
 
Nieuwsbrief	april	2022	

Nieuws	vanuit	het	Coöperatiebestuur	
	
Momenteel is het Coöperatiebestuur met veel zaken bezig. Hieronder volgt een 
opsomming: 
 

1. Fase 1 - Hart van Haghorst goedgekeurd! 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 maart is 
fase 1 “Hart van Haghorst” unaniem goedgekeurd. Dit 
betekent dat in september 2023 daadwerkelijk 
begonnen kan worden met het uitvoeren van deze 
fase. Eerst wordt D’n Deel gesloopt, waar vervolgens 
onze nieuwe basisschool met kinderopvang worden 
gebouwd. In september 2024 is de planning dat de 
nieuwe school betrokken kan worden. Daarna wordt 
de huidige school gesloopt, die plaatsmaakt voor circa 
6 seniorenwoningen. Ongeveer op de huidige 
speelplaats worden circa 3 starterswoningen gebouwd 
en de gymzaal wordt nog een paar jaar overeind 

gehouden. Er is hiervoor €2,3 miljoen beschikbaar gesteld en de verwachting is dat 
met de verkoop van de appartementen en woningen er van fase 1 ongeveer €1,1  
miljoen over blijft. Dat bedrag wordt gereserveerd voor fase 2. 
Tot 1 september 2022 wordt geprobeerd fase 1 en 2 aan elkaar te koppelen. Mocht 
dit niet lukken, dan wordt gestart met fase 1 en wordt daarna geprobeerd fase 2 
alsnog uit te voeren. De Coöperatie gaat uiteraard voor de realisatie van fase 1 én 2. 
 

2. D’n Deel 

 
In de vorige 
nieuwsbrief is de 
sluiting van “D’n 
Deel”al 
aangekondigd. 
“D’n Deel” sluit 
per 1 april, omdat 
het financieel niet 
meer haalbaar 
was om het 
gebouw open te 
houden. Voor de 

vaste gebruiker “HALLO Haghorst” is onderdak gevonden bij EDN. 



Maar ondertussen viel Poetin Oekraïne binnen, met als gevolg vele vluchtelingen uit 
dat land. Enorm triest wat er gebeurt. Vanuit Haghorst namen bewoners het initiatief 
om hulp aan te bieden en “D’n Deel” als opvanglocatie wilden inrichten. Coöperatie 
(Wim Blankers), HALLO Haghorst (Cindy Kleij) en dorpsondersteuner Veerle hebben 
contact gezocht met de gemeente en dit resulteerde in een werkgroep die “D’n Deel” 
geschikt gaat maken voor huisvesting van zo’n 3 gezinnen uit Oekraïne. We doen dit 
echt op onze eigen manier, dus vooral zelf! Dat was voor de gemeente wel even 
moeilijk, maar wij hebben het voor elkaar gekregen. Als wij dat zelf doen, is het 
resultaat minstens net zo goed, gaat het veel sneller en is het veel goedkoper. Met 
als kartrekkers Cindy Kleij en Diana van den Boer is er in korte tijd van alles 
gerealiseerd in “D’n Deel” en laat Haghorst weer zien waartoe we zo al in staat zijn! 
Geweldig hoe vele vrijwilligers meteen klaar staan als Diana en Cindy iets vragen. 
Het is werkelijk uniek! Via WhatsApp, Facebook, andere digitale kanalen en een brief 
van de gemeente ben en word je op de hoogte gehouden over deze ontwikkelingen. 
Wanneer de vluchtelingen precies komen, is op het moment van schrijven nog 
onduidelijk. 
 

3. Diverse activiteiten 
 

a) We willen een werkgroep opzetten die zich bezig gaat houden met 
speeltuinen. Vanuit het bestuur zal John van Dijck dit op gang gaan brengen. 
Wie straks de kartrekker wordt, weten we nog niet. We streven naar 
speeltuinen die geschikt zijn voor (ook kleine) kinderen en waar mogelijk ook 
fitnesstoestellen komen te staan. 
 

b) Voor de jeugd wordt er gewerkt aan een kinder EHBO (zie bij HALLO 
Haghorst), met mogelijk een AED-cursus. Ook een soort herstart van de DJAH 
is in aantocht. Conny van Dorst - van Gestel is één van de kartrekkers. In een 
volgende Nieuwsbrief volgt hierover meer informatie. 

 
c) Bestuurslid Ad Stabel is energiecoach. In de volgende Nieuwsbrief zal Ad 

hierover meer informatie verstrekken. 
 

d) Met “Dorpstuin de Tuinbroek” wordt een voorzichtige start gemaakt. Er is al 
gezaaid, de tunnelkas staat en plannen worden verder ontwikkeld. Er is een 
app en mailgroep gemaakt voor geïnteresseerden. Een kleine opening in 
september en een grotere officiële start in maart 2023 staan op de planning. 
Ook de basisschool wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. Aanmelden voor 
“Dorpstuin de Tuinbroek” kan nog steeds bij Wim Blankers: 
blankers54@outlook.com 

 
e) Ondertussen gaan we uiteraard verder met onze woningbouwplannen. Jan 

van Doormaal is vanuit het bestuur hier veel mee bezig. Zie verder in de 
nieuwsbrief voor meer informatie. 
 

f) In 2023 is het precies 100 jaar geleden dat het Wilhelminakanaal werd 
gegraven. Vanuit Biest Houtakker zijn wij benaderd of we mee willen doen om 
dit “kleinschalig” te vieren. Een prima idee lijkt ons dat. Is er iemand die 



hiervoor de kartrekker zou willen zijn? Melden bij Wim 
Blankers:blankers54@outlook.com of 06 - 55142116. 

 
g) Samen met EDN’56, SVSOS en Coöperatie Biest Houtakker zijn we aan het 

proberen om het fietspad langs het kanaal van verlichting te voorzien, dit in 
het kader van de samenwerking tussen de jeugd van de genoemde 
voetbalverenigingen. 

 
h) HALLO Haghorst heeft weer een zeer gezellige Haghorst Hapt georganiseerd. 

Een van de kartrekkers was Liesbeth van Hest. Er deden 39 koppels mee. Zij 
die niet meegedaan hebben zullen van diverse deelnemers horen dat ze echt 
iets gemist hebben. Maar volgend jaar heb je weer een kans. 

 
4. Op zoek naar nieuwe bestuursleden 

In onze statuten staat dat bestuursleden éénmaal ge- en éénmaal herkozen mogen 
worden. Hiermee is constante doorstroom gegarandeerd. Ad Stabel en Wim Blankers 
zijn de eersten die volgend jaar aftredend zijn en dan niet meer herkiesbaar zijn, 
omdat zij éénmaal ge- en éénmaal herkozen zijn. 
In de laatste bestuursvergadering is afgesproken dat Wim en Ad na volgend jaar lid 
worden van de werkgroep “Hart van Haghorst”. Daar zal de komende jaren immers 
nog veel werk voor verzet moeten worden en we willen de kennis niet verloren laten 
gaan. Ondertussen gaan we vanaf nu op zoek naar twee bestuursleden. We zullen 
mensen gaan benaderen, zelf aanmelden mag natuurlijk ook. 

	
Info-avond	De	Welder	2:	Dinsdag	12	april,	19.00-21.00	Café-Zaal	Den	Horst	
	

Op 24 februari is het 
ontwerpbestemmingsplan Welder 2 
gepresenteerd aan de commissie Ruimte 
en akkoord bevonden. Hierna is ambtelijk 
het plan verder uitgewerkt om ter inzage 
te kunnen leggen. 
Binnenkort zal dit gebeuren en zal het 
plan te zien zijn op de website van de 
gemeente, wat ook kenbaar gemaakt 
wordt in de Hilverbode. Tegelijk zullen we 

dit ook op de app van de coöperatie laten weten, zodat iedereen de kans heeft om 
het plan in te kijken. 
 
Op dinsdag 12 april willen we een inloopavond houden van 19.00 tot 21.00 bij Den 
Horst. Hier kan iedereen de plannen nog eens goed bekijken en lopen er ook 
mensen rond van de gemeente om vragen te beantwoorden en opmerkingen te 
noteren. Hierbij hopen we natuurlijk dat het plan positief wordt ontvangen en er geen 
zienswijzen ingediend worden die het plan kunnen vertragen. Als het plan zes weken 
ter inzage heeft gelegen, kan het definitieve bestemmingsplan worden voorbereidt.  
Zonder ernstige bezwaren kan dan nog voor de zomervakantie het bestemmingsplan 
in de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierna kan de kaveluitgifte starten en 



kunnen de gronden bouwrijp gemaakt worden met wegen, riool en diverse 
aansluitingen. Via onderstaande link is het plan digitaal te raadplegen. 
	

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPDeWelder2-ON01	
	
 

      
 
 
Vanaf 30 maart is de tweewekelijkse koffie-inloop voortaan bij de kantine  
van EDN  
 
De koffie-inloop bestaat alweer verschillende jaren. Een gezellig moment voor 
iedereen die even wil binnenlopen graag een beetje wil buurten, het fijn vindt om 
andere Haghorstenaren te ontmoeten.  
Vanaf 30 maart is de koffie-inloop verplaatst naar de kantine van EDN. HALLO 
Haghorst is erg blij met deze mogelijkheid. Dank aan EDN.  
En een hartelijk welkom aan jong en oud uit Haghorst voor een kopje koffie of thee. 
Voor de kinderen is er speelgelegenheid buiten. Kom gezellig elkaar ontmoeten. 
Wanneer: Elke woensdag om de 14 dagen. Waar: Kantine EDN van 10-12uur. 
Kosten: 2 euro, onbeperkt koffie/thee. 
 
12 mei workshop : EHBO bij kinderen 
Leg de datum vast in uw agenda. Nadere informatie volgt. Op 12 mei organiseert 
HALLO Haghorst een informatieve avond/workshop rondom het thema EHBO bij 
kinderen. Op deze avond komt een stukje preventie, levensreddend handelen en 
‘wat te doen bij ongevallen rondom het huis’ aan bod. De informatie die nodig is om u 
aan te melden volgt.  
 
	
	

LIEF-	&	LEEDBERICHTEN	
	

Op 18 februari is Annie Graat - Buijtels overleden. Annie is de echtgenote 
van Henk Graat. Wij wensen Henk en de familie veel sterkte.  



 
	

 
Geboren: 

 
Al eerder in deze rubriek maar nu met een lieve foto: Op 17 
januari jl. is Suus geboren bij de familie Van Rijsewijk aan 
de Moergestelseweg.  
 
Lief- en 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: Sjaak Evers en speurhond Jet 

	
	
 
Een bijzonder Nationaal Kampioenschap Speuren van de  Koninklijke Nederlandse 
Politiehonden Vereniging  op 12 maart jongstleden te Haghorst. Op het terrein van 
de Haghorstse Politiehondenvereniging gingen een vijftal deelnemers uit Nederland 
met hun honden de strijd aan om het kampioenschap bij het onderdeel speuren. Een 



extra bijzonder tintje kreeg deze dag voor onze dorpsgenoot Sjaak Evers met zijn 
hond Jet. Door de jury werden zij na afloop van het Nationaal Kampioenschap als 
winnaars uitgeroepen. Van harte proficiat met het behaalde Nederlands 
Kampioenschap.	
 
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 
• Foto’s verbouwing D’n Deel i.v.m. opvang vluchtelingen 
• Informatiebrief gemeente over opvang vluchtelingen uit Oekraïne in D’n Deel 
• Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen van het  stembureau Haghorst 
• Bericht BD over formatie na Gemeenteraadsverkiezingen 
• Bericht Koffie-inloop  HALLO Haghorst naar kantine EDN ‘56 
• Nieuwsbrief april 
• ·Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking 

(te downloaden). 
	
Agenda voor Haghorst voor de maand april 

Voor de maand april staan de volgende zaken op 
de agenda voor  Haghorst.  Aanvullingen zijn 
zoals altijd welkom via de mail haghorst@wxs.nl 
 
8 april Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
12 april Infoavond De Welder - Den Horst 
12 april Ophalen restafval 
13 april  Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56 
20 april Oud papier Sint Josephschool 

20 april  Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
22 april Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
27 april  Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56  
29 april Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
	


