
 
Nieuwsbrief	juli	2022	

Nieuws	vanuit	het	Coöperatiebestuur	
De Coöperatie ontvangt 
ruim €10.000,00 tijdens het 
jubileum van de Reyrink 
groep. De firma Reyrink 
bestaat 50 jaar. Dit is 
groots gevierd op zaterdag 
25 juni. De genodigden 
waren gevraagd om i.p.v. 
een cadeau, een donatie te 
doen voor onze 
Coöperatie. De cheque van 
€10.949.-  werd tijdens het 
feest overhandigd door 
directeur Ruud Reyrink aan 
voorzitter Wim Blankers. 
De Coöperatie mag dit 

forse bedrag besteden aan de leefbaarheid voor Haghorst. Een zeer mooi gebaar van dit 
bedrijf. Het Coöperatiebestuur gaat binnenkort in overleg over wanneer en hoe dit bedrag 
besteed gaat worden. 

Taakverdeling binnen het Coöperatiebestuur 

- Ellie van Dorst is sinds onze jaarvergadering officieel toegetreden tot ons bestuur. 
Ellie heeft de taak van contactpersoon voor HALLO Haghorst overgenomen van 
Cindy Kleij. Tevens is zij vanaf nu contactpersoon voor het onderwijs, dus voor de 
basisschool en de kinderopvang. De verdere taakverdeling blijft in grote lijnen 
hetzelfde: 

- Ad Stabel: ons ‘manusje van alles”. Specifiek contactpersoon werkgroep kerststal en 
energiecoach. 

- Ilse van Gestel-van Doormaal: communicatie. Contactpersoon voor de DJAH 
(jeugdactiviteiten), ook gaat Ilse dit jaar de burendag mee coördineren. 

- John van Dijck: secretaris. Contactpersoon voor jeugdkamp en werkgroep 
speeltuinen. 

- Frans Roest: onze penningmeester. Alles wat met financiën te maken heeft, loopt via 
Frans. 

- Jan van Doormaal: contactpersoon woningbouw, regelt vaak contacten met de 
gemeente, bijvoorbeeld over openbare werken, nauw betrokken met Hart van 
Haghorst. 



- Wim Blankers: voorzitter. Eerste contactpersoon Hart van Haghorst, lid COVM 
vliegbasis Gilze Rijen, contactpersoon voor de Tuinbroek en opvang vluchtelingen uit 
Oekraïne in D’n Deel. 

Actuele activiteiten van het bestuur 

Natuurlijk op de eerste plaats met onze twee forse opgaves: het Hart van Haghorst (HvH) en 
de woningbouw. Over de woningbouw is in de vorige nieuwsbrief de laatste stand van zaken 
besproken. Helaas is de vaststelling van het bestemmingsplan Welder 2 door ingediende 
zienswijzen uitgesteld en staat nu op de agenda van de gemeente op 29 september. 

Voor HvH is in de maand juni verder gewerkt door 
de werkgroep (zie vorige Nieuwsbrief) en ook de 
klankbordgroep is bijeengekomen. Hierin zitten o.a. 
het onderwijs en de Coöperatie. Er worden 
vorderingen gemaakt en het streven is nog steeds 
om in september duidelijkheid te hebben of fase 1 
en 2 aan elkaar gekoppeld kunnen worden.  

Verder zijn we met diverse zaken steeds bezig, zie 
hiervoor ook de bovengenoemde werkgroepen. 
Een resultaat waar heel Haghorst volgens ons blij 
van werd is dat we, samen met een paar 
ondernemers, bereikt hebben dat de kruising 
Emmerseweg-Beerseweg geen 2 maanden dicht 

ging, zoals aanvankelijk het plan was, maar merendeels openbleef, ook al was/is het 
provisorisch. 

D’n Deel 
Zomaar op een dinsdag in juni: “Goedemorgen, matchingpoint 
Breda hier. We hebben hier een groep van 4 Oekraïners met 
een kat. Kunnen we die naar jullie sturen?” 
Er wordt kort overlegd over de aanmelding en geprobeerd om 
zoveel mogelijk informatie te krijgen: om hoeveel personen gaat 
het, welk geslacht, welke leeftijd. 
Vanaf dat moment beginnen de radartjes overuren te draaien 

en staat de appgroep van de werkgroep geen minuut stil: wie heeft er tijd om de nieuwe 
mensen te ontvangen, wie kan er eten regelen, wie kan er een boodschap doen, wie kan de 
kamer nog een keer controleren, moeten er bedden verplaatst worden? etc.  
De eerste kennismaking is voor de gasten vaak overweldigend. Ze hebben een hele reis 
achter de rug. Sommigen met eigen auto, anderen met openbaar vervoer. Maar iedereen 
komt vermoeid aan. Meestal volgt er na een korte rondleiding door het gebouw en de kamer 
en korte uitleg van de regels nog een bezoek aan de supermarkt voor de eerste 
levensbehoeften. Daarna laten we hen even bijkomen. De eerste week na aankomst, gaan 
we elke dag op bezoek en ondersteunen we bij de alledaagse zaken: naar de supermarkt 
rijden, inschrijving bij de gemeente, een bsn-nummer aanvragen, leefgeld aanvragen, een 
simkaart regelen, een bankrekening openen, naar de tweedehandswinkel in Diessen, school 
voor de kinderen, eventueel naar de huisarts.  
Sommige gasten vinden sneller hun weg dan anderen. En waar de ene zelfstandiger is, zijn 
er ook gasten die meer van onze aandacht en zorg nodig hebben.  
 
De verhalen die we van hen horen zijn indrukwekkend. Allemaal hebben ze familie 
achtergelaten in Oekraïne, vaak ook hun man, vader, zoon, die in het leger vechten. We zien 
foto’s van kapot geschoten huizen, gebombardeerde supermarkten en horen over een raket 
die bij familie in de achtertuin terecht kwam. Deze verhalen raken ons diep en zorgen ervoor 



dat we telkens weer met even veel zorg, aandacht en met een tomeloos enthousiasme door 
gaan.  
	
Ondertussen heeft D’n Deel aan 26 mensen (en 3 katten) huisvesting geboden.  
Op 13 april ontvingen we de eerste gasten: een gezin met 3 kinderen, afkomstig Shepetivka. 
De twee oudste kinderen gingen hier naar school. Ondertussen is het gezin op 12 juni terug 
gekeerd naar huis.  
Op 19 april kwam de volgende groep aan in D’n Deel. 3 meiden (met kat), waarvan 2 uit Kiev 
en 1 uit Kharkiv. Twee meiden zijn onlangs vertrokken naar Amsterdam, waar zij met onze 
hulp bij een opvanglocatie van het Rode Kruis terecht konden.  
Op 26 april heeft er 2 dagen een grote familie van 10 personen gewoond. Zij kwamen uit 
Mykolaiv. Omdat zij meer zorg en aandacht nodig hadden, zijn zij doorgestroomd naar de 
opvanglocatie in Tilburg. Hier is begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk.  
Kortgeleden kwam er 2 koppels van 21 jaar, uit Melitopol 
De laatste nieuwe gasten zijneen moeder, oma en 2 kinderen wonen. Zij komen uit Cherson. 
Zoon van 15 gaat ondertussen in Tilburg naar de Oekraïense school. Dochtertje van 5 gaat 
hier naar school.	
	

	
Stuk voor stuk spreken de gasten hun waardering uit voor het gebouw en de faciliteiten. Op 
weinig opvanglocaties in Nederland is het zo huiselijk aangekleed als hier.  
 
De familie die onlangs vertrok, stuurde iedereen dit bericht: 
“Dit bericht is geschreven door een familie uit Oekraïne. We besloten om terug naar huis te 
gaan, dus we willen iedere inwoner van Haghorst enorm bedanken. Voor jullie grote en 
oprechte hart. Jullie hebben veel goeds gedaan voor de mensen uit Oekraïne en voor mijn 
familie! Ik wens jullie God’s zegen, geluk en gezondheid toe. Bedankt iedereen.”  
 



Nogmaals willen we iedereen uit Haghorst bedanken voor het steeds weer opnieuw 
meedenken over spullen of vrijwilligersdiensten die nodig zijn. De lijst is te lang om iedereen 
persoonlijk te bedanken, maar weet dat het allemaal ontzettend gewaardeerd wordt, door 
ons en door de gasten.  
We hopen dat we -zolang het nodig- is een beroep op de Haghorstse gemeenschap mogen 
blijven doen. 
 
Er is een aparte appgroep speciaal voor de opvang Oekraïne Haghorst. Ben je nog geen lid 
en zou je dat wel willen, neem dan contact op met ons of via 
cindy.cooperatiehaghorst@gmail.com. (Onze telefoonnummers zijn te vinden in de diverse 
appgroepen waar wij allemaal lid van zijn). 
 
Diana, Veerle, Cindy. 
	
Koken voor een Oekraïense gast? 
Zou je het leuk vinden om een keer te koken voor een Oekraïense gast? Op die manier kun 
je iemand een leuke en ontspannen avond geven. En ondertussen leer je ook nog wat van 
elkaar.  
Communiceren gaat meestal via een vertaalapp op de telefoon, omdat de meesten beperkt 
Engels spreken. Een aantal van de Oekraïense gasten is nieuwsgierig naar de inwoners van 
Haghorst en zou graag wat sociale contacten opdoen.  Heb je interesse? Neem dan 
vrijblijvend contact op met Cindy Kleij (telefoonnummer te vinden in de appgroepen) of 
cindy.cooperatiehaghorst@gmail.com 
	

Nieuws	van	HALLO	Haghorst 
	
	
Hallo dorpsgenoten, 
 
Na de zomervakantie is het weer tijd voor de jaarlijkse Burendag. Dit jaar vindt die plaats op 
ZONDAG 25 SEPTEMBER. We hebben een nieuw concept bedacht, waar we jullie snel 
meer over gaan vertellen. Jullie kunnen in ieder geval de datum alvast in jullie agenda's 
zetten. Hopelijk zien we jullie allemaal in september. Alvast een heerlijke zomer voor 
iedereen. 
Werkgroep Hallo Haghorst 

	

LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	



	

	
Geboren:	

	
Op 23 mei jl. is Fedde van de Wiel geboren. Fedde is de zoon van Martijn van de Wiel en 
Anne Denissen. Zij wonen in de Pastoor Jilesenstraat.  Hartelijk welkom voor deze kleine 
jongen.  We wensen hen veel geluk en liefde samen.   
 
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 EDN’56 Blubberrun 
 

	
	
Dit keer bij de foto van de maand geen terugblik maar een vooruitblik! Na 2 jaar 
afwezigheid is het 24 juli eindelijk weer zo ver: de EDN’56 BLUBBERRUN! Hoe 
kunnen we dit evenement het beste omschrijven: 8 kilometer bikkelen, 40 obstakels, 



teambuilding, doorzettingsvermogen en na afloop een welverdiende versnapering. 
En natuurlijk ook een prachtig evenement om gaan te bekijken. Met meer dan 600 
deelnemers belooft het ook dit jaar weer een sportief en gezellig evenement te 
worden!  
	

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 met link naar het Samenlevingsakkoord Hilvarenbeek 
• Bericht bereikbaarheid Haghorst 
• Bericht Energieadvies voor inwoners met een laag inkomen 
• Flyer  De Tuinbroek 
• Nieuwsbrief juli 2022 
• ·Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking 

(te downloaden). 
	

Agenda voor Haghorst voor de maand juli 

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

 
5 juli Ophalen restafval  
6 juli Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56 
15 juli Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  
15 juli  4vs4 beachvolleybal – Sportpark De Haan 

20 juli Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56 
20 juli  Oud papier – Sint Jozefschool 
20 juli Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
22 juli Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
24 juli EDN’56 Blubberrun 
26 juli Ophalen restafval 
29 juli Voetvolley/beachtennis – Sportpark De Haan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


