
 

Samenwerking 
Met diverse verenigingen en instellingen is er 

(intensief) contact, o.a. met EDN, DJAH, Hallo 

Haghorst, Jeugdkamp, Kommissie Kleine Kern 

Haghorst, Comité Haghorst, D’n Deel, Oude 

Vrijheid/basisschool. Ook met andere 

coöperaties uit o.a. Esbeek, Biest Houtakker en 

Biezenmortel is contact en met Wij Wel uit 

Diessen is afgesproken dat er diverse zaken die 

nu nog onder Wij Wel vallen vanaf 1 januari 

2019 onder Coöperatie Haghorst komen zoals 

Hallo Haghorst en de dorpsondersteuner. Ook 

is afgesproken dat intensieve samenwerking 

met Wij Wel zal blijven bestaan. Hierdoor kan 

bijvoorbeeld het eetproject door blijven gaan. 

 
 

 

 
 

Uitnodiging verenigingsleven 
Op donderdag 20 september organiseren we 
een avond waarbij we alle verenigingen, 
instellingen, sportclubs etc. uit Haghorst van 
harte uitnodigen. De aanvang is 20.00u, Bij 
Verhoeven. De opzet is dat  
verenigingen die dat wil- 
len zich kort presenteren,  
zodat iedereen een idee  
heeft wie zich waar mee 
bezig houdt. De coöpera- 
tie wil graag dat iedereen  
aangeeft wat hun wensen  
zijn en wat ze verwachten van de coöperatie. 
Dit presenteren kan dan door een zogenaamde 
korte pitch. Het kan mondeling, maar ook 
digitaal of hoe dan ook.  
Opgeven kan vanaf heden per mail, of bij 1 van 
de bestuursleden: info@cooperatiehaghorst.nl 
Allerlei ideeën kunnen hier aan de orde  
komen. We doen alvast een voorzet:  
• Opzet gezamenlijke vrijwilligerspool 
• Gezamenlijke inkoop voor activiteiten 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Contact 
Coöperatie Haghorst U.A.     
Ontginningsweg 11      
5089 NR Haghorst   Kvk 69611793     www.coöperatiehaghorst.nl 

info@cooperatiehaghorst.nl  Iban NL31 RABO 0322672325   coöperatie Haghorst
    

 

Lid worden 
De Coöperatie Haghorst wil er zijn voor álle inwoners 
van Haghorst. Door lid te worden, bundelen we onze 
krachten als kleine kern.  
Op deze manier kunnen we direct invloed uitoefenen 
op onze eigen woonomgeving.  
U kunt er natuurlijk voor kiezen om als één huishouden 
lid te worden. Nóg beter is het om per persoon lid te 
worden. 
Hoe meer leden de coöperatie heeft, hoe sterker en 
overtuigender we staan richting de politiek en hoe 
meer we voor elkaar kunnen krijgen. 
Samen staan we sterker! 
Op de website is het formulier te vinden. Daarmee 
geeft u toestemming voor een éénmalige afschrijving 
van het lidmaatschapsgeld. U kunt het formulier 
afdrukken en volledig invullen. Vergeet niet uw 
volledige IBAN-nummer in te vullen en te 
ondertekenen. U kunt het formulier vervolgens 
inscannen en doormailen naar 
info@cooperatiehaghorst.nl of u kunt het afgeven op 
onderstaand adres.  
Alles is nog eens rustig na te lezen op de website 
www.cooperatiehaghorst.nl 
 

• Gezamenlijke opslagmogelijkheden 
• Opzet groepsapp ivm uitleen materiaal 
 
Alle ideeën zijn uiteraard meer dan welkom! 
De coöperatie zal proberen om alle organisaties e.d. 

een mail te sturen met een uitnodiging voor deze 

avond, zover de mailadressen bekend zijn.  

We willen vragen om max. 2 afgevaardigden per 

organisatie te sturen. We hopen van elke organisatie 

iemand te mogen ontvangen.  

Het bestuur hoopt op veel aanmeldingen.  
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Agenda 
• Donderdag 20 september: info-
avond voor alle (sport)verenigingen, 
clubs, comités en instellingen. Zie 
uitnodiging verderop in deze 
nieuwsbrief. Bij Verhoeven, aanvang 
20.00. 
• Woensdag 10 oktober, 
jaarvergadering en presentatie 
plannen school, D’n Deel en gymzaal 
voor alle bewoners. Den Horst, 
aanvang 20.00. 

 

 

Plannen school, gymzaal, D’n Deel 
Met de Oude Vrijheid, EDN, D’n Deel en de politieke partijen in Hilvarenbeek zijn we in gesprek om te 
komen tot (ver)nieuwbouw. Te denken valt aan een multifunctioneel centrum (mfc).  
Er zijn 2 opties: 
Optie 1: Verbouw basisschool, D’n Deel en de Buitelaar tot één mfc op de huidige locatie. 
Optie 2: Nieuwbouw van een mfc bij sportpark De Haan. 
Tijdens onze jaarvergadering op woensdag 10 oktober willen we onze plannen presenteren. We willen 
dan kijken of onze plannen op voldoende draagvlak kunnen rekenen van de Haghorstse gemeenschap 
zodat we daarna met de gemeente kunnen kijken óf en hóe alles te realiseren is. 
Op deze jaarvergadering is iedereen van harte welkom. Mocht het echt tot een stemming komen dan 
hebben alleen leden van de coöperatie stemrecht. 
Natuurlijk komen er voor deze avond nog diverse aankondigingen, digitaal en schriftelijk. 
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Eerste nieuwsbrief 
De coöperatie bestaat in september 1 jaar. Achter de 
schermen wordt door het bestuur hard gewerkt voor de 
leefbaarheid van Haghorst. Waar het bestuur mee bezig is, 
leest u in deze nieuwsbrief.  

 

Woningbouw 
Coöperatie Haghorst ondersteunt en is 
betrokken bij de woningbouw. Nu het er 
naar uit gaan zien dat vrij snel na de 
bouwvakvakantie er werkelijk gestart 
kan gaan worden met de bouw van de 
geplande 26 woningen (deels particulier 
en deels via projectontwikkelaars) is het 
alweer de hoogste tijd om naar de 
volgende fases van woningbouw om te 
zien. In overleg met de gemeente wordt 
dit opgepakt. Het bestuur heeft op 
regelmatige basis contact gehad met de 
politieke partijen, de burgemeester en 
de raadsleden om de noodzaak van 
spoedige woningbouw onder de 
aandacht te brengen.  
 

 

De coöperatie 
De coöperatie telt momenteel 202 leden (en 4 buitengewoon 
leden). Dat is een mooi aantal. Hopelijk komen daar nog meer 
bewoners bij.  
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit 7 Haghorstenaren, 
met allemaal verschillende achtergronden en leeftijden. 
Daarmee heeft de coöperatie geprobeerd een zo breed 
mogelijke afspiegeling van alle inwoners te creëren. 

De bestuursleden werken 
allemaal geheel op 
vrijwillige basis.  
De bestuursleden (v.l.n.r.): 
John van Dijck (secretaris), 
Ilse van Doormaal, Hendrik 
Roozen, Cindy Kleij, Ad 
Stabel, Wim Blankers 
(voorzitter), Frans Roest 
(penningmeester). 
 


