
 

   
Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief die uitgegeven wordt door Coöperatie Haghorst 
en Commissie Kleine Kern Haghorst. De eerste gezamenlijke uitgave is goed 
ontvangen en daar zijn we blij mee. Data en nieuws voor de volgende 
nieuwsbrief/maand van  juli kunnen  tot de 20 e van deze maand (juni) worden 
doorgegeven via het bij veel organisaties, verenigingen en instanties bekende 
mailadres haghorst@hotmail.com. De ingezonden informatie wordt dan opgenomen 
in de digitale nieuwsbrief.  
Mocht iemand de nieuwsbrief om wat voor reden niet hebben ontvangen: geen 
paniek. De nieuwsbrieven komen ook op de website van de Coöperatie Haghorst en 
de Commissie “Haghorst Ons Dorp” te staan. U kunt er uiteraard melding van maken 
zodat we de oorzaak kunnen achterhalen zoals “spam” bijvoorbeeld. We houden het 
in ieder geval in de gaten. 
 
Laat uw kind “proeven” van de sportieve en culturele activiteiten 

Lijkt het uw kind leuk om mee te doen met een 
sportieve en/ of culturele activiteit? Zonder direct lid 
te worden van een vereniging kan uw kind 
kennismaken met activiteiten via “Sjors Sportief Sjors 
Creatief”. Alle basisschoolkinderen uit de gemeente 
krijgen na de zomer een kleurrijk boekje mee naar 
huis waarin al het gemeentelijke (sport) aanbod wordt 

gepresenteerd. Vervolgens kunnen de kinderen gedurende het gehele schooljaar 
zich digitaal inschrijven voor activiteiten. Dit kan ook via de SjorsApp. Verenigingen 
kunnen hun activiteiten aanleveren. Dit kan tot 13 juni via www.sportstimulering.nl 
 
Blubberrun 7 juli 

Dit jaar zullen er maar liefst 132 teams 8 km afleggen 
door de blubber op 7 juli bij sportpark de Haan. De 
inschrijvingen zitten vol, maar er wordt nog gezocht 
naar vrijwilligers. Kom je helpen? Meer informatie komt 
deze week binnen en kan iedereen lezen via 
https://www.ednblubberrun.nl/sponsors. Aanmelden 
kan via vrijwilligers@ednblubberrun.nl . 
 

 
Slootjesdag Diessen 15 juni 
Slootjesdag! Kinderen maken kennis met de waterdieren 
van ’t Turkaa, gaan vissen en bouwen vlotten. Een dag 
vol superleuke activiteiten op, rond, aan en in het water. 
De Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek, de 
Hengelsportvereniging 't Turkaa en Jong Nederland 
Diessen maken deze Slootjesdag op 15 juni mogelijk 
voor kinderen uit de gemeente Hilvarenbeek. Aanmelden 
kan via slootjesdagdiessen@hotmail.com . 



 

Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst  
 

Tweede pinksterdag Open Kerken Dag in St. 
Josephkerk Haghorst 
 
Op tweede pinksterdag, maandag 10 juni, wordt voor de 
tweede keer een Brabantse Open Kerken Dag 
gehouden. Net als twee jaar geleden, toen voor de 

eerste keer met groot succes dit evenement werd georganiseerd, is deze Open 
Kerken Dag bedoeld om zoveel mogelijk mensen met kerkgebouwen te laten 
kennismaken. De Commissie Kleine Kern Haghorst organiseert in samenwerking met 
eigenaar en de huidige gebruikers de open dag. Speciaal wordt tijdens de Open 
Kerken Dag in de St. Josephkerk een gevarieerde expositie ingericht. Lokale 
creatieve Haghorstenaren laten zien wat ze zoal in huis hebben. Daarbij moet 
gedacht worden aan schilderijen, foto’s en andere werkstukken. In het kader van de 
viering van de 75-jarig bevrijding van Brabant dit jaar wordt ook een expositie 
ingericht met betrekking tot de kern Haghorst. De kinderen van de St. Jozefschool 
laten ook zien wat zij aan de creatieve kwaliteiten in huis hebben. Ook foto’s van het 
bezoek van Koning Willem Alexander zijn te bewonderen. Kortom genoeg te zien 
voor jong en oud. Tevens is de praktijk van “Buiten Gewoon Gezond” te bekijken. 
Belangstellenden zijn op tweede pinksterdag is van 13:00 uur tot 17:00 uur welkom 
in de kerk. 
 

Hieronder de 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.  
 

Juni 
6 juni Voetbalwedstrijd Nederlands elftal Oranjeplein op groot scherm - Hekkedam  
7 juni Eetproject HALLO Haghorst – D’n Deel 
7 juni Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
10 juni Expositie Open Kerken Dag – Sint Jozefkerk 
12 juni Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 
14 juni Avondactiviteit HALLO Haghorst - Vossenjacht  
14 juni Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
15 juni Slootjesdag – ‘t Turkaa 
17 juni Liederentafel Amusant – Den Horst 
18 juni Ophalen restafval 
20 juni Sluitingsdatum aanleveren info voor digitale nieuwsbrief 
26 juni Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 
26 juni Oud papier – Sint Jozefschool 
28 juni Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 


