
 
Nieuwsbrief	maart	2022	

Nieuws	vanuit	het	Coöperatiebestuur	
Jaarvergadering	en	Hart	van	Haghorst	(HvH)	

We kunnen volgens ons 
terugkijken op een prima 
verloop van de 
jaarvergadering, in twee 
bedrijven. Op zaterdag 5 en 
maandag 7 februari zijn in 
totaal ongeveer 130 mensen 
bij “Den Horst” geweest en 
hebben circa 40 personen de 
vergadering digitaal gevolgd. 

Het verslag van de 
jaarvergadering wordt later gedeeld door John van Dijck. Bij deze alvast enkele 
belangrijke punten: 

- Penningmeester Frans Roest heeft onze financiële situatie toegelicht. Die is 
prima; 

- Ellie van Dorst (Jd) is toegetreden tot het bestuur als opvolgster van Cindy 
Kleij; 

- Jolijn van Bommel en Veerle vd Loo hebben een toelichting gegeven over de 
activiteiten van HALLO Haghorst en onze dorpsondersteuner; 

- Jan van Doormaal heeft uitleg gegeven over stand van zaken van de 
woningbouw; 

- Ad Stabel is (aspirant)energiecoach geworden en heeft deze functie kort 
uitgelegd; 

- Wim Blankers heeft wat verteld over de toekomstige dorpstuin “De Tuinbroek”; 
- Ambtenaar Jenny Schrauwen, wethouder Ted vd Loo en Wim Blankers 

hebben toelichting gegeven over de stand van zaken van “Hart van Haghorst”. 
Meer informatie volgt later in deze nieuwsbrief; 

- Ilse van Gestel - van Doormaal heeft ervoor gezorgd dat alles technisch en 
digitaal goed is verlopen; 

- Uiteraard was het erg fijn dat we weer redelijk normaal bijeen konden komen 
en, indien gewenst, na afloop nog even gezellig na konden buurten! 

	



Hart	van	Haghorst	
Tijdens onze jaarvergadering is toegelicht dat het 
college van B&W kiest voor het volgende scenario 
HvH: 

Fase 1: 

- D’n Deel wordt gesloopt; 
- Kleine renovatie van de huidige gymzaal; 
- Bouw van de nieuwe school, inclusief twee 

lokalen voor kinderopvang met daarbovenop 
(mogelijk 5) appartementen wordt gebouwd op 
de plek waar nu D’n Deel staat; 

- Bouw van (mogelijk 6)seniorenwoningen waar nu de basisschool staat en in 
eerste instantie worden er waarschijnlijk 3 starterswoningen gebouwd op de 
huidige speelplaats. 

Fase 2:  

Dit wordt overgelaten aan private investeerders.  

- Op de locatie van “Bij Verhoeven” een multifunctionele gymzaal; 
- Op de locatie van “Den Horst” een MFA met daarop (mogelijk 8) 

appartementen en nog eens 3 starterswoningen waar nu “de Buitelaar” is. 

Tijdens de jaarvergadering is, zeker op maandag, zorg uitgesproken of fase 2 wel 
gerealiseerd gaat worden. Het Coöperatiebestuur deelt deze zorgen, maar heeft 
aangegeven dat op dit moment dit het hoogst haalbare scenario is. 

Na onze jaarvergadering zijn er twee commissievergaderingen“Ruimte” geweest van 
de gemeente Hilvarenbeek. De eerste vergadering was bedoeld om de politiek te 
informeren en vragen te stellen. Wij hebben ingesproken en mochten volop meedoen 
aan het verstrekken van informatie en konden ook onze zorgen volop kenbaar 
maken. Ook tijdens de tweede, debatterende, vergadering hebben wij weer 
ingesproken en nadrukkelijk aangegeven dat er straks voor fase 2 ook geld van de 
gemeente noodzakelijk zal zijn. Alle politieke partijen hebben het voorstel 
ondersteund en inde raadsvergadering van 10 maart wordt er definitief over beslist.  

Er is afgesproken dat na de raadsvergadering van 10 maart er tot 1 september tijd 
genomen wordt om samen met de huidige eigenaren (Den Horst en Van Gisbergen) 
en/of andere private investeerders te kijken of realisatie van fase 1 en 2 naadloos in 
elkaar kunnen overlopen. Wij als Coöperatiebestuur vinden dat veruit de beste 
oplossing en zullen daar ook fanatiek en actief voor strijden. 

	

	

	



Sluiting	D’n	Deel	

Het Coöperatiebestuur heeft besloten dat “D’n Deel” 
per 1 april (GEEN grap) wordt gesloten. De 
volgende argumenten hebben wij daarvoor: 

- “D’n Deel” draait al verschillende jaren met 
een fors verlies;  

- “D’n Deel” is voor verschillende zaken niet 
meer bij de tijd; 

- De bezetting is erg mager. Uiteraard door Corona, maar daarvoor ook al. 
Pogingen om meer gebruikers te krijgen, zijn steeds mislukt, simpelweg omdat 
we te weinig kunnen bieden. Andere gebruikers zijn afgehaakt omdat het 
gebouw niet meer voldeed aan hun eisen; 

- De gemeente heeft vorig jaar eenmalig een flinke financiële bijdrage gegeven, 
maar heeft nu aangegeven dat als het voorstel HvH in de raad aangenomen 
wordt, zij geen extra bijdrage meer willen leveren; 

- Met “HALLO Haghorst” wordt naar alternatieven gezocht voor hun activiteiten. 
Dat gaat zeker lukken en bovendien kan er, indien echt nodig, een financiële 
bijdrage aan deze activiteiten gedaan worden, omdat we geen kosten meer 
hoeven te maken voor “D’n Deel”. En uiteraard is deze situatie tijdelijk, want 
straks kunnen deze mooie activiteiten allemaal plaatsvinden in onze nieuwe 
MFA; 

- Mochten er andere huidige gebruikers van “D’n Deel” om een locatie verlegen 
zitten, is de mogelijkheid er om contact met de Coöperatie op te nemen, indien 
wenselijk; 

- “D’n Deel”zal voorlopig nog wel gebruikt kunnen worden voor opslag. Na 
september 2023 zal mogelijk met de sloop worden gestart. 

 

Vrijwilligers	gevraagd	voor	De	Tuinbroek	

Zoals al eerder gemeld 
beginnen we in Haghorst 
een dorpstuin, De 
Tuinbroek genaamd. Dit 
jaar beginnen we 
voorzichtig, zoals ook al 
gemeld tijdens onze 
jaarvergadering. Hoe het 
precies gaat met 

producten afnemen, via een zogenaamd oogstaandeel, zullen we nog 
communiceren. Maar vanaf nu hebben we zo nu en dan vrijwilligers nodig. Als je dit 
wat lijkt dan kun je je opgeven bij mij, Wim Blankers, per mail 
blankers54@outlook.com. Graag je mobiele telefoonnummer erbij vermelden. Dan 
maak ik een app groep en zal ik zo nu en dan aangeven als we hulp nodig hebben. 
Uiteraard kun je altijd zelf kijken of je kunt, niets hoeft! 



Nieuws	van	HALLO	Haghorst	

								 	

Geef je op voor Haghorst Hapt! 
Vanwege de coronamaatregelen is de oorspronkelijke datum van januari verzet naar 
26 maart a.s. We zijn blij dat we weer mogen en hebben er veel zin in.  Hopelijk jullie 
ook allemaal. Vergeet je niet op te geven. 
 
Voor wie nog niet bekend is met het concept: Je geeft je op in koppels (maar 
uiteraard mag alleen ook). De organisatie maakt de indeling wie het voor-, hoofd- of 
nagerecht maakt. Dit hoor je twee weken van te voren.  
Op de avond zelf verzamelen we om 17.30u bij Den Horst, waar de enveloppen met 
de eetadressen worden uitgereikt. Na elke gang, ga je op de afgesproken tijd weer 
naar het volgende eetadres.  
Daar zijn dan weer 2 andere koppels. Je eet dus die avond in totaal met 12 
verschillende dorpsgenoten. Wat je eet en met wie, is van te voren een verassing.  
We hopen dat dit keer nóg meer mensen mee doen! 
 
Aanmelden kan nu alvast op de website van Hallo-Haghorst.nl, klik op de link 
Haghorst Hapt.  Of doe een briefje in de bus bij Dieny Kokx, Witvenstraat 33.  
De uitnodiging hebben jullie allemaal al in de bus gehad. Maar let dus op de nieuwe 
datum van 26 maart.  
	
	

LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	

	

	

 Overleden: 
 
Op 30 januari jl. is Theo de Kroon overleden. Theo was een rasechte Haghorstenaar 
en getrouwd met Tonnie.  Wij wensen Tonnie en de rest van zijn familie en vrienden 
heel veel sterkte met hun verlies. 
 
 



 
 
Geboren: 

 
Op 17 januari jl. is Suus geboren bij de familie Van Rijsewijk aan de 
Moergestelseweg.  
 

Op 28 januari is Dirk – mooi vastgelegd op de foto 
hiernaast - geboren. Trotse ouders zijn Paul en Yvonne 
Schepens-Van de Wouw. 
	
Wij wensen hen allen veel geluk samen.  
 
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: Carnavalsbal J-Town 	
Deze keer in de rubriek “Foto 
van de maand” een mooie foto 
genomen met een drone op de 
Carnavalszaterdag. De 
jongelui van J-Town hadden bij 
Sportpark de Haan een gratis 
muziekevenement opgezet. 
Vanaf 14:00 joegen ze de 
gezelligste carnavalsmuziek 
over het terrein. 111% hossen 
dus met enkele carnavalsacts, 
zangers en DJ's. Een mooie 
start van carnaval. 
 
 



 
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 Programma 2022 van de Durdauwers 
• Corona-infokaart van 15 februari 
• Bericht BD Hart van Haghorst 
• Bericht BD Woningbouw voor Haghorst 
• Link naar Kleine Kernen Magazine i.v.m. Gemeenteraadsverkiezingen  
• Nieuwsbrief maart 
• ·Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking 

(te downloaden). 
 

 Kleine Kernen Magazine in teken van de Gemeenteraadsverkiezingen  

Onlangs rolde een nieuwe uitgave van het Kleine Kernen 
Magazine van de persen met als thema de 
Gemeenteraadsverkiezingen. Dit ook in een digitale versie 
met veel informatie over de verkiezingen 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 ga het digitale nummer bekijken. 

https://indd.adobe.com/view/aa05be83-262e-4f8a-821c-
6c2b14bbbcdb 

 

Agenda voor Haghorst voor de maand maart 

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

Activiteiten i.v.m. carnaval 25 februari tot en met 1 
maart zie Flyer en social media 

1 maart Ophalen restafval 
2 maart Koffie-inloop – D’n Deel 
11 maart Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 

12 maart NK Speurhonden 
16 maart Oud papier Sint Josephschool 
16 maart Koffie-inloop – D’n Deel 
 18 maart Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
20 maart  Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
22 maart  Ophalen restafval 26 maart Haghorst Hapt 


