
 
 

Hierbij de vijfde  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 (oktober) worden doorgegeven via het mailadres 
haghorst@hotmail.com. Die informatie wordt dan opgenomen in de digitale 
nieuwsbrief.  
 
Veel nieuws over Rabo ClubSupport 

Coöperatie Haghorst doet ook dit jaar mee aan 
Rabo ClubSupport. Jouw stem is geld waard! 
Je steunt niet alleen Coöperatie Haghorst met 
jouw stem, maar ook 
• HALLO Haghorst 
• Jeugdactiviteiten Haghorst (The dJAH) 
• Jeugdkamp Haghorst 
Kunnen wij samen rekenen op jouw stem? Kijk 
op Rabobank.nl/clubsupport. 
Stemmen kan tot en met 11 oktober 2019. 

De overige Haghorstse Clubs waarop gestemd kan worden zijn: 
• Comité Haghorst 
• Haghorstse Vrouwen Organisatie 
• Huifkarrijden Donkhorst 
• De Durdauwers 
• Sportvereniging EDN ‘56 
• Het Spektakel 
• PHV Speurhonden Haghorst 

 

 
Comité Haghorst doet dit jaar ook mee aan Rabo ClubSupport.  

Jouw stem is geld waard! Kunnen wij rekenen op 
die van jou?  
Kijk op Rabobank.nl/clubsupport.  Met Comité 
Haghorst willen we bumperballen aanschaffen 
zodat de kids (en volwassenen) tijdens Koningsdag 
en andere kinderactiviteiten in Haghorst zich 
kunnen uitleven met bumpervoetbal. 

Alvast bedankt namens alle kinderen van de Haghorst,  de dames van comité 
Haghorst.   
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Gezocht voor de organisatie! 

Garage Sale Haghorst zoekt mensen voor een nieuwe 
organisatie! Vind jij het ook zo zonde als de garagesale in 
Haghorst niet meer doorgaat? Lijkt het je leuk om deze dag te 
regelen? Neem dan contact op met Coöperatie Haghorst via 
info@cooperatiehaghorst.nl 
 

 
“Haghorst Hapt” op zaterdag 9 november 

HALLO Haghorst zorgt voor Haghorst. Op zaterdag 9 november 
is er een nieuw evenement in Haghorst. Dorpsbewoners gaan 
bij elkaar eten en voor elkaar koken. Doel van deze avond is om 
gezellig en ongedwongen elkaar te ontmoeten. We doen dit 
door op drie verschillende adressen met elkaar te eten. 
Gedurende de avond zit je steeds met 6 mensen aan tafel. 
Tussen de drie gangen wissel je en aan het eind heb je met 12 
verschillende mensen aan tafel gezeten. Eén van de drie 

gangen kook je zelf. De avond wordt gezamenlijk om 18.00 uur gestart en eindigt om 
ongeveer 22.30 uur. Houd de brievenbus, Facebook, nieuwsbrief en andere 
publicaties in de gaten. Informatie over deelname en opgeven volgt binnenkort.  
De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Stichting Annetje van 
Puijenbroek. Tevens zijn we dankbaar naar EDN’56, Blubberrun en Het Spektakel  
voor het verzetten van een feestavond.  Doe gezellig allemaal mee, mensen uit 
Haghorst!!!  
Werkgroep “Haghorst Hapt” Jolijn van Bommel, Dinie Kokx, Liesbeth van Hest, Ria 
Blankers. Voor vragen: Ria Blankers haghorsthapt@gmail.com 
 

 
 
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  

 Verslag viering hoogste punt De Welder 

 Verslag Volop woningbouwnieuws Haghorst 

 Raadsinformatiebrief en Rapport gemeente Hilvarenbeek over mogelijke 
nieuw(ver)bouw Sint Jozefschool. Het rapport is ook te lezen en te 
downloaden via de volgende link: 

 http://www.haghorstonsdorp.nl/data/documents/2019-97-informatiebrief-
Huisvestingsplan-Samenwijsaccommodaties-Doelakkers-en-St-Jozef-+.pdf 

 Verslag informatieavond bouw Sint Jozefschool 

 Info over Thema-avond over eetstoornissen op woensdag 23 oktober 

mailto:info@cooperatiehaghorst.nl
mailto:haghorsthapt@gmail.com
http://www.haghorstonsdorp.nl/data/documents/2019-97-informatiebrief-Huisvestingsplan-Samenwijsaccommodaties-Doelakkers-en-St-Jozef-+.pdf
http://www.haghorstonsdorp.nl/data/documents/2019-97-informatiebrief-Huisvestingsplan-Samenwijsaccommodaties-Doelakkers-en-St-Jozef-+.pdf


 De digitale Nieuwsbrief van oktober als Wordbestand  
 
 
 

 
Hieronder onze vertrouwde agenda van 
activiteiten voor en door Haghorstenaren. Data 
voor deze agenda kunnen gewoon worden 
doorgegeven via: haghorst@hotmail.com. 
 
 
 
 
 

 
Oktober  
4 oktober Eetproject HALLO Haghorst – D’n Deel  
11 oktober Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  
11 oktober (tot en met) Stemmen voor Rabo Clubsupport  
14 oktober Liederentafel Amusant – Den Horst 
18 oktober Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
22 oktober Ophalen restafval  
23 oktober Thema-avond over eetstoornissen - Elckerlyc 
26 oktober Repair Café - Hercules 
 
 


