
 
Op de eerste dag van de nieuwe maand  verzorgen we graag voor jullie weer de 
digitale Nieuwsbrief voor de maand maart. Ook nu weer met actuele informatie en de 
eerste jaarplanning van evenementen! De nieuwsbrief komt zoals jullie gewend zijn 
ook op de website van de Coöperatie Haghorst en die van de Commissie  (Haghorst 
Ons Dorp) te staan. Data en nieuws voor de volgende nieuwsbrief kunnen tot 20 
maart worden doorgegeven. Dit via het mailadres haghorst@hotmail.com.   
 

Nieuws van de Coöperatie Haghorst 

4 Maart informatieavond overlast heli’s 

Op 4 maart wordt in Den Horst een 

informatieavond gehouden over de overlast die 

de militaire helikopters veroorzaken o.a. boven 

Haghorst. Aanvang bijeenkomst 19.30 uur, 

inloop vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst wordt 

georganiseerd door defensie i.s.m. de 

gemeente Hilvarenbeek. Coöperatie Haghorst 

is ook betrokken bij de organisatie van de 

vergadering. 

Vanaf Gilze Rijen vliegen er helikopters naar hun oefengebied op de Oirschotse 

Heide. Voor een deel is de vliegroute van Gilze Rijen naar Oirschot een 

laagvlieggebied. Vooral helikopters met een dubbele propeller, de Chinooks, 

veroorzaken erg veel lawaai. En bij avondvliegen mogen deze heli’s zelfs tot 23.00 

uur vliegen. Vele klachten zijn hiervan het gevolg. 

Wim Blankers heeft inmiddels zitting namens alle inwoners van Hilvarenbeek in de 

COVM Gilze Rijen. Dit is een vergadering van omwonenden van de vliegbasis, met 

Hilvarenbeek als grens. Diverse gemeentes zijn ook in deze COVM 

vertegenwoordigd, namens Hilvarenbeek heeft wethouder Ted v.d. Loo zitting. Wim 

heeft sterk aangedrongen bij defensie om deze informatieavond te houden. 

Van defensie zal o.a. de commandant van de vliegbasis Gilze Rijen aanwezig zijn. 

Wethouder v.d. Loo neemt ook deel aan deze informatieavond. Vanuit Coöperatie 

Haghorst is een werkgroep geformeerd die o.a. bezig is met het opstellen van 

kritische vragen voor deze bijeenkomst. In deze werkgroep hebben zitting: Cindy 

Kleij, Ad Stabel, Jan v.d. Langenberg, Floris van Ginneken, vanuit de VNMH 

Emmanuel Naaijkens en Johan Vriezekolken, Wim Blankers. 

Iedereen uit Haghorst is van harte welkom op deze informatieavond. Je kunt je laten 

voorlichten door defensie, je kunt informerende, maar ook kritische vragen stellen en 
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in groepen kan er gediscussieerd worden over o.a. communicatie, vluchten, overlast, 

hoe kun je een klacht indienen en dergelijke zaken.  

Ook vanuit andere kernen worden mensen uitgenodigd zoals uit de gemeente 

Oirschot waar ook veel overlast is. Daarnaast zijn diverse natuurorganisaties 

uitgenodigd, en hebben deels ook al aangegeven aanwezig te zijn,zoals 

Staatsbosbeheer; Natuurmonumenten; Brabants Landschap en BMF, omdat zij 

gebieden beheren die onder de vliegroutes liggen. Het gaat om waardevolle 

natuurgebieden met stiltegebieden en belangrijke broedgebieden voor diverse vogels 

waaronder de grutto. Wij hopen op een grote opkomst. 

Meer informatie vanuit de gemeente Hilvarenbeek is te lezen via de volgende link: 

www.hilvarenbeek.nl/helikopters. 

 

 

Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 
 
Foto’s van de maand:  
 

        
Deze keer in de rubriek onder het motto “Foto van de maand” twee mooie plaatjes 
van de optocht die tijdens carnaval op zaterdag door het Durdauwersgat trok. 
Haghorst kan weer terugkijken op een geslaagd evenement. Wellicht zal voor de 
deelnemers uit Haghorst aan de optocht op 22 maart aanstaande nog een aardig 
vervolg krijgen. Dan organiseren de Stopnaolden namelijk alsnog de optocht die op 
zondag vanwege het slechte weer werd uitgesteld.  
En voor wie het nog niet weet; het motto voor volgend jaar van de Durdauwers is ook 
al bekend namelijk:  ‘Ut vliegt voorbij”. Zouden daar de helikopters mee worden 
bedoeld?! 
 
Nieuw op de website www.haghorstonsdorp.nl 
 
Nieuw op de website Haghorst Ons Dorp en de daaraan gekoppelde  
Facebookpagina van de Commissie Haghorst Nieuws: 

 Agenda voor Haghorst  

 Foto’s bezoek burgemeester Weys aan Haghorst 

http://www.hilvarenbeek.nl/helikopters
http://www.haghorstonsdorp.nl/


 Verslag bezoek burgemeester Weys aan Haghorst 

 Fotoverslag van de optocht de Durdauwers 

 Info Waar schijt de koe? Op 22 maart 

 Bericht BD infoavond geluidsoverlast helikopters 

 Berichten BD over Stuiterbal 

 Oproep voor overblijfvrijwilliger St. Jozefschool 

 De digitale Nieuwsbrief van maart als Wordbestand (te downloaden) 
 
Agenda 
 

Hieronder de vertrouwde agenda van 
activiteiten voor en door Haghorstenaren in de 
maand maart. 
Data voor deze agenda kunnen gewoon 
worden doorgegeven via: 
haghorst@hotmail.com.  Let wel even op de 
aanleverdatum van 20 maart. 
 
 

 
Maart 
4 maart informatieavond overlast heli’s – Den Horst 
4 maart Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 
6 maart Eetproject HALLO Haghorst - D’n Deel 
6 maart Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  
9 maart Liederentafel Amusant – Den Horst 
13 maart Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
17 maart Ophalen restafval 
18 maart Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 
20 maart Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief  
22 maart Waar schijt de koe?? – Sportpark De Haan 
25 maart Oud-papier – Sint Jozefschool 
27 maart Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  
 

Jaarplanning evenementen Haghorst 
Om te voorkomen dat mogelijke activiteiten op 
dezelfde datum worden georganiseerd, heeft de 
oproep voor het opgeven van een evenement voor 
de jaaragenda al gewerkt. Een eerste overzicht 
staat hieronder. We zijn nog op zoek naar een 
digitale jaarkalender waarop organisaties via 
internet zelf hun evenementen kunnen 

aanmelden.  Suggesties hiervoor zijn welkom. 
 

 10 april Sponsoractiviteit St. Jozefschool - Kokoro 

 27 april Koningsdag 

 14 juni  EK-voetbal Nederland – Oekraïne - Oranjeplein 

 18 juni  EK-voetbal Nederland – Oostenrijk – Oranjeplein 

 22 juni  EK-voetbal Nederland – (nader te bepalen)  - Oranjeplein 
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 27 – 28  juni Kokoro Homewalk 2020 

 12 juli Blubberrun 

 14 – 15 – 16 augustus Het Spektakel 

 26 september Burendag  

 7 november Haghorst hapt 

 22 november intocht Sinterklaas 
Uiteraard zijn aanvullingen voor de jaarplanning nog steeds welkom. 


