
 
Een nieuw jaar en dus ook een nieuwe digitale Nieuwsbrief voor de maand januari 
met veel actuele informatie! De nieuwsbrief komt zoals gewoonlijk 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 van november kunnen tot de  
20 e van deze maand (januari) worden doorgegeven via het mailadres 
haghorst@hotmail.com. Die informatie wordt dan opgenomen in de digitale 
nieuwsbrief.  

 

Nieuws van de Coöperatie Haghorst 

Inspraak in verband met overlast helikopters 

          
 
Op 4 december is een delegatie vanuit Haghorst naar de 
C(ommissie)O(verleg)&V(oorlichting)M(ilieu) van Gilze Rijen geweest. Wim Blankers 
heeft daar namens de Coöperatie Haghorst ingesproken. De inspreektekst is via de 
link  Ingesproken tekst overlast helikopters te vinden.  Vanaf  vier december is Wim 
Blankers ook de vertegenwoordiger voor de inwoners van de hele gemeente 
Hilvarenbeek in de genoemde COVM. 
Al tijdens de vergadering zijn een paar zaken toegezegd : 

- Vanaf heden worden de klachten van Hilvarenbeek meegenomen bij Gilze 
Rijen en vanaf medio januari kan vanuit Haghorst geklaagd worden via het 
formulier van Gilze Rijen en hoeft dat dus niet meer met formulier Eindhoven. 
Helaas moeten de klachten vanuit Oirschot gemeld blijven worden in 
Eindhoven, ondanks aandringen van wethouder Ted v.d. Loo.  Voortaan 
zullen wij daarom die klachten gewoon inbrengen bij de vergadering van Gilze 
Rijen. Daarvoor hebben wij in het vervolg contact met Door de Beus, 
vertegenwoordiger voor de gemeente Oirschot(woonachtig in Oostelbeers) en 
lid v.d. COVM Eindhoven. 

- In februari komt er een informatieavond voor de inwoners van Hilvarenbeek, 
en zeker ook specifiek voor Haghorst. 

- Er wordt momenteel druk gewerkt aan vaste meetpunten geluidsoverlast 
rondom Gilze Rijen. Ook gaan er mobiele meetpunten komen. Wij hebben 
gevraagd of het dan ook mogelijk is om zo’n mobiel meetpunt eens in 
Haghorst te poseren. Daar wordt aan gewerkt. 

mailto:haghorst@hotmail.com
http://www.haghorstonsdorp.nl/data/documents/Inspreken-COVM-Gilze-Rijen-4-dec-2019-zo.doc


 
 
Verlegging/aanpassing vliegroute 
Na de vergadering is er nog een gesprekje geweest met mevr. Broekman, 
communicatie medewerkster van defensie. Zij heeft aangegeven te gaan kijken of 
enige verlegging/aanpassing van de  vliegroute bezien kan worden zodat Haghorst 
wat minder overlast heeft. Wij gaan haar vragen dat nog te bevestigen en daar op 
terug te komen tijdens de toegezegde infoavond. 
Verder heeft Brabants Landschap, via Jan v.d. Langenberg, ook aangegeven 
verontrust te zijn dat er over hun natuurgebieden zo laag wordt gevlogen. Contact 
met Staatsbosbeheer wordt nog gezocht. 
Op de vergadering van de COVM Gilze Rijen werd nog eens extra duidelijk dat het 
om allerlei redenen hard nodig is om de vinger goed aan de pols te houden. Doordat 
defensie bijvoorbeeld stug blijft volhouden dat het vliegveld Gilze Rijen beschikbaar 
moet blijven als reservevliegveld voor straaljagers, en daarvoor is het al ca 10 jaar 
niet gebruikt!, is woningbouw in Hulten en Molenschot nagenoeg onmogelijk. Wij 
weten hoe belangrijk woningbouw voor de leefbaarheid vaneen dorp is dus alertheid 
is ook om deze reden nodig want plannen van defensie moeten heel goed in de 
gaten gehouden worden. 
 

Presentatie Jaarvergadering 2019 te bekijken 

         
Via de onderstaande link is de getoonde informatie op de jaarvergadering van de 
Coöperatie Haghorst te bekijken. Daarin een terugblik op het afgelopen jaar en 
eerste inkijk op de Ruimtelijke Sociale Visie voor Haghorst.  
 Op deze avond kwam namelijk deze naast de gebruikelijke onderwerpen van een 
jaarvergadering ook aan bod. Dit is een visie die voor én door de inwoners van 
Haghorst wordt opgesteld. Hierin staat in grote lijnen hoe Haghorst zich in de 
komende jaren gaat ontwikkelen. Denk hierbij aan vragen zoals: 
- Waar komt de nieuwe school? 
- Komt er een M(ulti) F(unctioneel) C(entrum)? 
- Waar kan er gebouwd worden? 
- Wat betekent het als 2 grote bedrijven uit Haghorst verdwijnen? 
- Wat zijn de mogelijkheden op sociaal en cultureel gebied? 
- Waar is er ruimte voor (kleinschalige)bedrijvigheid? 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de coöperatie, samen met diverse 
stakeholders uit Haghorst, de gemeente en bureau ''Nieuw Blauw'', hier veel tijd en 
energie ingestoken zoals te lezen en te zien is in de presentatie van de 
jaarvergadering. 

 



Reageren op de inhoud is uiteraard al mogelijk. 
Klik op de link om het PDF-bestand te openen. Uitprinten is ook mogelijk. 
http://www.haghorstonsdorp.nl/data/documents/HLV007_Presentatie-16-december-
2019-V4-gecombineerd.pdf 
 
 

 
 

Aansluiting van het fietspad nabij de brug 

Meerdere inwoners uit Haghorst hebben regelmatig aandacht gevraagd voor de 
aansluiting van het fietspad nabij de brug. Enkele jaren geleden heeft dit geleid tot 
een markering op de weg komende vanuit Moergestel, verplaatsen van een bord bij 
de brug en het regelmatig snoeien van de houtopstanden tussen de weg en het 
fietspad. Dit om zo overzicht te hebben op fietsers die daar de weg opkomen. 
In november is daar nog een signalering op de rijbaan vanuit Haghorst bijgekomen. 
Deze moet samen met het rode bord duidelijk aangeven dat fietsers daar het fietspad 
op moeten. Ook is er een onderbord bijgekomen die aangeeft dat het fietspad 
tweezijdig is. 
Als coöperatie zijn we nog steeds in gesprek met de gemeente om de aansluiting bij 
de brug nog veiliger te maken. Hiervoor wordt gekeken naar een oplossing in het 
verplaatsen van de aansluiting van het fietspad op de rijbaan. Deze zou dan iets 
verder van de brug af moeten komen en het zo overzichtelijker maken voor fietser en 
automobilist. De verkeersmedewerker van de gemeente heeft aangegeven hier begin 
volgend jaar inzicht in te kunnen geven, dus wordt vervolgd. 
 
 

 
 

Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 
 
Maandag 6 januari: gratis inzamelen kerstbomen 
 
Op maandag 6 januari haalt de gemeente gratis huis-aan-
huis kerstbomen op. Daarmee wil de gemeente 

http://www.haghorstonsdorp.nl/data/documents/HLV007_Presentatie-16-december-2019-V4-gecombineerd.pdf?fbclid=IwAR395rrF4aMtj4-MFA5oMsUo75vlZHZ7e7NFyvV9o-Z4ZrxllPPeTz3jFfk
http://www.haghorstonsdorp.nl/data/documents/HLV007_Presentatie-16-december-2019-V4-gecombineerd.pdf?fbclid=IwAR395rrF4aMtj4-MFA5oMsUo75vlZHZ7e7NFyvV9o-Z4ZrxllPPeTz3jFfk


voorkomen dat kerstbomen op straat en in plantsoenen terechtkomen. Inzameling 
vindt plaats bij alle woningen binnen de bebouwde kom. 
Houd bij het aanbieden van de kerstbomen graag rekening met het volgende: 
- verwijder alle kerstversiering; 
- leg uw kerstboom op 6 januari 2020 uiterlijk 7.30 uur buiten bij de stoeprand; 
- zonder pot of plastic verpakking om de kluit; 
- zorg dat er geen aarde meer aan de kluit zit. 
U kunt uw kerstboom ook gratis inleveren bij de milieustraat tijdens de reguliere 
openingstijden. 

 
 
 

 

Foto van de maand: Vastenavond 1924 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. Staat het Prinsenbal van Cv De Durdauwers voor 
11 januari aanstaande op de agenda. In de jaren 20 en om preciezer te zijn in 1924 
werd in Haghorst ook al stil gestaan “bij het feest der zotten”. Op de foto een bont 
gezelschap dat vlak voor Vastenavond - de dinsdag voor Aswoensdag en traditioneel 
het einde van de carnavalsperiode-  poseert voor de fotograaf om daarna weer gaan 
de feesten in het café waar nu Den Horst is gevestigd. Bron: Boek Haghorst Ons 
Dorp. 
 

Koffie inloop bij D'n Deel 
Van de inloop koffie-ochtenden van HALLO Haghorst op Haghorst wordt goed 
gebruik gemaakt. Niet alleen ouderen, maar ook kinderen en kleinkinderen weten D'n 
Deel te vinden. De inloop koffie-ochtenden van HALLO Haghorst zijn in principe om 
de 14 dagen op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 
  
Data van de Inloop koffie-ochtenden in 2020 voor zover al bekend zijn: 

8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 april en 29 april, 13 en 27 mei, 
10 en 24 juni en 8 juli 



 
Hoe gezond is Haghorst 

 
 
 
In november heeft iedereen in Haghorst een gezondheidsquiz in de brievenbus 
gekregen van Buiten Gewoon Gezond. Leuk om je kennis te testen over gezondheid. 
Veel van jullie hebben de quiz ingeleverd en hebben hun biologische leeftijd gemeten 
op onze weegschaal tijdens het inloopmoment. Voor de mensen die dit jaar niet 
langs gekomen zijn staan hieronder de antwoorden van de quiz. 

- Eten is opgebouwd uit: Eiwitten, koolhydraten en vetten. 
- Gezond eten op volgorde van belangrijkheid: Genoeg eten - Goede 

verhoudingen eten - Gevarieerd eten - Niet te veel vlees en brood - Vitamines 
& supplementen eten 

- Een gezond aantal ademhalingen per minuut in rust is 8-12 keer. 
- Een gezond aantal hartslagen per minuut in rust is tussen de 60 en de 80 

slagen per minuut. 
 
Mensen die langs kwamen om te meten hadden verschillende redenen om een keer 
binnen te komen. Hele fitte mensen wilde wel eens weten hoe fit ze nu precies 
waren. Een aantal mensen vond zichzelf nog niet fit genoeg en maakte van deze 
gelegenheid gebruik om te zien hoe ze ervoor stonden. Sommige van hen gaan nu 
door te sporten of het aanpassen van hun eetpatroon zorgen dat ze de komende tijd 
fitter worden. 
 
Nadat we alle metingen (anoniem) bij elkaar opgeteld hebben kwamen we tot het 
volgende resultaat: 

- Inwoners van Haghorst die zich hebben laten meten zaten gemiddeld 3,8 jaar 
onder hun echte leeftijd. Van álle mensen (dus ook van buiten Haghorst) die 
zich hebben meten kwam het gemiddelde uit op 0,6 jaar boven de echte 
leeftijd. Er zijn dus twee mogelijkheden: mensen in Haghorst zijn gemiddeld 
jonger dan hun echte leeftijd óf vooral de gezonde mensen in Haghorst laten 
zich graag meten. 

 
Onder de mensen die de quiz bij ons hebben ingeleverd is een fitnesstracker van 
Polar verloot. Een fitnesstracker of sporthorloge kan een leuke motivatie zijn om wat 
meer te gaan bewegen en om je gezondheid zelf in de gaten te houden. De winnaar 
is Ria Blankers. Volgend jaar gaan we in november weer een week organiseren 
waarin gezondheid van de inwoners van Haghorst centraal staat. We zien jullie dan 
graag weer!  
 

Nieuws van de Liederentafel Amusant  
De liefhebbers van de Liederentafel Amusant 
zingen iedere 2e maandag van de maand. Nieuw 
is dat de tijden zijn veranderd: Zingen vanaf 20.00 
tot 22.00 uur. Zaal Den Horst gaat open om 19.30 



uur. Het contactadres van Liederentafel Amusant is: Wilma Paulissen Telefoon: 013 
504 1695. 
De data voor de Liederentafel Amusant in 2020 zijn: 
13 januari,10 februari, 9 maart, 6 april, 13 mei, 27 mei  Zingen in de Oirschotse kapel 
om 19.30 uur,  8  juni , 13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober,   
9 november en 14 december met een Kerstviering 
 

Nieuws van het Eetproject  

Ook gedurende het jaar 2020 kunt u altijd weer aanschuiven bij het eetproject van 
HALLO Haghorst. Het eetproject is opgericht met het doel om eenmaal per maand 
een maaltijd te verzorgen voor ouderen, alleenstaanden en alle anderen die behoefte 
hebben aan aanspraak of om gezellig met anderen te eten.  

Data 2020 
Vrijdag 7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, 
4 december en18 december (onder voorbehoud). 
 
Nieuw op de website www.haghorstonsdorp.nl 
 
Nieuw op de website Haghorst Ons Dorp en de daaraan gekoppelde  
Facebookpagina van de Commissie Haghorst Nieuws: 

 Agenda voor Haghorst  

 Verslag en foto’s kerstviering 

 Data koffie-inloop 2020 

 Data Liederentafel Amusant 

 Data Eetproject 

 Info inspraak over helikopteroverlast 

 Artikel BD “Nieuwe school toch in dorpshart” 

 Nieuwe burgemeester Hilvarenbeek heet Evert Weys   

 Leon van Moosdijk nieuwe wethouder  “bouwen” Hilvarenbeek  

 Presentatie jaarvergadering Coöperatie (te downloaden) 

 De digitale Nieuwsbrief van januari als Wordbestand (te downloaden) 
 

Agenda 

 
Hieronder de eerste agenda voor 2020 van activiteiten voor en door Haghorstenaren 
in de maand januari. Data voor deze agenda kunnen gewoon worden doorgegeven 
via: haghorst@hotmail.com.  Let wel even op de aanleverdatum. Er is weer genoeg 
te beleven in januari in Haghorst. 
 

http://www.haghorstonsdorp.nl/
mailto:haghorst@hotmail.com


Januari 

3 januari Dartspektakel Haghorst – Bij Verhoeven 

3 januari Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  

6 januari Ophalen kerstbomen – Binnen bebouwde kom Haghorst 

8 januari Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 

8 januari Oud-papier -– Sint Jozefschool 

10 januari Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 

11 januari Prinsenbal Cv De Durdauwers – Bij Verhoeven 

13 januari Liederentafel Amusant – Den Horst 

14 januari Ophalen restafval 

17 januari Gouden Pollepelquiz – Bij Verhoeven 

19 januari Winterwandeling team Kokoro – Den Horst 

20 januari Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
 
20 januari Bingo-avond – Den Horst 
 
22 januari Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 

24 januari Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  

31 januari Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 


