
 
Op de eerste dag van de nieuwe maand  verzorgen we graag voor jullie weer de 
digitale Nieuwsbrief voor de maand februari. Ook nu weer met actuele informatie! De 
nieuwsbrief komt zoals jullie gewend zijn 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 maart kunnen tot de  20 ste van deze maand 
(februari) worden doorgegeven. Dit via het mailadres haghorst@hotmail.com.  In 
verband met het zetten en verwerken van die informatie kunnen aangeleverde 
berichten na die datum niet meer verwerkt worden. Let daar even op! 
 

Nieuws van de Coöperatie Haghorst 

Aanmeldingen Coöperatie Haghorst tijdelijk niet goed ontvangen 
We zijn er achter gekomen dat de eerste weken na de oprichting van de Coöperatie 
Haghorst, ons  mailadres niet goed heeft gewerkt. Hierdoor kan het zijn dat uw 
aanmeldingsformulier niet goed bij ons terecht is gekomen. Hoe kunt u controleren of 
u lid bent? 

- U wordt persoonlijk uitgenodigd voor de jaarvergadering; 
- U ontvangt de notulen van de jaarvergadering; 
- U bent toegevoegd aan de Coöperatie Haghorst whats-app groep; 
- Per lid is €25,- afgeschreven. 

Is dit niet het geval? Dan is uw lidmaatschap helaas niet goed verwerkt. Neem in dit 
geval contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar 
info@cooperatiehaghorst.nl . Onze excuses voor het ongemak! 

 

Deel het met uw dorpsgenoten 
Wilt u graag nieuws delen met uw dorpsgenoten 

of iets mededelen? Stuur uw bericht naar 

haghorst@hotmail.com en uw bericht wordt 

geplaatst in de nieuwsbrief. Graag uiterlijk de 

20ste van de maand mailen. Heeft u er een foto 

bij? Graag! De foto moet minimaal 1 mb groot 

zijn. 
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Wenda Welten klaar voor de Grand Prix 
 

Op 12 januari jongstleden maakte Wenda zich op voor 

haar debuut Intermediair II bij Manege Olympic in Uden. 

Samen met haar topper Firefly behaalde ze een score 

van bijna 65%, waarmee ze haar startbewijs voor de 

Grand Prix op zak heeft. Een prachtige tweede plek was 

het eindresultaat. 

 

 

 

 

Nieuws van de Commissie Kleine Kern Haghorst 
 
Foto van de maand: Harm de Bresser vrijwilliger van het jaar 2019 

Deze keer in de rubriek onder het 
motto “Foto van de maand” een 
wel heel actuele foto. Die werd 
afgelopen vrijdagavond gemaakt 
tijdens de uitreiking van de 
Sportprijzen van de gemeente 
Hilvarenbeek. En die uitreiking 
kreeg nog een heel aardig 
Haghorst’s tintje. Harm de 
Bresser werd namelijk 
uitgeroepen tot de  sportvrijwilliger 
van het jaar 2019. En dit vanwege 
zijn jarenlange inzet voor de 

voetbalclub EDN `56. Een job die Harm naar eigen zeggen heel goed bevalt. “Als je 
er plezier in hebt, gaat het je makkelijk af’, aldus Harm in Cultureel Centrum 
Elckerlyc. Van harte proficiat met je prijs!  Uiteraard wordt ook deze foto opgenomen 
in het foto-archief. 
 

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  

 Artikel Installatie Prins van de Durdauwers 

 Artikel sportprijzen Hilvarenbeek 

http://www.haghorstonsdorp.nl/


 De digitale Nieuwsbrief van februari als Wordbestand (te downloaden) 

 Informatie Provinciale subsidiemogelijkheid voor wijk- en buurtraden 

 Harm de Bresser sportvrijwilliger van het 2019 
 
Agenda 

           
Hieronder de agenda van activiteiten voor en door Haghorstenaren in de maand 
februari. Data voor deze agenda kunnen gewoon worden doorgegeven via: 
haghorst@hotmail.com.  Let wel even op de aanleverdatum. Op naar het 
carnavalsfeest en andere activiteiten in Haghorst. 
Oproep : Jaaragenda activiteiten Haghorst  in voorbereiding. Om te voorkomen dat 
mogelijke activiteiten op dezelfde datum worden georganiseerd, wordt gewerkt aan 
een jaaragenda. Vandaar een oproep aan organisaties, verenigingen om data  van 
geplande activiteiten dit jaar te mailen als we deze nog niet hebben ontvangen. Bij 
voorbaat dank voor de moeite! In de volgende nieuwsbrief het eerste overzicht. 
 
Februari 
4 februari Ophalen restafval 
5 februari Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 
7 februari Eetproject HALLO Haghorst - D’n Deel 
10 februari Liederentafel Amusant – Den Horst 
14 februari Ophalen groente-, fruit- en tuinafval  
19 februari Oud-papier -– Sint Jozefschool 
19 februari Koffie-inloop HALLO Haghorst – D’n Deel 
20 februari Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
21 februari Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
21 – 25 februari Carnaval in het Durdauwersgat 
22 februari Optocht in het Durdauwersgat – Centrum van Haghorst 
24 februari  Het Stuiterbal  
25 februari Kindermiddag en Playbackshow  in het Durdauwersgat – Residentie Bij 
Verhoeven 
25 februari Ophalen restafval 
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