
 
Nieuwsbrief	oktober	2022	

 
Vanuit het Coöperatiebestuur 
 

1. Kandidaat-bestuursleden 

Naar aanleiding van de flyer, waarin gevraagd werd om 
interesse kenbaar te maken in een bestuursfunctie 
binnen onze Coöperatie, is er één serieuze aanmelding 
binnengekomen en een paar mensen die wat interesse 
hebben getoond. Nog steeds is het mogelijk om je bij 
één van onze bestuursleden aan te melden. In onze 
jaarvergadering, begin 2023, zullen we dan een 
bestuursverkiezing houden. Aftredend en (statutair) niet meer herkiesbaar, zijn Ad Stabel en 
Wim Blankers. Wel blijven Ad en Wim lid van de werkgroep “Hart van Haghorst”. 
 

2. Rabo Clubsupport 

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen uit Haghorst gestemd hebben. 27 september was de 
sluitingsdatum. 
 

3. Cheque firma Reyrink 

Tijdens het 50-jarig jubileum van de firma Reyrink is ons een cheque overhandigd van 
€10.940. Waarvoor nogmaals dank firma Reyrink! Wij mogen dit bedrag besteden aan 
diverse initiatieven voor de leefbaarheid van Haghorst. Het bestuur heeft daar ideeën over, 
maar mocht je zelf een idee hebben, laat het ons dan weten. Tijdens de jaarvergadering, 
begin 2023, zal het bestuur dan met één of meer voorstellen komen. 
 

4. De Tuinbroek 

Tijdens het gezellige, zonovergoten Spektakel heeft “de 
Tuinbroek” zich naar volle tevredenheid kunnen presenteren. 
En onze open dag, zaterdag 3 september, is uitstekend 
bezocht. Ook het gemeentebestuur, in de persoon van 
wethouder Piet Machielsen, kwam op bezoek. 
Peter en Hanneke van Doormaal hadden ervoor gezorgd dat 
alles er mooi bij stond. Zelfs het nieuwe tuinhuisje was 
geplaatst. En samen met de werkgroepleden werden de 
bezoekers enthousiast rondgeleid. Het enthousiasme was 
wederzijds: onze bezoekers waren erg lovend. Vanuit de 
ingevulde enquêtes hebben we mooie complimenten gekregen 
en ook goede ideeën . De rebus is door diverse mensen goed 
ingevuld en als winnaar is getrokken Marjan Blankers, 

Ontginningsweg 8. Zij krijgt een waardebon van De Tuinbroek. 
Nog steeds kun je deelnemer worden van de Tuinbroek geïnteresseerdenapp (inmiddels 90 
leden!) waardoor je bijvoorbeeld wekelijks geïnformeerd wordt over het aanbod. Aanmelden 
bij Wim Blankers: 06 551 421 16. Ook op onze site vind je deze wekelijkse info en uiteraard 
nog allerlei andere zaken. www.detuinbroek.nl 



 
     5 Hart van Haghorst 
Woensdag 21 september is er weer een bijeenkomst  geweest van de klankbordgroep Hart 
van Haghorst. Namens de Coöperatie nemen hier Jan van Doormaal en Wim Blankers aan 
deel. Verder zitten er in ambtenaren vd gemeente, Roeland van Hooff projectleider vanuit de 
gemeente, wethouder Piet Machielsen, Arie Slegtenhorst met adviseur, firma van Gisbergen 
met Sjef Verhoeven en adviseur. Nu was er ook een architectenbureau aanwezig. 
Er is weer hard gewerkt, nieuwe, erg interessante, schetsen gepresenteerd. Financieel zijn 
er echter nog te veel variabelen waardoor een redelijk nauwkeurige inschatting van de 
kosten nog niet mogelijk is. Intentie is om nog dit jaar, dus 2022, daarover duidelijkheid te 
hebben zodat er besloten kan worden of fase 1 en 2 als geheel aangepakt kan worden. We 
zijn erg hoopvol dat dit gaat lukken maar zeker ook vanuit ons als bestuur, en vanuit heel 
Haghorst waarschijnlijk, zal nog behoorlijk wat gevraagd worden aan meedenken, wie weet 
meewerken etc. Wordt dus wederom vervolgd! 
 

 Nieuws van HALLO Haghorst 
	

	
Geboren: 

 
Op 20 september hebben Zoë en Noa hun kleine zusje Liv 
mogen verwelkomen. Liv is de dochter van Frank van 
Heeswijk en Michelle Oomen. Zij wonen aan de Beatrixstraat 
3. 
 

 
Huwelijken:  

 
Op 9 september jl. zijn Arjan Reijrink en Mirella van Cleef 
getrouwd. Zij wonen samen met dochters Femm en Benthe 
en zoon Luuk, aan de Pastoor Jilesenstraat 9.  (De dag erna 
werd Mirella ook nog een 40 jaar, dus dubbel feest). 
 
We wensen hen veel geluk en liefde samen.   
	

	
 
 
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 Coöperatie/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 
 
Eenmalige energietoeslag 

Even een reminder voor wie de 
toeslag nog niet heeft 
aangevraagd. Huishoudens met 
een laag inkomen kunnen 
eenmalig een toeslag van € 
1300,- per huishouden aanvragen 
vanwege de verhoogde 
energieprijzen. Aanvragen kan via 
de website van de gemeente 
(https://www.hilvarenbeek.nl/werk
-en-inkomen/eenmalige-
energietoeslag). Hiervoor heeft u 

een DigiD nodig.  
Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Dan is er ook een 
papieren versie verkrijgbaar bij de dorpsondersteuner, bij de balie van het gemeentehuis, de 
formuliereninlopen en bij het informatiepunt Digitale Overheid. Het informatiepunt Digitale 
Overheid, Farent en Contour de Twern kunnen helpen met de aanvraag. Voor eventuele 
vragen over de regeling, mag je ook altijd contact opnemen met dorpsondersteuner Veerle 
van der Loo : 06 247 44 397. 
Wie gebruikt maakt van de minimaregelingen, kreeg automatisch bericht. Hoort u niet bij één 
van de genoemde groepen met een bijstands- of minimaregeling, maar heeft u wel een 
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kan je de eenmalige energietoeslag zelf 
aanvragen. Bij de toekenning wordt geen rekening gehouden met een eventueel vermogen.  
Dit inkomen is per maand lager dan de volgende bedragen exclusief vakantietoeslag: 
Huishouden 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd 

Alleenstaand  € 1244,55 € 1382,92 

Alleenstaand ouder € 1600,13 € 1685,24 

Samenwonend/gehuwd € 1777,92 € 1872,50 

 
 
Op 5 oktober aanstaande vindt op de Vrijthof in Hilvarenbeek  “de Nacht van het Gemis” 
plaats. Voor meer informatie zie de website: https://www.nachtvanhetgemis.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van het Comité Haghorst 
 

 
 
Nieuws van DJAH: 21 oktober Spooktocht 
 

Niet alleen een spooktocht 
voor de jeugd uit Haghorst 
deze keer! Zou je 
zoon/dochter met een 
groepje van de sport, 
school of iets dergelijks 
mee willen doen? Dan kan 
dat! 
 
Organisatie DJAH: Bart 
Neefs, Linda Gijben, Kaj 
Wilborts, Annet van Bavel 
en Conny van Dorst. 
 

 
Nieuws van Jeugdafdeling EDN ‘56 

 
Hebben jullie het al gehoord? De jeugd kan weer 
voetballen op Haghorstse grond. Vanaf seizoen 2022-
2023 kunnen meisjes en jongens weer komen trainen op 
Sportpark de Haan. 
Op dit moment zijn er twee teams aan het trainen: de 
mini’s en de JO-10. Vanaf 5 jaar kun je starten met 
trainen bij de mini’s. In de JO-10 zitten kinderen in de 
leeftijd tussen de 8 en 10 jaar. De JO-10 speelt ook 
wedstrijden en na een lastige eerste start, was de 
tweede wedstrijd thuis tegen RKDSV al meteen een 

groot succes. Wat waren ze trots! Deze wedstrijd hadden ze gewonnen met 10-0. 
Elke dinsdag en donderdag traint de JO-10 van 18.30 uur tot 19.30 uur.  De mini’s trainen 
alleen op donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. Wil je eens kijken of voetbal ook iets voor 
jou is? Elke donderdag heb je de mogelijkheid om vrijblijvend mee te trainen. 
Donderdagavond 20 oktober is er vriendjes- en vriendinnetjestraining. Tijdens deze open 
voetbaltraining mag iedereen met zijn vriendjes en vriendinnetjes komen voetballen. De 
training start om 18.30 uur op Sportpark de Haan. 
 
Voor meer informatie kijk je op de website: http://www.edn56.nl of op de Instagram- of 
Facebookpagina @edn56_haghorst. Vragen of opmerkingen via mail naar info@edn56.nl.  
	
	



Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 
 

	
	
Foto van de maand:  Drone foto van Sluis IV 

 
Afgelopen week werd deze 
drone foto van Sluis IV in 
het kader van het 
fotoproject van de 
Commissie Kleine Kern 
Haghorst waarbij Haghorst 
vanuit de lucht in beeld 
wordt gebracht. Gelukkig is 
de brug weer voor al het 
verkeer geopend. 
(Foto: Jeroen Verhelst) 
 
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 
• Flyer de Nacht van het Gemis 
• Bericht BD open dag Tuinbroek 
• Flyer Comité Haghorst aankomst Sinterklaas 
• Nieuwsbrief oktober 2022 
• Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking (te 

downloaden). 
	
Agenda voor Haghorst voor de maand oktober 

Voor de maand oktober staan de volgende zaken op 
de agenda voor  Haghorst.  Aanvullingen zijn zoals 
altijd welkom via de mail haghorst@wxs.nl 
 
5 oktober Nacht van het Gemis – Vrijthof Hilvarenbeek 
5 oktober Informatie-avond NLP – Bij Kaber 
7 oktober Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
12 oktober Koffie-inloop HALLO Haghorst  – Kantine 
EDN ‘56 
12 oktober Oud papier Sint Josephschool 

14 oktober Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
 18 oktober Ophalen restafval 
20 oktober Vriendjes- en vriendinnetjestraining EDN ’56 – Sportpark de Haan 
20 oktober Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
21 oktober Spooktocht DJAH – Verzamelen Sportpark De Haan 
26 oktober Koffie-inloop HALLO Haghorst  – Kantine EDN ‘56 
28 oktober Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  


