
 

 
Nieuwsbrief	februari	2022	

	Nieuws	vanuit	het	Coöperatiebestuur	
JAARVERGADERING COÖPERATIE HAGHORST  LET OP! TIJD GEWIJZIGD! 
Zaterdag 5 februari: Inloop vanaf 15.00 uur, aanvang 15.30 uur. 
 

Het Coöperatiebestuur heeft haar 
jaarvergadering opnieuw uitgesteld, nu 
naar zaterdag 5 februari aanvang 15:30 
uur EN maandag 7 februari 19:00 uur. 
Aanmelden is verplicht en uiteraard 
volgen we de coronaregels. Zie hiervoor 
de uitnodiging die huis aan huis verspreid 
zal worden in het weekend van 29 januari 
met informatie over o.a. onze 
jaarvergadering. Via de Coöperatie-app, 
via Facebook, de website en Instagram 

wordt de informatie ook verstrekt. 

Stand van zaken Hart van Haghorst (HvH) 

Samen met de gemeente, Samenwijs(onderwijs) en 
o.l.v. bureau ICS hebben wij het Plan van Eisen 
(PvE) voor het hele HvH vastgesteld. Op 1 februari 
gaat het college van Burgemeester en Wethouders 
(B&W) voorstellen aan de raad doen over het Hart 
van Haghorst.  

Tijdens onze jaarvergadering van 5 en 7 februari 
kunnen wij dan deze voorstellen laten zien en ook 
wethouder v.d. Loo zal toelichting geven. Op 10 en 
17 februari komen de voorstellen in de commissie 
ruimte. Opmerkingen die gemaakt zijn tijdens onze jaarvergadering kunnen wij dan 
eventueel nog naar voren brengen in de commissievergadering van 10 februari. In de 
gemeenteraadsvergadering van maart zal beslist worden over de collegevoorstellen. 
Mocht er een positief besluit vallen over HvH, waar wij wel van uit gaan, dan moet er 
uiteraard nog erg veel gedaan worden en is er ook nog van alles mogelijk. Maar een 
belangrijke aanzet is dan wel gegeven en gaat het centrum van Haghorst een 
enorme gedaanteverwisseling krijgen. 



 

Bijeenkomst van Coöperaties/belangenorganen met politieke partijen, dinsdag 
25 januari 2022 

Dinsdagavond 25 januari hebben vertegenwoordigers van de kleinere kernen uit 
Hilvarenbeek een digitale bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van de 
politieke partijen. Ook burgemeester Weys was digitaal aanwezig. 

Fijn is om te kunnen constateren dat de kleinere kernen (Comité Baarschot, 
Coöperaties Biest Houtakker, Esbeek en Haghorst, Wij Wel uit Diessen) elkaar op 
deze wijze goed kunnen vinden. Samen hadden zij 3 thema’s aangedragen waarop 
de politiek kon reageren, namelijk wonen(bestemmingsplannen), huurwoningen per 
kern en wonen en zorg. Politiek reageerde behoorlijk concreet, dus in de volgende 
raadsperiode zullen er ook concrete stappen worden gezet, daar kunnen wij de 
partijen aan houden. Hierna kon per kern nog een eigen punt benadrukt worden. 
Uiteraard hebben wij het Hart van Haghorst nog eens extra aandacht gegeven. John 
van Dijck deed dat uitstekend, met technische ondersteuning van Ilse van Gestel - 
van Doormaal. 

Dierenverblijf achter Witvenstraat wordt gerenoveerd! 
 

Het dierenverblijf met 
ren in Haghorst achter 
de Witvenstraat wordt 
steeds druk bezocht. 
Zeker door ouders en 
opa’s en oma’s met hun 
(klein)kinderen. Het hele 
parkje, inclusief de 
dieren, wordt steeds 
geweldig goed verzorgd 
door mensen van 
buurtvereniging 
Stobberdonk. Eigenaar 
van het totale parkje is 
de gemeente 

Hilvarenbeek. 
Nu was het weer eens echt nodig om onderhoud te plegen aan het dierenverblijf. 
Klein onderhoud, zoals vernieuwen en schilderen van wat planken, werd snel 
geregeld door gemeente en Bart van Gestel vd buurtvereniging. Echter het mooie 
rieten dak was ook dringend aan renovatie toe en als dat die redelijk snel zou 
gebeuren was de kans op een noodzakelijke totale vernieuwing van het riet zeer 
aanwezig. 
Samen met Coöperatie Haghorst werd daarom de gemeente benaderd of dit 
aangepakt kon worden. En na wat heen en weer gemaild tussen Coöperatie en 
gemeente is het gelukt. In de maand maart zal de firma De Laat de rieten kap 
dusdanig renoveren zodat het verblijf er weer verschillende jaren tegen kan. Een 
mooie samenwerking tussen buurtvereniging Stobberdonk, Coöperatie Haghorst en 
gemeente Hilvarenbeek! 



	

Nieuws	van	HALLO	Haghorst	

 
 
Haghorst Hapt verzet naar 26 maart  

We hadden er zin in…..elkaar weer eens zien in 
Haghorst, gezellig samen eten, buurten, gewoon 
elkaar weer eens ontmoeten.  
Helaas, vanwege de huidige corona maatregelen 
is Haghorst Hapt verzet van zaterdag 22 januari 
naar zaterdag 26 maart 2022. We hopen dat we 
dan Haghorst Hapt weer normaal kunnen 
organiseren. 
Meld je uiterlijk 6 maart op www.hallo-haghorst.nl  
aan, de huidige aanmeldingen blijven staan, 

mocht je niet kunnen op 26 maart, meld je dan af via de link in de email die je hebt 
ontvangen.  
Voor meer informatie klik op de link hiernaast https://bit.ly/33ZdPtu  
	

Lief & leedberichten	

	

	

						Overleden:	
	

Op 26 december jl. is geheel onverwacht, René Soetens 
overleden.  
René was voor iedereen in de Haghorst een bekend 
persoon.  Hij maakte met iedereen een praatje. Was 
altijd belangstellend. En begroette iedereen hartelijk 
vanaf het terras. Haghorst verliest aan hem "unne mooie 
en gezellige mens". Wij wensen zijn familie en vrienden 
heel veel sterkte met hun verlies. 



	

 
Lief & leedberichten doorgeven 
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. Doorgeven mag ook aan iemand van HALLO 
Haghorst of Veerle de dorpsondersteuner. Zij zullen dan persoonlijk contact met diegene (of 
de familie) opnemen om te vragen of er een vermelding in de nieuwsbrief mag komen.  
Uiteraard wordt dit alleen gepubliceerd met toestemming van diegene.  
	

Nieuws	van	de	Commissie	Kleine	Kern	Haghorst	

	

 

Foto van de maand: Zorgspecial van het Kleine Kernen Magazine 

Dit keer een foto in verband met 
een nieuwe uitgave van het Kleine 
Kernen Magazine met als thema 
de Zorg. Nu en voorlopig in de 
toekomst zeker een actueel 
onderwerp. Naast de papieren 
versie is er door de redactie-  die 
overigens in Haghorst zetelt - als 
extra service een digitale versie 
uitgebracht. Daarin is onder andere 
veel extra informatie te vinden over 
beschreven zorgprojecten. Dit in 
de vorm van video’s, links naar 
website en aanvullende info. Het 
digitale nummer is zowel op de 
smartphone, tablet als computer te 
bekijken. Teksten en 
videoschermpjes kunnen worden 
uitvergroot. Indien gewenst kunnen 
artikelen ook worden uitgeprint. 

Klik op de link en je kunt het 
magazine gaan lezen en bekijken. 

https://adobe.ly/3fEEWwi 

 



 
 
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 
• Corona-infokaart van 26 januari 
• Zorgspecial Kleine Kernen Magazine 
• Uitnodiging Jaarvergadering van de Coöperatie Haghorst 
• Berichten BD Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen VVD en HOIWerkt 
• Bericht BD ‘Hilvarenbeek is geen Amsterdam: geef ons ruimte voor maatwerk’ 
• Bericht BD over mogelijke bedrijfsverplaatsingen in Haghorst 
• Nieuwsbrief februari 
• ·Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking 

(te downloaden). 
 

Agenda voor Haghorst voor de maand februari 

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

4 februari Ophalen plastic, metalen- en 
drankkartons 

5 februari Jaarvergadering Coöperatie Haghorst – 
Den Horst 

7 februari Jaarvergadering Coöperatie Haghorst – Den Horst 

8 februari Ophalen restafval 

18 februari Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 

20 februari  Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 

25 februari Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 

	


