
 
Hier is ie weer! De 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 van november 
kunnen tot de 20 e van deze maand (november) worden doorgegeven via het 
mailadres haghorst@hotmail.com. Die informatie wordt dan opgenomen in de digitale 
nieuwsbrief.  
 
Nieuws van de Coöperatie Haghorst 

Save the date! Op maandag 16 december aanstaande 
staat de jaarvergadering van de Coöperatie Haghorst 
op het programma.  
De vergadering begint om 20.00 uur in Den Horst. 
Meer info volgt snel! 
 
 

 

         
 
Haghorst gaat Happen op 9 november 
 

Een mooi aantal aanmeldingen voor de 
eerste editie van Haghorst Hapt. Alle 
deelnemers weten inmiddels welke gang 
ze moeten gaan koken. Is het het 
voorgerecht? Mag ik het hoofdgerecht 
klaarmaken of mag ik uit mijn dak gaan 
voor een lekkere afsluiting door het toetje 
te verzorgen. Die vragen zijn beantwoord. 
Met wie je deze avond aan tafel zal zitten 
blijft geheim tot aan het startschot van de 
avond bij ‘Bij Verhoeven’. Na het nuttigen 
van een amuse die door de organisatie 

wordt aangeboden, krijgt iedereen de enveloppen met daarin de adressen waar men 
verwacht wordt. Voor de ene op loopafstand, voor de andere misschien een stukje 
verder weg maar steeds zitten we met 6 mensen aan tafel. Het gaat niet om culinaire 
hoogstandjes of moeilijke gerechten. Het doel van de avond is op een gezellige 
manier met verschillende mensen uit Haghorst buurten en samenzijn, misschien met 
mensen die je al je hele leven kent, misschien met mensen waar je nog nooit mee 
gebuurt hebt. Bij het wisselen naar de verschillende adressen kom elkaar onderweg 
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misschien wel tegen, aan het eind van de avond is iedereen die daar zin in heeft nog 
welkom voor een afsluiting ( op eigen kosten) bij ‘Bij Verhoeven’.  
De organisatie van Haghorst Hapt heeft er zin in.  
De avond is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de Stichting Annetje van 
Puijenbroek en PLUS Plasmans uit Diessen.  
 
Kom luisteren en meezingen in D’n Deel 

Op dinsdag 12 november aanstaande is er in 
Dn Deel in Haghorst een muzikale 
voorleesmiddag. De middag is van 14.00 uur tot 
16.00 uur. Deelname is bedoeld voor iedereen 
die het leuk vindt om naar verhalen en liedjes 
(van vroeger) te luisteren, mee te zingen, te 
beleven. Deze muzikale voorleesmiddag wordt 
verzorgd door Michiel van de Sanden samen 
met het muzikale trio H2M.  
De aanleiding voor deze middagen is de 

nationale leescampagne in de maand november van de bibliotheek. Aan de hand 
van het werk van ‘Winterbloei’ van Jan Wolkers gaat voorlezer Michiel van der 
Sanden, ook voor ouderen herkenbare, beelden oproepen uit de natuur. De verhalen 
worden omlijst met de muziek van het trio H2M.  
Kom gezellig mee genieten!!!Voor koffie en thee wordt gezorgd. Bijdrage in de 
kosten 2 euro. Hebt u problemen met vervoer? Bel Wilma Paulissen: 06-21288736 
 
 

Roos Nagel op bezoek tijdens koffie-inloop op 27 
november 
Als gids in geldzaken is Roos Nagel aanspreekpunt voor 
iedereen, jong en oud, in Hilvarenbeek die een vraag 
heeft op financieel gebied. Ze geeft tijdens de koffie 
inloop van woensdag 27 november rond 10.45 uur graag 
zelf wat meer uitleg over haar taak. Ze is op de hoogte 
van regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken 
zoals bijvoorbeeld de zorgverzekering met collectiviteit 
van de gemeente, bijstand, etc. Ze kan een budgetplan 
met iemand invullen en advies geven over uitgaven. Bij 
schulden kan ze ondersteunen bij het treffen van 

betalingsregelingen of doorverwijzen naar passende hulpverlening. Deze activiteit 
wordt georganiseerd door HALLO Haghorst in samenwerking met onze 
Dorpsondersteuner Veerle van der Loo-Moeyaert. 
‘ 
Begeleid bewegen in Haghorst gaat verder 

Na de enthousiaste reacties op de activiteit 
'Begeleid bewegen' tijdens de nationale 
sportweek probeert Ine van Liempd, 
beweegcoach, een groepje te vormen om 
regelmatig samen te sporten. Dit in D’n Deel, 
tijdstip nog te bepalen. 
Er zijn al een aantal aanmeldingen. Heb je 
interesse? Meld je aan bij Klazien Swolfs : 013-



5042008. Deze beweegactiviteiten vinden plaats op de stoel. 
Ook op een stoel zijn er namelijk voldoende beweegoefeningen te geven die de 
spieren versterken, de conditie beter maken en de lenigheid verbeteren. Uiteindelijk 
is het ook voor minder mobiele ouderen belangrijk om fit te blijven. Tijdens de 
oefeningen gebruiken we spelmaterialen zoals ballen of hoepels en maken we 
gebruik van muziek die u allemaal kent! Meer informatie ook te krijgen bij onze 
Dorpsondersteuner Veerle van der Loo-Moeyaert. 
 
 

 
 
Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 
 
Nieuw op de website Haghorst Ons Dorp 
Nieuw op de website Haghorst Ons Dorp en de daaraan gekoppelde  
Facebookpagina van de Commissie Haghorst Nieuws: 

 Agenda voor Haghorst  

 Organisatie Blubberrun in actie tegen processierups 

 Foto’s inzaaiactie bij Sportpark De Haan 

 Foto’s voetbalwedstrijd SVSOS – EDN’56 

 Info Haghorst Hapt 

 Maarten van de Donk kandidaat voor burgemeester Hilvarenbeek 

 De digitale Nieuwsbrief van november als Wordbestand  
 
Foto van de maand: nieuwe school voor Haghorst 

Vanaf nu een 
nieuwe rubriek 
onder het motto 
“Foto van de 
maand” waarin we 
zowel terug in de tijd 
gaan als naar het 
heden. Deze foto 
werd in 1947 
genomen bij de 
installatie van 

Burge-meester 
Wijnhoven. De 

Haghorstse 
schooljeugd vroeg 
op de versierde 
wagen aandacht 

voor de wens om een nieuwe school te krijgen. Iets wat gezien de ontwikkelingen de 
laatste tijd ook weer actueel begint te worden! Met dank aan de werkgroep 
Fotografie. Binnenkort meer nieuws. 
 
 



Uitkering Rabo ClubSupport 
Er is de afgelopen tijd heel wat afgestemd op deelnemers 
vanuit Haghorst in het kader van de Rabo ClubSupport! De 
volgende bedragen zijn uitgekeerd aan de Haghorstse 
verenigingen en organisaties: 
 

 

 Comité Haghorst Euro 447,76 

 Coöperatie Haghorst (HALLO Haghorst, Jeugdactiviteiten Haghorst (The 
dJAH), Jeugdkamp Haghorst) Euro 918,14 

 Donkhorst Euro 710,09 

 Carnavalsvereniging De Durdauwers Euro 682,95 

 EDN ’56 Euro 569,88 

 Haghorstse Vrouwen Organisatie Euro 646,77 

 PHV Speurhonden Haghorst Euro 117,59 

 Spektakel Euro 307,55 
 
Agenda november en december 

Hieronder onze vertrouwde agenda van 
activiteiten voor en door Haghorstenaren. Data 
voor deze agenda kunnen gewoon worden 
doorgegeven via: haghorst@hotmail.com. Er is 
weer veel loos de komende tijd in ons dorp!! 
 
 

November 
8 november Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
9 november Haghorst Hapt 
11 november Liederentafel Amusant - Den Horst 
12 november Muzikale voorleesmiddag – D’n Deel 
12 november Ophalen restafval 
13 november Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 
15 november Finaleavond Jeugdtonpraat - Akkedemie - Bij Verhoeven (uitverkocht) 
20 november Oud-papieractie Sint Jozefschool 
20 november Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
22 november Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  
23 november Winterbarbecue - Bij Verhoeven 
24 november Aankomst en intocht Sinterklaas 11.30 uur  - Havencomplex Haghorst 
27 november Koffie-inloop HALLO Haghorst (gast Roos Nagel) – D’n Deel 
29 november Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
 
December ( alvast gedeeltelijk) 
6 december Eetproject HALLO Haghorst - D’n Deel 
7 december Sneeuwbal - Bij Verhoeven 
11 december Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 
16 december Jaarvergadering Coöperatie Haghorst  
20 december Eetproject HALLO Haghorst - D’n Deel 
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