgemeester Palmen van Hilvarenbeek.  De tweede foto werd onlangs in december 
gemaakt: Inge op het laatste stukje van het gerealiseerde fietspad Haghorst – Moergestel. 
Goed gedaan Inge!! 



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

• Agenda voor Haghorst 
• Artikel fietspad Actie Inge van den Boer 
• Bericht EDN ’56 Christ van Dorst nieuwe hoofdtrainer  
• Nieuwsbrief januari 2023 
• Afvalwijzer 2023 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking (te 

downloaden). 
 
Hospaleis 

De organisatie van Het Stuiterbal presenteert op 
carnavalsmaandag: Hospaleis! 20 februari geven ze van 
14:00 tot 23:00 uur een grandioos carnavalsfeest in, en 
rondom, de residentie van CV De Durdauwers. Verwacht 
gekke zangers, deejays & acts. Dit wordt 111% 
durdauwen met polonaises, confetti & paarden in de gang. 
Iets minder hardere stijlen en meer feest!.  
 
Helpen als vrijwilliger  
Wil je helpen als vrijwilliger? Meld je dan snel aan op 
www.hospaleis.nl   
 
Kaartverkoop  
Heb je zin om gewoon een pilsje te komen vatten? Meld je 

dan aan voor de pre-registratie, en krijg voorrang op de kaartverkoop: 
www.hospaleis.nl/kaarten. Let op: er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. 
Kaarten zijn slechts €11,- (exc. fee) per stuk. Meer informatie: Volg ons op social media 
(Facebook en Instagram), zo blijf je op de hoogte van de line-up en de officiële start van de 
kaartverkoop.		
 
Nieuws van de Kabergroep BV – gratis NLP informatieavond 

  
Graag willen wij ons in deze nieuwsbrief 
aan jullie voorstellen.  En met ‘wij’ 
bedoelen we het team van Kaber; sinds 
2 jaar zitten we in Haghorst. Wij zijn 
gevestigd in het sfeervolle pand van bij 
Verhoeven, aan de Sint Josephstraat 
1A.   
Misschien heb je afgelopen jaar al 
kennis met ons gemaakt, en ben je het 
Kaberteam vorige zomer tegengekomen 
bij de Blubberrun en het Haghorst 
Spektakel. Of heb je onze berichten 

gezien in de Uitstraling en in Ut EllufdeGebooi, onze flyer in jouw brievenbus gevonden?  
  
En wat doen we nu allemaal bij Kaber? Je kunt bij de Kabergroep verschillende trainingen 
volgen op het gebied van communicatie en  persoonlijke ontwikkeling. Je leert daar 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, met behulp van NLP. Of zoals wij dat noemen NLP(D): Neuro Linguïstic Personal 
Development. Met de nadruk op persoonlijke ontwikkeling.  



Wij ontmoeten je graag bij Kaber; voel je welkom op onze gratis NLP informatieavond op 
woensdagavond 11 januari in de Sint Josephstraat 1A!  
 
 

Agenda voor Haghorst voor de maand januari 2023 

En zo gaan we met diverse activiteiten het nieuwe jaar 
2023 in! Wat staat  er aan zaken op de agenda voor de 
maand januari ? Aanvullingen zijn het komend jaar 
zoals altijd welkom via de mail haghorst@wxs.nl. 
 
4 januari Koffie-inloop HALLO Haghorst – Kantine 
EDN ‘56 
6 januari Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
9 januari Ophalen kerstbomen binnen de bebouwde 
kom  

10 januari Ophalen restafval 
11 januari NLP informatieavond – Bij Kaber 
13 januari Eetproject HALLO Haghorst – Kantine EDN ‘56 
14 januari Prinsenbal bij CV de Durdauwers - Den Horst. 
16 januari Jaarvergadering Coöperatie Haghorst – Den Horst 
18 januari Koffie-inloop HALLO Haghorst – Kantine EDN ‘56 
20 januari Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
20 januari Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
24 januari Voorstelling Wees alert op babbeltrucs – Elckerlyc Hilvarenbeek 
27 januari Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
28 januari Haghorst Hapt 
31 januari Ophalen restafval  
	


