
 

 
In deze rare coronatijden loopt alles anders dan gepland, maar via deze nieuwsbrief voor de 

maand april nu een update over actuele ontwikkelingen en nieuws vanuit Haghorst voor de 

maand april. 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 april worden doorgegeven. Dit via het 

mailadres haghorst@hotmail.com.   

Nieuws van de Coöperatie Haghorst  

Sociaal ruimtelijke visie voor Haghorst 

   

Het concept is al diverse keren besproken in Haghorst, onder andere met stakeholders en in 

onze jaarvergadering. Daarna hebben wij samen met de gemeente en bureau “NieuwBlauw” 

de plannen verder uitgewerkt. Het concept is klaar en zou eigenlijk op 9 april in de 

commissie ruimte van de gemeente besproken worden. Deze vergadering is uitgesteld naar 

mei. Wel hebben de commissieleden het concept gekregen. De hoofdlijnen van deze visie 

zijn: 

- Versterken ‘Hart’ van Haghorst. Daar moet het MFC komen. Verderop leggen wij dat 

nog uit; 

- Geen uitbreiding oostelijke zijde; 

- Woon-werklandschap aan de westzijde van Haghorst. Hier kunnen dus woningen 

gebouwd worden, maar is er ook ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid; 

- Het gebied langs het kanaal van het centrum richting Biest-Houtakker krijgt 

toeristisch-recreatieve functies met als doel om het kanaal, de ‘natuurlijke parel’, 

meer bij het dorp te betrekken; 

- Het creëren van een landschappelijke buffer tussen de Lage Haghorst en het 

woonwerklandschap en wellicht ook een ecologische verbindingszone tussen de 

Beerse Heide en het beekdal van de Reusel. 
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Over “het hart” van Haghorst nog het volgende: Er zijn gesprekken geweest met het 

onderwijs en met de horecaondernemers. Dit heeft geleid tot een globale indeling van het 

gebied vanaf de gymzaal De Buitelaar tot en met Den Horst. Er is ook een ruwe schets 

gemaakt. (Zie de afbeeldingen hierboven). De intenties zijn om dit hele gebied te betrekken 

bij het vernieuwen van het hart van Haghorst. Daar zullen nog veel tekeningen, gesprekken, 

onderhandelingen en andere zaken voor nodig zijn, maar de intenties zijn positief! Dit kan 

een geweldige boost voor Haghorst worden en zal het aanzien van ons dorp enorm 

veranderen. Dit alles hadden wij graag op een avond aan de Haghorstse gemeenschap 

willen laten zien, uiteraard met inspraakmogelijkheden. Helaas gaat het momenteel iets 

anders. Natuurlijk zijn reacties welkom! 

 Helikopters 

       
 
Begin maart vond de informatieavond “overlast helikopters” gehouden plaats. Deze goed 
bezochte vergadering heeft, naast veel informatie, eigenlijk maar 1 ding echt opgeleverd: dat 
defensie de vliegroute iets wil verleggen naar de noordzijde van het kanaal.Daar zijn 
natuurlijk ook weer allerlei bezwaren tegen, maar alles afwegende heeft het 
Coöperatiebestuur aan gemeente en defensie laten weten dat ze deze verlegging als pilot wil 
ondersteunen. 
Door tijdsgebrek bij defensie is dit tot nu toe niet gebeurd. Maandag 31 maart is er nog een 
kort overleg met defensie, daarna kan de proef hopelijk starten. 
Door de coronacrisis heeft defensie moeten besluiten dat ze de grote helikopteroefening die 
ze in april gepland hadden, en waar mens en dier, flora en fauna veel last van zou hebben 
(en dat juist in het broedseizoen!) uit moeten stellen. Hopelijk komt van uitstel afstel. Dan 
heeft corona toch nog iets positiefs opgeleverd. 

 Nieuws van onze dorpsondersteuner 

Beste inwoners van Haghorst, door de maatregelen 

rondom het Corona virus verloopt het leven even anders. 

De onderlinge hulp is in Haghorst al groot. Maar heb je 

door de maatregelen bijvoorbeeld behoefte aan een 

telefonisch gesprek of een belmaatje? Of heb je 

dringend een boodschap of boodschappen nodig? Of 

een andere vraag…. Mail, bel of app ons gerust. 

Vrijwilligers vanuit het dorp en HALLO Haghorst staan 

klaar om te helpen. Neem contact op met 

dorpsondersteuner Veerle van der Loo : 

dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com     06-24744397.  

Het aanbod van vrijwilligers die willen bijspringen wanneer het nodig is, is heel fijn. Wil je ook 
hulp bieden? Stuur mij een appje met wat je eventueel wil betekenen. Dan weet ik op wie ik 
een beroep kan doen bij hulpvragen, waarbij we uiteraard alle richtlijnen van het RIVM in 
acht nemen.  
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Baarschot-Diessen-Haghorst voor elkaar 
Bij Hilverportal is er een pagina aangemaakt: Baarschot-Diessen-Haghorst voor elkaar. De 
link naar deze pagina is : https://www.hilverportal.nl/groepen/diessen-voor-elkaar.  
KBO Diessen-Haghorst-Baarschot, Zonnebloem afdeling Diessen-Haghorst-Baarschot, 
coöperatie Haghorst en dorpscoöperatie Wij-wel en dorpsondersteuners werken samen om 
informatie en initiatieven samen te brengen. Het doel is op deze pagina aangeboden hulp en 
initiatieven te bundelen. De totaallijst met het aanbod van initiatieven en info kun je als 
wordbestand downloaden via de volgende link vinden. 
http://www.haghorstonsdorp.nl/nieuwsbrieven/digitale-nieuwsbrieven/ 
 
Info: Bibliotheek Midden – Brabant Boeken Bezorgservice van Start 

Vanaf vorige week woensdag is de 
bibliotheek Midden-Brabant gestart 
met het gratis aan huis bezorgen 
van boeken bij senioren die geen 
gebruik kunnen maken van de 
online Bibliotheek. Dit omdat niet 
iedereen zo handig is met een 
computer of smartphone. Voor wie 
dan toch thuis lekker een boek wil 
lezen, is de bezorgservice een 

prima alternatief.  Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden wanneer ze: 
-       70 jaar of ouder zijn; 
-       lid van de bibliotheek in Hilvarenbeek en; 
-       het niet lukt om gebruik te maken van de online Bibliotheek (e-books/LuisterBieb). 
Meer informatie over de service ook te vinden op www.bibliotheekmb.nl/bezorgservice. 
  

6 kernenvervoer in voorbereiding 

Op dit moment wordt binnen de gemeente 

Hilvarenbeek gewerkt aan het project van “6 

kernenvervoer”. Doel is om een positieve bijdrage te 

leveren aan het vervoer binnen de kernen. In eerste 

instantie wil men starten met 4 busjes die bepaalde 

routes zullen gaan rijden. Ook ligt het in de bedoeling 

om op afroep – een soort belbus - vervoer te gaan 

regelen. Door de coöperatie Haghorst en de werkgroep 

kleinschalig vervoer Haghorst wordt met de 

initiatiefnemers bekeken wat mogelijk een goede 

invulling van het project voor Haghorst zou kunnen zijn. Zowel de provincie Noord-Brabant 

als Arriva ondersteunen het initiatief. We houden jullie op de hoogte van de verdere 

ontwikkelingen. 
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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 foto’s die verband 
hebben met de huidige coronacrisis. Als eerste de foto met de tekst "We missen jullie" 
achter de ramen van de Sint Jozefschool heel stil. Geen spelende en lerende kinderen op de 
speelplaats en in de klassen tot eind april. Kinderen missen de leerkrachten en de 
leerkrachten missen natuurlijk ook de kinderen. Om dat nog eens extra te benadrukken 
hingen ze de boodschap "We missen jullie" achter de ramen van enkele lokalen. Mooi 
initiatief.  

Dat mensen steeds creatiever worden tijdens de coronacrisis wordt steeds meer duidelijk. 
Ook voor sommige mensen als het gaat om de gebruikelijke uitstapjes. Zo nestelden zich 
zaterdagmiddag op plein de Hekkedam te Haghorst twee vaste bezoekers zich met een 
eigen miniterrasje. ,,Normaal gaan we lekker daar zitten om wat te eten of te drinken, maar 
dat gaat nu helaas niet”, vertelt het tweetal lachend op hun eigen miniterrasje. Compleet 
gesetteld met een kratje als tafeltje genieten ze van het zonnetje en de meegebrachte koffie 
en appeltaart en hun lieve hondje. 

 



Zet een beer voor je raam 

Er is een🐻 BERENJACHT 🐻pagina voor de Gemeente Hilvarenbeek 

aangemaakt. Kinderen uit de gemeente kunnen op zoek naar beren. Om 
in deze tijden de kids te kunnen vermaken, nodigen wij zo veel mogelijk 
mensen uit om knuffelberen voor het raam te zetten. Mensen die met 
hun kinderen naar buiten gaan hebben hierdoor een leuke afleiding. De 
Berenjacht! Zoek de beren. Ook in Haghorst. Natuurlijk moeten we voor 
de jagers wel opletten dat het niet te druk wordt en dat iedereen 
voldoende afstand houdt. In de volgende link vind je de berenkaart: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1spkwB8Mo_lqsTVwvq
Pn40Myeoed76h7u&ll=51.47976131644898%2C5.1651817277820555&
z=13 

Heb je ook een beer voor het raam staan, stuur even een pb met je adres en ik voeg je beer 
toe. https://www.facebook.com/reinvandewouw 
 

Nieuw op de website www.haghorstonsdorp.nl 
 
Nieuw(s) op de website Haghorst Ons Dorp en de daaraan gekoppelde  
Facebookpagina van de Commissie Haghorst Nieuws: 

 Agenda voor Haghorst  

 Overzicht initiatieven Baarschot, Diessen, Haghorst voor elkaar 

 Bericht “Route helikopters wordt iets verlegd” 

 Bericht Pretparkborden geplaatst. 

 Info dorpsondersteuners gemeente Hilvarenbeek 

 Mini-terras op de Hekkedam 

 De digitale Nieuwsbrief van april als Wordbestand (te downloaden) 

 Op berenjacht in Haghorst 

 Oproep organisaties voor versturen kaartje, briefje of kaart i.v.m. coronacrisis 

 
Agenda 
 

In verband met de coronacrisis deze keer een zeer 
beperkte agenda voor de maand april. Dit omdat 
veel activiteiten hierdoor helaas niet door kunnen 
gaan. 
 
April 
3 april Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
7 april Ophalen restafval 
17 april Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  
20 april Sluitingsdatum aanleveren info voor de 

nieuwsbrief  
24 april Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
28 april Ophalen restafval 
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