
 
 

Dit is de vierde digitale Nieuwsbrief met veel actuele informatie die uitgegeven wordt 
door Coöperatie Haghorst en Commissie Kleine Kern Haghorst. De nieuwsbrief komt 
ook op de website van de Coöperatie Haghorst en de Commissie “Haghorst Ons 
Dorp” te staan. Data en nieuws voor de volgende nieuwsbrief/maand van oktober 
kunnen tot de 20 e van deze maand (september) worden doorgegeven via het bij 
veel organisaties, verenigingen en instanties bekende mailadres 
haghorst@hotmail.com. Die informatie wordt dan opgenomen in de digitale 
nieuwsbrief.  
 

Plan voor de toekomst van een leefbaar Haghorst 

Samen met de gemeente, dorpscoöperatie en alle inwoners van Haghorst gaan we 

aan de slag met het maken van een plan voor de toekomst van een leefbaar 

Haghorst voor de komende 10 tot 20 jaar. De dorpscoöperatie Haghorst en de 

gemeente zijn druk bezig met de voorbereidingen om de aanpak en de start van zo’n 

grote operatie op te zetten. 

Dit plan heeft tot doel een sociaal ruimtelijke visie over Haghorst te ontwikkelen. 

Deze visie gaat dan bijvoorbeeld over de volgende vragen: 

 Waar moet er onderwijs gegeven worden in Haghorst? Moet hier ook een 

gymzaal bijkomen? Een zogenaamd M(ulti)F(Unctioneel)C(entrum)? 

 Waar moet na Welder 2 (daar gaat gebouwd worden vanaf 2020) gebouwd 

worden? 

 Hoe moeten we ervoor zorgen dat alle mensen die dat willen in Haghorst 

kunnen (blijven) wonen? Zowel dus jong, oud en alles daartussenin. 

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Haghorst kan sporten, 

recreëren, zich vermaken, thuis voelen? Welke rol kan het sportpark hierin 

spelen? 

 Waar moet gewerkt kunnen worden, waar moeten (kleinschalige)bedrijven 

komen, wat zijn de mogelijkheden als onze 2 grote bedrijven (deels?) gaan 

verhuizen naar de Ambrosiusweg? 

 Waar kunnen we steeds het begrip duurzaamheid inpassen? 

 Waar is ruimte en plaats voor cultuur? 

Op 9 september aanstaande hebben de dorpscoöperatie, de gemeente, raadsleden 
en enkele stakeholders een bijeenkomst om de gehele aanpak op te zetten. Daarna 
informeren wij jullie graag verder. Er is dus nog GEEN bijeenkomst voor iedereen op 
9 september. 
Als laatste willen we jullie graag over het volgende informeren. Recent stond er in het 
Brabants Dagblad dat Den Horst te koop zou staan. Dit is de volgende dag al meteen 
gerectificeerd. Den Horst staat NIET te koop. 
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Mocht je nog vragen hebben stel ze dan gerust aan het bestuur van de coöperatie! 
 

 
 
Burendag 28 september 2019 

 De voorbereidingen zijn in volle gang. Op zaterdag 28 
september steken we de handen uit de mouwen. In het 
speeltuintje in de Welder wordt een grote Picknicktafel 
met banken geplaatst. Deze wordt door vrijwilligers in 
elkaar gezet en door kinderen geschilderd. Natuurlijk is 
er ook deze keer weer de bakwedstrijd: Heel Haghorst 
Bakt. Kinderen en volwassenen dagen elkaar uit om de 
aller-lekkerste en mooiste taart te bakken. Een echte jury 
beoordeelt de baksels. 
Alle deelnemers aan de Burendag kunnen onder het 

genot van een kopje koffie en een lekker stukje taart met elkaar buurten. Nieuwe 
Haghorstenaren leren elkaar kennen. 
Ook kan men deelnemen aan een activiteit die door Jong Nederland wordt 
georganiseerd. En natuurlijk staat er voor de allerkleinsten een springkussen. 
Kom op 28 september in de middag naar de Welder en doe mee! Burendag waar 
burendag voor is bedoeld.....kennismaken met de buren. 
Deze middag wordt georganiseerd door Comité Haghorst en HALLO Haghorst. 
 
Haghorst Hapt op 9 november ….. 

Op zaterdag 9 november organiseert HALLO Haghorst een 
evenement waarbij je je dorpsgenoten op een gezellige 
manier beter leert kennen. We gaan bij elkaar eten en voor 
elkaar koken. Daarbij staat gezelligheid en samenzijn 
voorop. Je hoeft geen keukenprins of -prinses te zijn om 
mee te doen. Deze avond eten we op drie verschillende 
adressen met steeds verschillende tafelgenoten. Je kunt 
meedoen als koppeltje of alleen. Na elk gerecht ga je weer 
naar iemand anders en ontmoet je weer andere mensen 
met wie je dan aan tafel zit. Een van de drie maaltijden 

kook je zelf. Er is een mogelijkheid om met alle deelnemers de avond gezamenlijk af 
te sluiten. Noteer alvast de datum in je agenda. Zaterdag 9 november vanaf 18.00 
uur HAGHORST HAPT. Verdere informatie over hoe aan te melden enz. volgt 
spoedig. Voor opmerkingen of vragen of als je als vrijwilliger wilt helpen met de 
organisatie: haghorsthapt@gmail.com.  Telefoon: 06 - 52346669 
HALLO Haghorst zet zich in voor zorg en welzijn voor jong en oud in Haghorst 
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Nieuws van onze Dorpsondersteuner Veerle van der Loo 
 
Tuinman gezocht 
Heb je groene vingers en vind je het leuk om de achtertuin bij een 70 
plusser uit Haghorst te onderhouden? Geef een seintje naar 
dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com of 06-24744397. 
 

 
 
“Ik zou zo graag in zijn hoofd willen kruipen, om te begrijpen wat hij meemaakt” 

Sta je dicht bij een persoon met dementie en wil je er graag 
meer over begrijpen? De Vergeten Tuin heeft voor 
Hilvarenbeek en Goirle 2 Virtual Reality brillen aangeschaft. 
Door de dementiebril is het mogelijk om het dagelijkse leven 
te ervaren zoals iemand met dementie het beleeft. Door het 
filmpje kruip je in de huid van iemand met beginnende 
dementie. Na het bekijken van de film volgt een gesprek 
(20min) en een E learning. Vragen hierover of wil je dit graag 
beleven? Neem contact op met Veerle van der Loo, 
dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com of 06-24744397.  

 
AED-bijeenkomst op 30 september 

 
HALLO Haghorst organiseert dit jaar opnieuw een AED-
bijeenkomst in samenwerking met Heartsafe 
Hilvarenbeek/Diessen. Tijdens deze avond krijg je uitleg 
over de werking van de AED, hoe te reanimeren en hoe 
de AED te gebruiken bij reanimatie en uitleg over 
HartslagNu. Ook kan je oefenen hoe te reanimeren met 
de AED. De avond op maandag 30 september start om 
19.00 uur in Den Horst en duurt tot ongeveer 22.00 uur. 
Fijn als iedereen op tijd aanwezig is! We vragen een 
bijdrage van 2 euro per persoon. Graag je aanmelden 
voor deze bijeenkomst door mail 

naar dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com of per telefoon op nummer : 06-
24744397. We hopen op veel enthousiaste reacties. 
 
 

 
 
Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 
 

Viering Hoogste punt De Welder op 11 september 
 
In het kader van het bereiken van het hoogste punt 
van De Welder hebben we afgelopen week met een 
drone foto’s gemaakt van het plan. Zoals iedereen 
kan volgen, begint steeds meer vorm te krijgen 
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wordt het hoogste punt bereikt. Een project waaraan de leden van de werkgroep 
woningbouw van de Commissie samen met de betrokken partijen graag en succesvol 
veel tijd hebben besteed. Om dat te gaan vieren is op woensdag 11 september 
aanstaande vanaf 15.30 uur in de feesttent van Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen op 
de bouwlocatie aan de Pastoor van Poortenstraat te Haghorst een bijeenkomst. U 
bent van harte welkom. In de tent zal een tentoonstelling te zien van foto’s over de 
ontwikkeling en bouw van de woningen. 
 
Nieuw op Haghorst Ons Dorp 
Nieuw op de website Haghorst Ons Dorp en de daaraan gekoppelde 
Facebookpagina van de Commissie Haghorst Nieuws  
• Agenda voor Haghorst  
• CDA wil vaart achter pilot 6 Kernenvervoer in Hilvarenbeek   
• Viering hoogste punt De Welder 
• Informatie over het inwonerspanel gemeente Hilvarenbeek 
• Oud-papier Sint Jozefschool 
• Sfeerimpressie en foto’s van het Spektakel 
• De digitale Nieuwsbrief van september als Wordbestand  
• Informatie AED-bijeenkomst  
 

Boek Haghorst: Ons Dorp!  
Hieronder een link naar één van de hoofdstukken van het boek Haghorst Ons Dorp! 

Het eerste echte boek van en over onze 

mooie kern Haghorst. Na jaren van research, 

interviews, zoekwerk in archieven zowel in 

binnen- als buitenland, het maken 

van kaarten, het bewerken van foto’s en het 

zetten van het boek kunnen we met gepaste 

trots dit prachtige stuk geschiedenis over 

Haghorst aan u presenteren. Een ode aan 

alle Ontginners van Haghorst die het dorp 

mee op de kaart hebben gezet en dit blijven 

doen. De geschiedenis van Haghorst gaat 

heel wat verder terug dan we aanvankelijk 

dachten zoals u bij het lezen en bekijken van 

dit boek ongetwijfeld zult ervaren. Het boek 

is een echt doe-, zoek- en praatboek en zal 

ongetwijfeld de aanleiding geven voor de nodige gesprekstof. Nieuwe inwoners van 

Haghorst krijgen het boek gratis! 

http://www.haghorstonsdorp.nl/data/documents/15-oorlogweb.pdf 

 
 

 
Hieronder onze vertrouwde agenda van 
activiteiten voor en door Haghorstenaren. Data 
voor deze agenda kunnen gewoon worden 
doorgegeven via het bij veel organisaties, 
verenigingen en instanties bekende 
mailadres:haghorst@hotmail.com. 
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September  
2 september Koning schieten Gilde-Sint Sebastiaan – Terrein Hercules  
4 september Koffie-ochtend HALLO Haghorst – D’n Deel  
6 september Eetproject HALLO Haghorst – D’n Deel  
6 september Ophalen plastic, metalen- en drankkartons  
9 september Liederentafel Amusant – Den Horst 
10 september Ophalen restafval  
11 september Viering hoogste punt - De Welder 
16 september Informatie-avond  Werkgroep Woningbouw Coöperatie voor serieuze 
woningzoekenden op korte termijn – Extra info volgt nog deze week! 
18 september Koffie-ochtend HALLO Haghorst – D’n Deel  
20 september Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  
20 – 29 september Nationale Sportweek  
27 september Ophalen plastic, metalen- en drankkartons   
28 september Burendag – Speeltuintje De Welder 
30 september AED bijeenkomst – Den Horst 
Verspreiding huis-aan-huis Zorgnummer Kleine Kernen Magazine  
 
 


