
 
Ook in december natuurlijk de 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 (december) worden doorgegeven via 
het mailadres haghorst@hotmail.com. Die informatie wordt dan opgenomen in de 
digitale nieuwsbrief.  
 
16 december jaarvergadering van de Coöperatie Haghorst 

Op maandagavond 16 december houdt de 
Coöperatie Haghorst weer haar 
jaarvergadering, aanvang 20.00 uur in Den 
Horst. Alle leden hebben via de mail de 
agenda ontvangen. Maar uiteraard is 
iedereen welkom op deze, wederom 
belangrijke, vergadering voor de toekomst 
van Haghorst. 
Naast de gebruikelijke onderwerpen van 
een jaarvergadering zoals de notulen, het 
financieel verslag en de 

bestuursverkiezingen, komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 
Verschillende werkgroepen die onder de Coöperatie vallen, zullen aangeven hoe zij 
dit jaar gewerkt hebben. Zo zal HALLO Haghorst een pitch verzorgen en daar zal 
ongetwijfeld het door hen uitstekend georganiseerde “Heel Haghorst Hapt” mede aan 
de orde komen. Ook zullen we aandacht schenken aan de ontwikkeling van de 
woningbouw in Haghorst, nu, in de nabije toekomst en op de wat langere termijn. De 
werkgroep woningbouw zal dit onderdeel verzorgen. Daarnaast zal een flink deel van 
de avond besteed worden aan de sociaal ruimtelijke visie die we momenteel samen 
met de gemeente op aan het stellen zijn. Hierin staat in grote lijnen hoe Haghorst er 
in de toekomst uit moet gaan zien. Voorbeelden: 

- Waar komen de school(Dat er nieuwbouw komt voor de school is inmiddels 
zeker, dat hebben we samen met diverse andere partijen al bereikt) en de 
gymzaal? 

- Komt er een M(ulti)F(unctioneel)C(entrum)? 
- Waar kan gebouwd worden? 
- Welke mogelijkheden zijn er op sociaal en cultureel gebied? 
- Welke kansen zijn er als de 2 grote bedrijven uit Haghorst verdwijnen, maar 

ook welke bedreigingen zijn er dan? 
- Waar is ruimte voor (kleinschalige)bedrijvigheid? 

Er zijn over deze vraagstukken al eerder bijeenkomsten voor georganiseerd, onder 
andere met stakeholders uit Haghorst, maar na de jaarvergadering, waarop iedereen 
nog eens zijn ideeën kenbaar kan maken, wordt het plan definitief. Het agendapunt 
over de sociaal ruimtelijke visie zal verzorgd worden door het bestuur van de 
Coöperatie in samenwerking met bureau “Nieuw Blauw.” Dit bureau ondersteunt ons 
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vanuit de gemeente, samen met diverse ambtenaren. Tevens zijn er wethouders 
tijdens deze avond aanwezig.  
Kortom, een avond die u als Haghorstenaar echt niet mag missen! Dus komt allen. 
Uw mening doet ertoe! 
 

      
 
 

Kerstviering op 22 december  
Langzamerhand wordt het een traditie: De kerstviering op zondag voor Kerst. Ook dit 
jaar is er op 22 december vanaf 16.00 uur een kerstbijeenkomst bij en rond D’n 
Deel. In navolging van de succesvolle tocht door Haghorst, zal er dit jaar een 
lichtjestocht zijn. Onderweg is er muziek en zijn er nog andere 
belevingsmomenten. Komt allen samen bij D’n Deel om 16.00 uur, geniet van de 
warme chocomelk, de glühwein, het met elkaar zijn in kerstsfeer en de kerstmuziek. 
Kom met lichtjes op de kleding, in de haren of in de hand om samen en met elkaar 
een lichtjesstoet te vormen. U krijgt nog een flyer met informatie en uitnodiging in de 
bus. Noteer op uw kalender: Zondag 22 december vanaf 16.00 uur, kerstviering bij 
D’n Deel. De tocht start om 17.00 uur.  

` 

Haghorst Hapt’ eerste editie groot succes met veel 

tevreden deelnemers 

Hallo Haghorst, de werkgroep voor zorg en welzijn in 
Haghorst, organiseerde afgelopen week voor de eerste 
keer het evenement 'Haghorst Hapt'. Het idee is dat 
mensen die bij elkaar in de buurt wonen, een dorp, een 
wijk, een straat... bij elkaar gaan eten en daardoor in een 
ongedwongen setting tot buurten en gezelligheid komen. 

Het verrassingselement is groot, want je weet niet bij wie je aan tafel komt en je weet 
niet wat je gaat eten. Het enige wat je weet, is welke gang van het drie-gangenmenu 
je zelf moet maken. Tussen de gangen door verplaats je je naar het volgende adres 
om daar weer nieuwe mensen te ontmoeten. De nadruk ligt op het samenzijn en het 
in contact komen met elkaar, niet op de culinaire kwaliteit van het eten. Daarom kon 
iedereen op zijn eigen manier en met zijn eigen creativiteit voor het eten zorgen. Dat 
gebeurde ook, want er was veel variatie in de verschillende menu's. De deelnemers 
voelden zich welkom bij elkaar. Een van de deelnemers: "Ik had niet gedacht dat ik in 
Haghorst aan tafel zou kunnen zitten met mensen die ik niet kende. Ik woon hier mijn 
hele leven al, ik ken iedereen, maar tot mijn verrassing is dat wel gebeurd. Zo leuk. Ik 
heb met mensen aan tafel gezeten die ik niet kende. Ik heb zo gezellig gebuurt en zo 
lekker gegeten. Het was keigezellig. Volgend jaar weer!". Dat was de conclusie van 
alle deelnemers: "Dit is voor herhaling vatbaar, volgend jaar weer." Ook de mensen 



van de organisatie waren enthousiast en vonden het heel leuk om dit evenement te 
organiseren. Met dank aan de sponsors Stichting Annetje van Puijenbroek en Plus 
Plasmans en aan Huub en Jasmijn van ‘Bij Verhoeven’ voor de gastvrijheid bij de 
start en de afsluiting van het evenement. 
De geplande datum voor ‘Haghorst Hapt’ in 2020 is zaterdag 7 november. 
 

       
 
Omdat een ziek kind niet zonder zijn ouders kan! 
 
Haghorsts Team KOKORO  in actie voor het Ronald MC Donald huis 
“Met 10 personen in estafettevorm 120 km wandelen in 24 uur. Dit is wat we op 27 & 
28 juni 2020 gaan doen. Wij doen mee aan de Homewalk” Dit alles gaat een team 
Haghorst volgend jaar aanpakken. 
 
Waarom? 
Omdat een ziek kind niet zonder zijn ouders kan!! Dit hebben wij als ouders zelf 
ondervonden.  
“Bijna te klein om vast te houden maar te groot voor woorden” Dit was in april 2014 
de tekst op het geboortekaartje van onze dochter Merle nadat ze 13 weken te 
vroeggeboren werd. Juist omdat we haar heel graag vast wilde houden en zoveel 
mogelijk bij haar wilde zijn was het Ronald McDonald huis in Utrecht tegenover het 
WKZ de oplossing voor ons.  
Nu 5 jaar later wordt tegelijkertijd met de Homeride en de Homerun voor het eerst 
ook de Homewalk georganiseerd. Het jaar waarin wij in januari voor het laatst terug 
moeten naar het WKZ. Dan kunnen we de ziekenhuisperiode definitief afsluiten. Dus 
HET moment om iets terug te doen!!!! 
Samen met vrienden en familie hebben wij TEAM KOKORO opgezet. We gaan 
zoveel mogelijk geld inzamelen en wandelen voor het Ronald MC Donald huis in 
Utrecht. 
We hopen dat ook jullie een steentje bij willen dragen………….   
Alvast heel erg bedankt! Rick, Ellie en Merle van Gils- van Dorst. 
 
Het team KOKORO bestaat uit: 1. Rick van Gils  2. Ellie van Dorst  3. Swen van Gils 
4. Liane van Gils  5. Conny van Dorst  6. Toon v Dorst  7. Grard Blankers  8. Piet 
Blankers  9. Tamara Neeteson 10. Toon Verboven. Zij gaan minimaal 40 tot 60 
kilometer lopen.   
 
Dit zijn de begeleiders: 1. Jo (& Regien) van Dorst 2. Kim Hagen 3. Kayla de Rooze  
4. Wilhelmien Schilders  5. Sanne Schilders 6. Merian (& Richard) van Loon 
 
Meer weten of ons volgen in onze reis: 
https://www.facebook.com/TeamKokoro/ 
Wil je ons steunen in ons doel, graag!: 

https://www.facebook.com/TeamKokoro/


https://www.homewalk.nl/homewalker/ellie-van-dorst 
https://www.homewalk.l/homewalker/rick-van-gils 
 

Beweeg mee op dinsdagochtend! 

Iedere dinsdagochtend bewegen we met een 
aantal deelnemers uit Haghorst in D'n Deel. We 
organiseren activiteiten op de stoel voor 
senioren en doen oefeningen die de spieren 
versterken, de conditie beter maken en de 
lenigheid verbeteren. Uiteindelijk is het ook voor 
minder mobiele ouderen belangrijk om fit te 
blijven. Tijdens de oefeningen gebruiken we 
spelmaterialen zoals ballen of hoepels en 

maken we gebruik van muziek die u allemaal kent! U wordt begeleid door een 
speciaal opgeleide trainer en daarna sluiten we af met een kopje koffie.  
Als de sportschool of een gewone gymgroep te snel gaan, maar u toch graag fit wilt 
blijven, is deze groep een goed alternatief.  
Nieuwsgierig geworden en benieuwd of deze activiteit bij u past? Kom dan 
vrijblijvend een gratis proefles volgen. We bewegen dinsdagochtend van 9u30 tot 
10u15 in D'n Deel en heten u van harte welkom. 
 
Heeft u vragen, bel dan met Ine van Liempd 06-83228992 of stuur een mail 
naar ine.vanliempd@beweegburo.nl. 
Je mag ook contact opnemen met Veerle: 06 
24744397; dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com. 
De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door HALLO Haghorst. 
 

 
 
Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 
 
 
Kerstverlichting brengt weer sfeer in Haghorst 

“Het zijn weer de donkere dagen 
voor kerst” is nu al een veel 
gehoorde spreuk. Om daarin wat 
verandering te brengen, is de 
sfeervolle kerstverlichting weer aan. 
Met dank aan de leden van de 
werkgroep Kerstverlichting die weer 
het nodige werk hebben verzet om 
afgelopen zaterdag de 

sfeerverlichting op te hangen. Dit jaar is de verlichting uitgebreid met zeven extra 
bogen. Het resultaat mag er weer zijn. 
Op zaterdag 14 december zal de werkgroep Kerststal deze bij de kerk gaan plaatsen. 
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Foto van de maand: Sinterklaas in 
Haghorst 
Deze keer in de rubriek onder het 
motto “Foto van de maand” waarin we 
zowel terug in de tijd gaan als naar het 
heden. Kwam Sinterklaas met zijn 
zwarte Pieten vorige week nog met zijn 
pakjesboot aan in Sluis IV; in de jaren 
vijftig ging dat er iets anders aan toe. 
De goedheiligman reed op zijn trouwe 
schimmel door Haghorst om daar de 
schooljeugd toe te spreken en de 
nodige tekeningen en verlanglijstjes in 

ontvangst te nemen. Net als toen gaat de Sint de komende week weer een drukke 
tijd tegemoet waarbij we hem veel werklust toewensen. 
    
Beste bewoners van de Haghorst en bezoekers van sportpark de Haan, 

      
Zoals jullie misschien via het Brabants Dagblad of sociale media hebben kunnen 
vernemen zijn we in de Haghorst gestart met een project om op natuurlijke wijze de 
processierups te bestrijden. Dit project is ontstaan omdat we vorig jaar bij ons 
sportevenement "de Blubberrun" veel last hebben ondervonden van deze 
processierups. 
Om nu niet zomaar deze rups uit te roeien met bestrijdingsmiddelen maar het goed 
en milieuvriendelijk aan te pakken is het volgende plan ontstaan. Rondom het 
sportpark de Haan en straat de Haan,en op meerdere locaties in Haghorst te weten 
Emmastraat bij de school,Wilhelminadijk zijn de bermen ingezaaid met Stay-Green 2 
EPR dit is een biodiversiteit (d.w.z. een bloemenmengsel om de natuurlijke vijand 
van de processierups aan te trekken) deze stroken worden dan ook niet! gemaaid 
door de gemeente. In de loop der tijd worden er in de Haghorst ook nog nestkastjes 
gehangen voor de kool /en pimpelmees. 
Dit project is een samenwerking van EDN'56 Blubberrun, Gemeente Hilvarenbeek en 
Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek en zal als meerjarig project jaarlijks 
geëvalueerd worden. 
Hopelijk zijn jullie zo iets meer op de hoogte van de ontstane plannen en de daarbij 
horende media aandacht. Mochten er nog vragen of ideeën zijn dan zijn deze zeer 
zeker welkom bij ons. 
Met vriendelijke groet, Organisatie Blubberrun, EDN'56 
 
 



      
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  

 Uitkeringen Rabobank ClubSupport 

 Foto’s Kerstverlichting ophangen en sfeerfoto 

 Gedeputeerde: ”Volop ruimte voor woningbouw” 

 Sollicitaties voor wethouder Hilvarenbeek lopen 

 Van de Donk geen burgemeester van Hilvarenbeek 

 Hilvarenbeek laat ambitieuze ondernemers wachten 

 De digitale Nieuwsbrief van december als Wordbestand   
Agenda 
Hieronder onze vertrouwde agenda van activiteiten voor en door Haghorstenaren. 
Data voor deze agenda kunnen gewoon worden doorgegeven via: 
haghorst@hotmail.com. Er is weer veel loos in december in ons dorp!! 
 
December  
3 december Ophalen restafval 
6 december Eetproject HALLO Haghorst - D’n Deel 
7 december Sneeuwbal - Bij Verhoeven 
11 december Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 
13 december Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  
14 december Plaatsen van de Kerststal  
16 december Jaarvergadering Coöperatie Haghorst  
19 december Kerstviering – Sint Jozefschool 
20 december Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
20 december Eetproject HALLO Haghorst - D’n Deel 
20 december Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
22 december Kerstviering – D’n Deel 
24 december Ophalen restafval 
25 december Eerste Kerstdag 
26 december Tweede kerstdag 
31 december Oudejaarsdag 
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