
 
Nieuwsbrief	november	2022	

 
Vanuit het Coöperatiebestuur 
 
 
Energierekening verlagen door duurzamer wonen	
 

Informatieavond in Haghorst op dinsdagavond  8 november  
 
De energierekening baart veel mensen zorgen, zeker met de 
winter in aantocht. Er zijn best veel maatregelen te treffen om de 
kosten enigszins in de hand te houden. Met de expertise van 
Energiehuis Hilvarenbeek organiseert Coöperatie Haghorst een 
informatieavond over energiebesparing. 
U bent van harte welkom op dinsdagavond 8 november  20:00 tot 
22:00 uur Locatie: Den Horst. 
 

Programma van de informatieavond: 
 

- Opening met filmpje over de energiecoach 
In Hilvarenbeek zijn diverse energiecoaches die al bij veel huishoudens een advies 
op maat hebben gegeven. Met kleine en grote maatregelen, maar vrijwel altijd met 
grote energiebesparingen tot gevolg. 

- Informatie over Energiehuis Hilvarenbeek  
Wat doet het Energiehuis Hilvarenbeek, met welke vragen kun je terecht en waar? 

- Welke subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er? 
Inzicht in de mogelijkheden en uitleg waar je die informatie kunt vinden. 

- Wat kunnen we samen doen in Haghorst? 
- Kleine informatiemarkt met mogelijkheid om individuele vragen te stellen 

Je kunt in gesprek met de diverse energiecoaches, of met de dorpsondersteuner. 
Misschien heb je specifieke vragen, of wil je gewoon even je verhaal kwijt. 

           Alle aanwezigen krijgen na afloop een overzichtelijke kaart met 24 tips om  
slim te besparen op de energierekening. 

	
 
- Rabo club support heeft ons wederom een aardig bedrag 
opgeleverd,  euro 632,19 om precies te zijn. Iedereen dank 
voor de uitgebrachte stemmen.  
Ilse van Gestel van Doormaal en John van Dijck hebben de 
cheque namens ons in ontvangst genomen. 
 
 

 
- Ook in oktober zijn we weer druk bezig geweest met Hart van Haghorst. Plannen die nu 
aan het ontwikkelen zijn gaan uit van een redelijk compact gebouw van school, inclusief 
kinderopvang, en MFA. Met daarnaast woningbouw, geen appartementen. In het eerste 
kwartaal van 2023 moet het echt duidelijk worden of het plan in zijn geheel te realiseren is. 



Oproep: Ben jij die Chauffeur die ervoor zorgt dat de Buurtbus de zes kernen nog 
beter bedient? 

 
De Flexbus is een experiment 
voor het behoud van 
buurtbusvervoer binnen de 
gehele gemeente Hilvarenbeek. 
Om dit te laten slagen zijn 
vrijwilligers heel hard nodig!!! Al 
tientallen jaren verzorgt de 
Buurtbusvereniging 
Hilvarenbeek (BBV) namens de 
provincie Noord-Brabant en 
vervoersorganisatie Arriva het 
buurtbusvervoer. Dit doet zij in 
de gemeente Hilvarenbeek en 
naar een aantal bestemmingen 
in buurgemeenten. Dit gaat 

prima en de vrijwillige chauffeurs zijn gemotiveerd, betrokken en hebben plezier in hun werk: 
het is goed werkende en gezellige club. 
 
Het reguliere buurtbussysteem functioneert met het vaste lijnenstelsel best goed. Toch 
vragen bewonersorganisaties (oudere inwoners, maar zeker niet zij alleen) om meer 
flexibiliteit om hunzelfstandige mobiliteit veilig te stellen. Om aan deze behoefte tegemoet te 
komen voert de BBV een experiment uit met flexibel buurtbusvervoer. Dit experiment wordt 
ondersteund door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Hilvarenbeek en Arriva. 
 
Arriva heeft voor het experiment een extra buurtbus beschikbaar gesteld. Deze extra bus kan 
flexibel worden ingezet: de Flexbus heeft een ‘vrije’ route tussen alle haltes van de 
buurtbus/Arriva; ook buiten de uren van de dienstregeling van de vaste buurtbussen; de 
Flexbus kan zo nodig ook ter versterking van de bestaande lijnen worden ingezet. 
 
Een Flexchauffeur zit niet voortdurend op de bus: alleen op afroep. Het is dus eigenlijk een 
soort piketdienst van een uur of vier: ongeveer éénmaal per week. 
 
Het belang van het experiment wordt onderstreept door de vragen, die op de BBV afkomen. 
De BBV staat dan ook te springen om met de uitvoering te beginnen. Bijna alles is klaar: er is 
een busje, er is geld en er is een goedgekeurd plan van aanpak. De Flexbus kan echter niet 
rijden zonder chauffeurs. Zonder chauffeurs gaat het hele feest niet door ondanks alle 
behoeften en goede bedoelingen. 
 
Het gaat om een vrijwillige functie, maar er zijn wel heel plezierige randvoorwaarden. Deze 
worden duidelijk in een kennismakingsgesprek, waarin ook de (zeer redelijke) voorwaarden 
aan de orde komen. Wie belangstelling heeft voor het experiment kan zich aanmelden bij 
Sjef Joosen, de secretaris van de Buurtbusvereniging Hilvarenbeek.  
Telefoon:  013 - 505 34 96 E-mail: jjmjoosen@hetnet.nl 
 
ZONDER CHAUFFEURS GAAT HET ECHT NIET LUKKEN!!! 
 
 
 
 
 
 
 



Overig nieuws 
- De Tuinbroek geïnteresseerden app heeft inmiddels 107 deelnemers, het begint zelfs een 
beetje regionaal te worden met leden uit uiteraard vooral Haghorst maar ook Moergestel, 
Diessen, Tilburg en Son en Breugel. 
- De DJAH, ook een onderdeel van de Coöperatie, heeft een succesvolle Halloween-tocht 
georganiseerd. 
-Ellie van Dorst en Wim Blankers hebben een gesprek gehad met de nieuwe algemeen 
directeur van de basisscholen en kinderopvang, Remco Ouwenhand. Een onderwerp was 
kinderopvang. Er wordt gekeken hoe de huidige problemen, zoals de wachtlijsten, eventueel 
tijdelijk opgelost kunnen worden. 

 Nieuws van HALLO Haghorst 
Hallo allemaal, 

Op 25 september jl. vond de jaarlijkse Burendag weer 
plaats. Wederom op sportpark de Haan, maar dit keer op 
een zondag.  Burendag is goed bezocht en het was erg 
gezellig. Onder het genot van een kopje thee, koffie of ranja 
met een stukje zelfgemaakt gebak is er weer veel afgekletst. 
Dit jaar maakte Annemiek Gijben de allerlekkerste: een 
caramel taart met chocolade spiegel glazuur. Mmmm..  
Kinderen konden worden geschminkt, het springkussen van 
Reijkrink is weer goed gebruikt en enkele oud-Hollandse 
spelen zijn gespeeld.  Het was een gezellige middag. Tot 

volgend jaar! 
Alle vrijwilligers die hebben geholpen: BEDANKT!  Ook Jozet en Martien, bedankt voor de 
gastvrijheid en hulp in de kantine. 
Groetjes, Coöperatie Haghorst en HALLO Haghorst. 
LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	

	
Huwelijken:  

 
De afgelopen maand was het feest in de Moergestelseweg.  
Op 24 oktober waren Kees en Ria de Wit 50 jaar getrouwd. Zijn wonen op huisnummer 11.  
Drie dagen laten, op 27 oktober, waren Noud en Jozé van Roy ook 50 jaar getrouwd. 
Zij wonen op nummer 15a. 
Hopelijk hebben zij genoten van deze feestelijke dag! 

	
	
	

Overleden: 
 

Veel te vroeg en zo onverwachts is Adriaan Klaassen, op 30 
september jl.,  overleden. Hij is 61 geworden. Adriaan is op 
4-jarige leeftijd in Haghorst komen wonen in een boerderij 
aan de Wijnhovenstraat.  Hij was steeds op de hoogte van 
de Haghorstse nieuwtjes.  We wensen de nabestaanden 
veel sterkte met dit verlies.  
	
 



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.  
 

Herhalingscursus AED 
Dankzij HALLO Haghorst en Heartsafe Hilvarenbeek/Diessen is er 
de afgelopen maand weer goed geoefend met de AED en de 
reanimatietechnieken. Fijn dat er weer een goede opkomst was! 
Vergeet je niet aan te melden bij HartslagNu en download de app.  
Als burgerhulpverlener kan je dan opgeroepen worden voor een 
reanimatie in de buurt.  
In september 2023 wordt een nieuwe herhalingscursus gepland.  
 
	

	
Nieuws van de Dorpsondersteuner 

 
Interactieve avond over alcohol & drugs 
Op 17 november organiseert jongerenwerk Hilvarenbeek 
een inloopavond over alcohol en drugs.  
De inloop is vanaf 20.30 uur in de kantine EDN  ’56. 
	
	
	
	
	
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 
 

	
	
Foto van de maand: 11 november Het grote Haghorst VRIJWILLIGERSFEEST 
 

 
 
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 Comité Haghorst aankomst Sinterklaas 
• Flyer Interactieve avond over alcohol & drugs 
• Bericht plaatsing bladkorven in Haghorst 
• Nieuwsbrief november 2022 
• Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking (te 

downloaden). 
 
Agenda voor Haghorst voor de maand november 

Voor de maand november staan de volgende zaken op 
de agenda voor  Haghorst.  Aanvullingen zijn zoals 
altijd welkom via de mail haghorst@wxs.nl. 
2 november	Informatieavond NLP – Bij Kaber 
4 november Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
8 november Ophalen restafval 
8 november informatieavond over energiebesparing – 
Den Horst 
9 november Koffie-inloop HALLO Haghorst  – Kantine 
EDN ‘56 

11 november Het grote Haghorst VRIJWILLIGERSFEEST - Kantine EDN ‘56 
17 november Interactieve avond over alcohol & drugs – Kantine EDN ‘56 
18 november Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
20 november Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
23 november Koffie-inloop HALLO Haghorst  – Kantine EDN ‘56 
25 november Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
29 november Ophalen restafval 
29 november Oud papier Sint Josephschool	


