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Met deze week:
Dodenherdenking 4 mei 19.30 uur
Kasteel Nemerlaerfilm 11 mei in Tiliander
TV docu kamp Haaren 5 mei
www.haarensklokje.nl

Bent u geïnteresseerd in een mantelzorgwoning?
Dan zijn wij op zoek naar u!

Tijdens onze jeugd in Haaren hebben wij, Joris en Roel, mogen ervaren
hoe bijzonder het is om als (klein)kinderen klaar te staan voor
(groot)ouders en andersom. Het is ons doel om mantelzorgwonen
toegankelijk te maken, want zorgen voor elkaar is een groot goed.
Helaas zijn er veel drempels om een mantelzorgwoning te realiseren.
Wij willen het hele traject van A tot Z uit handen nemen voor senioren
in combinatie met zeer betaalbare en kwalitatief hoogwaardige
mantelzorgwoningen.
Dat klinkt goed, maar nu willen we dit met Woon Dichtbij ook in de
praktijk brengen! Wij zijn op zoek naar senioren die onze
dienstverlening willen ervaren en hun bevindingen willen delen met
anderen. In ruil voor uw flexibiliteit en kritische blik bieden wij
eenmalig de volledige mantelzorgwoning, inclusief al onze diensten,
volledig tegen kostprijs aan.
Kortom: bent u al een tijdje op zoek naar een mantelzorgwoning?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op via:
info@woondichtbij.nl of via 06 272 135 22
Met vriendelijke groet,
Roel Denissen

info@woondichtbij.nl
www.woondichtbij.nl

Voorwoord
Opdat wij nooit vergeten: oorlog herdenken en oorlog voeren?
Vandaag, op 4 mei, herdenken we de slachtoffers van de 2e WO, terwijl er tegelijkertijd elke dag aan de oostkant van Europa slachtoffers vallen. Dit is onmogelijk met elkaar te rijmen. Daarom is het nodig, dat we stilstaan bij de gevoelens
die deze tegenstrijdige kwesties oproepen. En juist daarom zó belangrijk om te
herdenken: gewoon samen even met elkaar stilstaan en zo ons gevoel van verbondenheid tonen. En samen met anderen de emotie te ondergaan van het onverenigbare leed in de wereld.
Het college en de gemeenteraad komen naar ons toe.
Op zaterdag 21 mei is de complete Raad van de gemeente Oisterwijk te gast in
ons dorp. Hoe ervaren Haarense inwoners na bijna anderhalf jaar de samenwerking vanuit de nieuwe gemeente? Hebben we nog wensen en zoja, hoe brengen
we die over? Een samenwerkingsverband tussen SGH, HaarenEEN, KBO en HK/
DBS is bezig met het opstellen van een programma, waarbij we elkaar, gemeente
en dorp, stevig zullen bevragen. Is er een onderwerp, dat u absoluut aan de orde
gesteld wilt zien, mail dat dan per omgaand aan info@haarensklokje.nl
Film over Kasteel Nemerlaer voor Zonnebloem en KBO op 11 mei a.s.
Het boek ‘Haaren, een wandelend dorp’ won vorig jaar de Oisterwijkse Karel
Groenland-Cultuurprijs. De prijs bestaat uit een bedrag van € 250.- plus gratis
gebruik van de grote Tilianderzaal. Daarom wordt op 11 mei deze film, gratis
aangeboden door Oisterwijk in Beeld , gratis vertoond voor leden van de Zonnebloem en KBO; De Zonnebloemers worden ook nog eens opgehaald met de Parel
Express om 13.30 uur op het Mgr. Bekkersplein. We hopen op mooi weer en dat
de trein dan daar éénmalig even mag parkeren!
De redactie.

Kerkstraat 26
5076 AW Haaren
T 0411 622 619
info@haarensklokje.nl
www.haarensklokje.nl

Kopij & advertenties
inleveren voor
maandag 12:00 uur
IBAN: NL74 RABO 0118 1004 91

St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
www.jozef-parochie.nl
h.lambertus@jozef-parochie.nl
ZONDAG 8 mei: 09.30 uur Eucharistieviering 4e zondag Pasen
Zang: Sine Nomine Gitaar: Colin Copal
Misintenties: Ton van Steen; Jans Brekelmans; Zus Mensink; Willem en Maria
Verstijnen – Verstijnen; Overleden ouders Bert en Jaan Vugts – Verstijnen; Bijzondere intentie
Vieringen door de week:
Donderdag 5 mei: 8.30 u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering
Maandag 9 mei: 18.00u Rozenhoedje en 18.30u Eucharistieviering
Bereikbaarheid Pastorie:
Pr. Francis De Meyer, Driehoeven 1, M: 06-27533678 E: pastoor@jozef-parochie.nl
Bereikbaarheid parochiehuis: 							
kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.
nl. Open : Ma: 9.30 – 11.00u Woe: 10.00 – 13.00u.
Aanmelden doop: 								
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, neem dan contact op met Pr.
Francis De Meyer T: 06-27533678 of met het kerksecretariaat in het parochiehuis
T: 0411-623749 of E- mail: H.lambertus@jozef-parochie.nl
Aandacht voor zieken: 								
Is er een zieke huisgenoot? Laat het even weten aan Pr. Francis De Meyer, T: 0627533678 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.
Administratie: 									
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-21 39 47 Bankrek; Misintenties:
NL03 RABO 0308635183 ovv naam intentie en datum van aflezen
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Secr. St. Jozef: T: 013 – 5213376
E: secretariaat@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
VASTENACTIE VERLENGD Landbouwtrainingen voor vrouwen in Oeganda Moergestel TV en LOVO zenden donderdag 5 mei vanaf 19.00 uur beelden uit van
het project in Oeganda o.l.v. Sander Kesseler. Vastenactie heeft het project tot en
met 8 mei verlengd. U kunt het nog steunen door overboeking naar Vastenactie:
NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. 401858 of stop uw
bijdrage in de collectebussen achter in de kerk.

MARIA -MEI MAAND
Tijdens de maand mei barst de schepping van
schoonheid en nieuw leven na een lange winter.
Misschien is dit de reden dat Maria wordt geassocieerd met dit seizoen van overvloed.
De overvloed van de natuur gedurende de maand
mei weerspiegelt de voortdurende Maria’s vruchtbare aanwezigheid in het leven van de Kerk. Als
christenen mogen wij ons tot Maria met de spontaniteit van kinderen die zich tot hun moeder
wenden voor verzorging, voor troost, voor hulp in
tijden van nood en voorspoed. Voor ons, die haar
kinderen zijn, is ze inderdaad, zoals het eeuwenoude Marialied „Salve Regina”: `ons leven,
onze vreugde en onze hoop`.

Mei, de maand van Maria, biedt de gelegenheid
om enkele van de rijke Maria devoties die de Kerk
ons door de eeuwen heen heeft aangeboden, te vernieuwen of te ontdekken. We
kunnen bijvoorbeeld in mei dagelijks de rozenkrans bidden, zodat we, door samen
met Maria over de mysteries van de verlossing na te denken. We kunnen dagelijks
het eenvoudige maar mooie gebed van het Angelusgebed bidden, dat ons herinnert en uitnodigt tot nadenken over het mysterie van de Menswording door Maria’s
toestemming aan de aartsengel Gabriël.
Het mooie van deze toewijdingen is dat het ons helpt onze dag te accentueren met
gebed. Er zijn veel prachtige manieren om Maria te eren en haar deugden na te
volgen.
Laten we ons toevertrouwen aan Maria’s moederlijke voorspraak, zodat zij ons en
onze gezinnen, onze samenleving en de Kerk kan beschermen.

VERVOLG VAN: DE WERKELIJKHEID VAN HET ONZICHTBARE
Na de interessante avond over geloven op 5 april is er op 10 mei een
vervolgavond waarin Hein Gonlag zal vertellen over zijn geloofservaringen naar aanleiding van zijn boek “De werkelijkheid van het onzichtbare”.
Tijdens de tweede avond zal aan de orde komen:
Zien met onze geestelijke ogen, houding van nederigheid en dankbaarheid, nieuw leven in ons vanuit Pasen, de verrijzenis of de opstanding en
dat strijd en lijden een weg omhoog kunnen zijn. Doel is ons te bemoedigen, een hart onder de riem en een wake-up call.
Wanneer? Dinsdagavond 10 mei, in het St. Jozefcentrum, Kerkstraat 95A

in Oisterwijk. Het begint om 19.30 uur, einde uiterlijk 21.00 uur.
De bijeenkomst krijgt ook nu een interactief karakter. Vragen en reacties
op Heins verhaal zijn heel welkom! Bedoeld voor iedereen. Aanmelden
niet nodig en ’t is ook nog gratis. Hopelijk tot 10 mei! Hein Gonlag
Melding van overlijden

Met oog voor de
kleinste details...

0800 - 222 2002
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Lettertype:
Eurostile Regular

04 wo Herdenking bij het oorlogsmonument voor het gemeentehuis aanvang
19.30 uur
11 wo Kook en Ontmoet is voor alle inwoners van de gemeente Haaren in Den
Domp, 16.00 uur
11 wo Zonnebloem, Film over Kasteel Nemerlaer, Tiliander Oisterwijk, 13.30 uur
16 ma Gedenkplaats Haaren, Film “Kamp Haaren “ , oude brandweerkazerne
(Gildepad), 11.00 uurReserveren 0411-621729, entree € 5,=
21 za Gemeente Oisterwijk bezoekt Haaren
22 zo Park Ruijboschdag met viswedstrijd
23 ma Gedenkplaats Haaren, Film “Kamp Haaren “ , oude brandweerkazerne
(Gildepad), 11.00 uur Reserveren 0411-621729, entree € 5,=
30 ma Gedenkplaats Haaren, Film “Kamp Haaren “ , oude brandweerkazerne
(Gildepad), 11.00 uur Reserveren 0411-621729, entree € 5,=

aandacht en
stijlvol eerbetoon
Als oud-inwoner van Haaren stel ik mij graag aan u
voor, in mijn rol als funeral planner. Wellicht heb ik
met u al kennisgemaakt tijdens één van de uitvaarten
die ik in Haaren mocht verzorgen, echter is nog niet
iedereen op de hoogte. Vandaar deze introductie.
Mensen leven hun leven, kleuren dat in tussen geboorte
en overlijden. Afscheid nemen van dat leven, komt op
ieders pad. De vraag is: hoe wilt u herinnerd worden?
Ik vind het een eerzame taak om nabestaanden te
mogen bijstaan en wensen waar te maken. De overledene nog één keer een
podium te geven en het middelpunt te laten zijn.
Rouwverwerking begint soms al vóór het overlijden, maar zeker op de dag
van het overlijden. Zowel de dagen tot de uitvaart als de uitvaartdag zelf, zijn
van groot belang.
Ook mensen die zelf de invulling van hun uitvaart in handen willen nemen
begeleid ik met hart en ziel. Om bij te staan, te steunen en om waar nodig
doortastend de regie te mogen voeren. Bij een uitvaart gaat het immers om
een persoonlijke en betekenisvolle weergave van een waardevol leven.
Hiervoor voeren wij vrijblijvend en kosteloos laatste wensen gesprekken,
zowel met mensen “in goeden doen” als met mensen waar binnenkort een
overlijden verwacht wordt.
Els Uitvaartzorg werkt volledig transparant, zonder toeslagen of provisies en
is onderscheidend. Wij zijn flexibel, toegewijd en zorgen ervoor dat alles tot
in de puntjes verzorgd is. Graag informeren wij u.
Els Barnhoorn
Alle tijd en ruimte voor uw wensen, ongeacht of u verzekerd bent, wij staan
iedereen terzijde. Bel vrijblijvend voor een oriënterend gesprek over uw laatste
wensen: 06-22 130 999, het geeft rust en duidelijkheid voor iedereen.

Els Barnhoorn

Judith Schilders

Gerda Manders

Edith Kloppers

Els Uitvaartzorg
info@elsuitvaartzorg.nl • www.elsuitvaartzorg.nl

Overlijden melden? Bel dag en nacht 088-21 40 400

Voor het
afscheid van
je leven.
Foto: Rien Bijnen

Onze ambitie is om jou te helpen met het verwerken
van het verlies van een naaste. Er is niet één manier
om met afscheid nemen om te gaan. Niets doen is geen
optie. Rouwen is een actief proces. Daar helpen we jou bij,
voor, tijdens en na het afscheid. Een arm om je heen, een
hand op je schouder, een goed gesprek.

Bel voor directe hulp en
ondersteuning bij overlijden

0800-9060
www.bijnen.nu

Bijnen Uitvaartzorg
Wolfskamerweg 16
5262 SJ Vught
073 656 23 79
Baroniestraat 53
5281 JC Boxtel
0411 68 47 69
info@bijnen.nu
www.bijnen.nu

Secretariaat Scriba
Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren
Postbus 19 5268 ZG Helvoirt
kerkenraad@pkn-helvoirt-haaren.nl
Kerkdienst in Oude Sint Nicolaaskerk
(aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven)
08 mei ds. L. van Wingerden, Morningsong
m.m.v. Frans Schoenmakers, klarinet

KijkOp: Viering 4 en 5 mei – en verder
Begin deze maand herdachten we op 4 mei de slachtoffers van WOII en allen die door oorlogsgeweld of anderszins het leven moesten loslaten. Op 5
mei was het feest van de bevrijding van geweld en overheersing.
Twee data om voor altijd in ere te houden, te blijven herdenken en te blijven vieren.
Onlangs ik nog een de tekst zoals deze door prinses Beatrix in 1995 (50
jaar na de bevrijding) is uitgesproken. Woorden, uitgesproken in het verleden, maar die er vandaag eveneens toe doen.
Ik citeer onze vroegere koningin:

‘Vandaag, vijftig jaar na de bevrijding, is de integriteit van de mens onze
grootste zorg, de erkenning en waardering die elk mens verdient. Elk
mens is uniek, anders in eigenheid, maar gelijkwaardig aan anderen…
Vanuit die gelijkwaardigheid moeten mensen zich over en weer verantwoordelijk voelen opdat aan ieders kansen op ontplooiing recht wordt
gedaan en elk de eigen bestemming kan bereiken.
Respect voor anderen vraagt voortdurende aandacht en inspanning. Het
vereist een doorbreken van onverschilligheid en het overwinnen van gevoelens van haat. Zoals volken zich moeten teweerstellen tegen tirannie van
buitenaf, zo geldt voor ieder mens dat echte vrijheid pas mogelijk is na innerlijke bevrijding.
Dan komt er ruimte voor verdraagzaamheid, voor toenadering tussen
andersdenkenden en tussen vroegere vijanden; dan kan een mens zich
vrij voelen omdat zijn kracht vanuit het eigen hart komt. Bij die innerlijke
bevrijding kunnen wij nieuwe inspiratie vinden in oude woorden, in de opdracht van onze geschiedenis:
‘De tirannie verdrijven die mij mijn hert doorwondt’.
Ds. L. van Wingerden

Berichten
HUISARTSENPRAKTIJK HAAREN Dr. P. Bloks - dr. E. Welsing
T 0411-621205. Spreekuur volgens afspraak van maandag t/m
vrijdag in de praktijk aan de Driehoeven. Bellen voor afspraken
tussen 08.00-10.00 uur. Avond- en weekenddienst Huisartsenpost
Midden-Brabant T 085 – 53 60 300 Voor informatie en bestellen
chronische medicatie www.huisartsenpraktijkhaaren.nl

ERGOTHERAPIE Nina Hagoort, Kerkstraat 32 5076 AX Haaren T
073-2032412

APOTHEEK HAAREN Openingstijden: van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur tot 17.30 uur. Van 12.30 uur tot 13.30 uur is de apotheek
dicht. Vragen over Uw medicijnen (niet voor het vragen van
herhaalrecepten) T 0411-625447 fax: 0411-604501

FYSIOFIT
HAAREN:
Fysiotherapie,
kinderfysiotherapie,
osteopathie, (medisch) fitness: hartlongrevalidatie, oncofit,
Parkinsonnet, Claudicationet. Hannie vd Wee, Anne-Marije
Smetsers. Mgr Bekkersplein 9, tel 0411623327/0630746375.
Mgr. Bekkersplein 9 T 0411-623327 info@fysiofithaaren.nl; www.
fysiofithaaren.nl

ACUPUNCTUUR PRAKTIJK HAAREN
www.classicalchinesemedicine.nl Voor informatie of afspraak
bel Gabriella Keresztes T 06-11168093, Reitselaan 2, gabriella.
keresztes@gmail.com
ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING THUISADMINISTRATIE KBO
Mieke Ligtenberg T 0411-621689, Marie-José Panhuijzen T 0411622146, Gerard v. Loon T 0411-622150
ALOЁ VERA PRODUKTEN van Forever. Zelfstandig Forever
Business Owner in Haaren. Info & bestellen via T 06-51121912 of
de webshop www.MoniqueAndersen.nl
BELASTING-INVULHULP KBO Jo Broeders: T 0411-621926, MarieJosé Panhuijzen T 0411-622146, Piet v.d. Schoor T 0411-622043,
Frans v.d. Berk T 06-80143053
BOEKENPUNT In Den Domp Van ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur
kunt u gratis boeken lenen. Op di. wo. en don. is er van 11 tot 12
uur een vrijwilligster aanwezig. Noteer in het notitieboekje wat u
meeneemt.
BRIDGECLUB 2000 in Den Domp elke woensdag van september
t/m april van 19.30u tot 22.45u Vooraf aanmelden bij Ans van der
Pennen T 0411-643329
BRIDGECLUB Haaren e.o, in Den Domp Elke vrijdag van oktober
tot april vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur info Rien Leenheers Rien.
Gonny@hotmail.com T 0411621980
BUREAU TOT UW DIENST Biedt maatwerk in persoonlijke aandacht
en/of begeleiding. Neem contact op voor informatie of een
vrijblijvend gesprek. T 06-11598158 T 06-10400610 T 06-18091359
CARITAS HAAREN biedt financiële hulp aan inwoners van het dorp
Haaren die het nodig hebben. Caritas is onafhankelijk en opereert
anoniem en heeft contacten met de parochie, de gemeente en
diverse maatschappelijke instanties en verenigingen. Caritas
Haaren p.a Driehoeven 1a of caritashaaren@gmail.com
COACHING & STRESS REDUCTIE PROGRAMMA’S Power to Grow,
Haaren. www.powertogrow.nl; T 06-46064742. Persoonlijke
begeleiding bij angsten, spanning, trauma’s, rouwverwerking en
burn-out & leren omgaan met stress.
COACHING VOOR KINDEREN EN OPVOEDVRAGEN Dapper
kindercoaching Jolanda Sterke – de Jong T 06-28575071, info@
coachinghaaren.nl www.coachinghaaren.nl
CONTOUR DE TWERN Dorpsondersteuning Haaren. Kantoor in Den
Domp, op woensdagen kunt u altijd binnenlopen. Overige dagen op
afspraak. U kunt bij ons terecht voor vragen over welzijn en wonen.
Annemarie Kleian T 06-83199329 en Arie Hobo T 06-41159731 ,
DEN DOMP ONTMOETINGSCENTRUM Kerkstraat 26, 5076
AW Haaren. Voor ontmoeting, sociaal culturele activiteiten,
vergaderingen,organisaties, zzp’ers etc. bent u van harte welkom.
T 0411-622048. Kijk ook eens op onze website www.dendomp.nl. ;
info@dendomp.nl
DIER MEDICENTRUM HAAREN Kerkstraat 71 5076AT. Dierenarts
Mariëlle Vossen. Behandeling op afspraak. Altijd telefonisch
bereikbaar! . T 0411-608219
DIETISTENPRAKTIJK VITEL: Ellen van de Ven & Juul Wolfs
Kerkstraat 32 5076 AX Haaren www.dietistvitel.nl T 085-7603959
Medische-, sport-, en kinderdiëtetiek

FYSIOTHERAPIE DOELGERICHTE Gespecialiseerd in
psychosomatiek. Monique Melis + Meerbach, Langeweg 7 Haaren
T 06-30883445

FYSIOTHERAPIE ELLEN BUYNSTERS (kinder) fysio, neurologie,
oedeemtherapie, echografie, dry needling, oncologie, hart-long,
Parkinson, Claudicatio, medisch fitness. Gildepad 8, T 0411-623358
FYSIOTHERAPIE VAN DUN Algemeen fysiotherapeut en
gespecialiseerd in geriatrie, aangesloten bij claudicationet.
Driehoeven 68. T 0620652757.
HAARENEEN Digitaal dorpsplein www.haareneen.nl. T 0411-621842
info@haareneen.nl. HOStv Haaren (Haarense OmroepStichting) p/a
Handboogstraat 2, 5076 EP Haaren hostvhaaren@gmail.com www.
youtube.com/hostvhaaren
HOStv Haaren (Haarense OmroepStichting) p/a Handboogstraat
2, 5076 EP Haaren hostvhaaren@gmail.com www.youtube.com/
hostvhaaren
HYPNOTHERAPIE HAAREN Hypnose als hulpmiddel. Berry van
Esch Internationaal Register Hypnotherapeut. Berkenlaan 8,
5076EE Haaren. T 06-19422958. www.hypnotherapiehaaren.nl ;
info@hypnotherapiehaaren.nl
KLEIN KARWEI Technische en praktische hulp voor en door
senioren in Haaren. Hulp of info: di en do tussen 09.00-10.00 uur
T 0411-621888
LOGOPEDIE Logopedie Oisterwijk’, Moergestelseweg 34 5062 JW
Oisterwijk, T 013-5216899 T 06-83410267 Behandeling op afspraak
LOGOPEDIE JILL Logopedie voor kinderen EN volwassenen. Voor
oa spraak – taal – stem – adem en neurologische problemen.
Gildepad 8, 5076 AN Haaren, info@logopediejill.nl T 06-81815693,
www.logopediejill.nl
LOKET WEGWIJS. Loket Wegwijs Oisterwijk. Heb je vragen of
hulp nodig op het gebied van zorg, werk & geldzaken, jeugd &
gezin, wonen & vervoer? Dan kun je terecht bij Loket Wegwijs
Oisterwijk. : Inloopspreekuur donderdagochtend van 9 tot 10.30 in
Cultuurcentrum Tilliander.
LOVO Oisterwijk (Lokale Omroep) U kunt Team Haaren bellen:
Gerda Voorhaar T 06-22061832, Broer van de Ven T 06-44688842,
Jef Peters T 06-42568297
MUZIEK Muziekopleidingen, ensembles en orkesten op
verschillende niveaus. Muziekver. St. Gregorius T 0411-621833
www.sintgregorius.nl
NIEUWSPOOR
VOETREFLEXZONETHERAPIE
Antoinette
Spoormakers, Heuvelstraat 32 5076 EJ Haaren T 06-12216021
www.nieuwspoor-voetreflex.nl
OEFENTHERAPIE CESAR Ellen Kepers Mgr. Bekkersplein 9 (bij
Fysiofit) T 06-44778760 www.oefentherapiecesarhaaren.nl
OSTEOPATHIE HAAREN Fysiofit Haaren. Mgr. Bekkersplein 9
5076 AZ Haaren, T 0411-623327 www.fysiofithaaren.nl info@
fysiofithaaren.nl
OUDERENADVISEUR KBO: Marieanne van Wijk T 0411-621288
PEDAGOGISCH BUREAU OP STAP Rianne Baarendse Broekwal 12,
5268 HC Helvoirt Begeleiding kinderen met problemen op sociaalemotioneel gebied. Doelgroep 4-12 jaar. Info: opstap@ziggo.nl
www.pedagogischbureauopstap.nl T 0411-643551 T 06-12333017

PEDICURE– EN SCHOONHEIDSSALON Brenda Bergman, Pastoor
Jansenstr. 18b T 0411-623743.www.bodyandfeethaaren.nl
PEDICURE– EN SCHOONHEIDSSALON Nathalie van Dijck.
Kantstraat 16, T 06-52086019, www.vandijckcosmetic.nl ; info@
vandijckcosmetic.nl

TANDARTS De Hartog Mondzorg, Groenplein 9 Haaren
T 0411-628220 en Parklaan 12 Vught T 073-7600544
www.dehartogmondzorg.nl
TANDARTS A.F.M. Sanders, Lindelaan 30c Helvoirt T 0411-622195
www.tpsanders.nl Behandeling op afspraak.

PEDICURE PRAKTIJK (MEDISCH) Yvonne van Baest, Haarendijk 5,
5076TL Haaren T 06-27390425,info@medischpedicurehaaren.nl,
www.medischpedicurehaaren.nl

TERCURA TERMINALE ZORG T 06-34814092 www.tercura.nl info@
tercura.nl TerCura biedt kleinschalige thuiszorg in de gemeenten
Haaren en Boxtel.

PEDICURE Paulien Op ’t Hoog pedicure MEDISCH PEDICURE
Bossebaan 2 Haaren T 06 – 11620120 Ook voetverzorging bij u aan
huis.

TROMBOSEDIENST Tilburg: elke werkdag tussen 08.00-09.00uur
op huisartsenpraktijk.

PEDICURE (AMBULANT) Petra Zorg&Voet T 0622931418. Voor
voetverzorging bij u thuis.

VERENIGING SINT LIDUINA Secretaris H. Sterke
sterke.harry@gmail.com T 06-24558794

PODOTHERAPIE Molenschot-Verbraak, Mgr. Bekkersplein 1b, 5076
AZ Haaren, T 0416-531616 / 0162-681450 / 0411-607298;
info@podotherapiemv.nl of www.podotherapiemv.nl

VERLOSKUNDIGEN Verloskundige praktijk de Bron met
spreekuurlocatie o.a. in Haaren, meer ruimte voor persoonlijke
aandacht. Ook voor avond- en echospreekuur. Voor informatie /
aanmelding www.bronverloskunde.nl of T 06-19854003.

POLITIELOKET Bureau Brucknerlaan 18 te Tilburg, met een
steunpunt in Oisterwijk aan de Blokshekken 5. Wijkagent in Haaren
is Albert Tuut; te bereiken op de mailadressen:
cluster-3.groene-beemden@politie.nl en albert.tuut@politie.nl
T 0900 – 8844

VIVENT Vivent (hoofdkantoor) Vliertwijksestraat 369 Rosmalen
T 088-1637000. www.vivent.nl. Vivent biedt (gespecialiseerde)
verzorging en verpleging, cursussen, diëtiek, alarmering,
maaltijdservice, verpleeg- en verzorgingshuizen en div.
servicediensten.

PRAKTIJK DE ZONNE-ENERGIE Voor hulp bij lichamelijke en/of
psychische klachten. Natuurgeneeskundig Therapeut Berry van
Esch, lid van BATC. www.praktijkdezonneenergie.nl 06-17047814
Berkenlaan 8, 5076EE Haaren.

VRIJWILLIGE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG ’s-Hertogenbosch
e.o. ”Thuis …tot het einde (ook in Haaren). Het geven van hulp
aan de zieke en zijn naasten, aanvullend op de thuiszorg, om de
laatste levensfase in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen
doorbrengen. Informatie of aanvraag van hulp: T 085-0025310
Postbus 96, 5240 AB Rosmalen, info@vptzregiodenbosch.nl

RAKTIJK KAROENA VOOR LICHAAMSWERK EN BEWUSTZIJN
Ondersteuning bij het in contact komen met jezelf, je lichaam
en je gevoel.Marianne Pijnenborg Tel: 06 - 28518357, www.
praktijkkaroena.nl
PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING, gespecialiseerde hulp bij
leerproblemen voor basisschool en voortgezet onderwijs. Marij
Koene, remedial teacher psycholoog T 06-49308643
PRIKPOST (BLOEDAFNAME) Voor bloedafname bij de prikpost
van Diagnostiek Brabant (St. Elisabeth en TweeSteden) kunt u
op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-10.00 uur en op
woensdag en vrijdag van 08.30-10.00 uur terecht in het pand van de
Huisartsenpraktijk. Verder kunt u op maandag t/m vrijdag tussen
08.30 en 10.30 uur terecht bij het Rode Kruis/EHBO gebouw,
Blokshekken 6 in Oisterwijk. Graag legitimatiebewijs meenemen.
www.diagnostiekbrabant.nl
PSYCHOTHERAPIE Voor begeleiding bij o.a. angst, depressie,
verlies en rouwverwerking. M.J. Simons T 0411-621375 www.
simonsgestalt.nl
PSYCHOLOGENPRAKTIJK PIT Willian Pijnenborg en Anneke
Pijnenborg, De Tempeliershoeve, Tempeliersweg 46, T 0612839722 www.praktijkpit.nl en www.tempeliershoeve.nl
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Afspraak via school (IB) of via
Farent T 088-0237500
SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Regio Zuidoost: Om de Toren 4,
6191 KZ Beek. Openingstijden weekdagen 09.00-17.00uur
T 0900-0101
SPORTHAL DE SPRANKEL Sportlaantje 8, 5076 AM Haaren
T 06-15198987 T 0411-622259
STICHTING MAALTIJDENEXPRESS MIDDEN-BRABANT Wekelijkse
bezorging van langer houdbare koelverse maaltijden voor ouderen
en gehandicapten in in o.m. Oisterwijk en Haaren. T 013-5442513
STORINGSDIENST INTERGAS T 0162-481200 Water T 073-6838000
voor alle vragen + storingen Electriciteit T 0800-9009 voor alle
vragen + storingen

YOGA De Zonnegroet,
www.yogadezonnegroet.nl

Myrian

Franken,

YOGA “Yogamel”,
Melanie
Verhagen,
yogamelhaaren@gmail.com; www.yogamel.nl
WMO CLIËNTONDERSTEUNER
T 0411-621288

KBO

T
T

Marieanne

0411-623083
06-38634404
van

Wijk

WOONSTICHTING TBV Wonen verhuurt woningen in Udenhout,
Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Vragen? Bel
T 013 594 05 94 of mail ons info@tbvwonen.nl. Voor inschrijven of
ons woningaanbod zie www.woninginzicht.nl.
ZONNEBLOEM Wilt u graag bezoek ontvangen en bent u langdurig
ziek, lichamelijk gehandicapt of hulpbehoevend? Neem dan contact
op met mevr. E. vd Boom T 0411-621968 of Det van den Hurk
T 06-30149611
ZORGGROEP ELDE Woon- zorgcentra
dagopvang, ergotherapie, fysiotherapie,
diëtiek, psychologie en thuiszorg.

en verpleeghuizen,
ouder-geneeskunde,

ZORGTUINDERIJ DE ES dagbesteding en begeleiding voor
ouderen, mensen met dementie, mensen met een psychiatrische
aandoening en trajecten herstel en arbeidsreïntegratie. Eind 19c,
5076TD Haaren, www.tuindees.nl T 06-57702480
ZORGVERZEKERAAR CZ CZ Verz.adv. Harry
T 06-30858154. Klantencontact T 013-5376222

van

Caam

ZORGSTICHTING ’T HEEM biedt thuiszorg, zorg in woon- en
zorggebouwen en activiteiten aan senioren in Udenhout, BerkelEnschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Vragen? Neem contact
op met de wijkverpleegkundigen of zorgadviseurs. T 013-5229150
of mail zorgadviseur@t-heem.nl. Voor vragen over thuiszorg
T 06-27003387 of mail thuiszorg@t-heem.nl
ZWERFAFVAL ZAP in Haaren voor al uw vragen en opmerkingen.
Coördinator Willem Ligtvoet (wamligtvoet@gmail.com)

				27-04-2022
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Secretariaat:
0411-785285
Kraant,
redactie@kbo-haaren.nl
www.kbo-haaren.nl

4 mei 2022

Secretariaat: 0411-785285 - www.kbo-haaren.nl - e-mail: redactie@kbo-haaren.nl
Kraant, 04 mei 2022

De KBO - Jeu de Boules middag op dinsdagmiddag 10 mei
We hebben eindelijk, na Corona, dit jaar weer een KBO Jeu de Boules middag
kunnen organiseren bij “t Haarens Buutje”; de Jeu de Boules club gelegen aan
de Nemelaerstraat in Haaren.
Dit zal dan, vanwege het succes van deze activiteit, gehouden worden op
dinsdagmiddag 10 mei.
Om 13.30 uur staat de koffie/thee met cake voor ons klaar waarna we, na
indeling, met het 1ste spel gaan beginnen. Natuurlijk zullen enkele leden van de
club ons uitleggen hoe de spelregels zijn, zodat alles volgens de regels verloopt!
In de pauze kunt u een consumptie gebruiken waarna we het 2e spel starten met
andere tegenstanders!!
Elk jaar is het een gezellige en sportieve en hopelijk ook een zonnige middag en
daar kijken we nu ook naar uit.
De kosten zijn € 5,50 p.p. dit is incl. koffie/thee en een consumptie, te betalen
bij binnenkomst.
Als u mee wilt doen aan deze sportieve middag dan kunt u zich
telefonisch of per email opgeven t/m vrijdag 6 mei bij:
Elly van der Heijden
Jeanne Pijnappels
Mieke van Boxtel

tel. 62 35 62
tel. 62 23 64
tel. 62 21 88

famvd.heijden@home.nl
jeannepijnappels@home.nl
jmvanboxtel@home.nl

KBO

Haaren
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Excursies en museumbezoek
voor KBO-leden gaan weer
van start.

Boerenbondsmuseum Gemert

Op vrijdag 20 mei organiseren wij een
excursie naar een asperge boerderij in
Gemert alsmede een bezoek aan het
Boerenbondsmuseum, eveneens in
Gemert.

Programma:
09.30 uur vertrek naar Gemert vanaf Den Domp met auto’s
10.30 uur ontvangst met koffie en gebak op de asperge boerderij.
11.00 uur uitgebreide rondleiding op het bedrijf.
12.30 uur vertrek naar het Boerenbond Museum (= uniek in Nederland)
13.00 uur uitgebreide Brabantse koffietafel (warm en koud) in het museum
14.00 uur oude tijden herleven………..te veel om op te noemen.
Ook maken we een rondrit van 1 uur met een huifkar, getrokken
door een Belgisch trekpaard.
16.30 uur vertrek naar Haaren
(wijzigingen voorbehouden)
Kosten: € 40,- p.p. (incl. vervoer, entree, koffietafel etc.) bij aanmelding direct
over te maken op IBAN rekeningnummer NL47 RABO 0118 1940 97
t.n.v. KBO Haaren onder vermelding van “Gemert” en uw
telefoonnummer.
Een museum jaarkaart is niet geldig.
Aanmelden (uiterlijk 12 mei) per email of telefoon. Vermeld hierbij ook het
aantal personen en of u wel/niet met eigen auto rijdt.
AANMELDEN BIJ:
Gerard van der Heijden: famvd.heijden@home.nl of 06-51610302
Thijs Reijnen:
thijsreijnen51@gmail.com of 06-37618740
Maximaal aantal deelnemers is 32 (wie het eerst meldt, wie het eerst mee gaat).
Bij overtekening wordt eventueel een 2de bezoek gepland.

KBO
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Koningsbingo
Wat een mooie
prijzen !!
Bij de Koningsdag bingo
op woensdag 27 april was
er veel oranje te zien.
Iedereen had wel een hoedje, sjaaltje of een andere versiering op gedaan.
Na de koffie met oranjesoes begonnen de 51 aanwezige deelnemers met veel
genoegen aan het spel, want er waren erg mooie prijzen te winnen. Deze prijzen
zijn geschonken door de Haarense winkeliers, waarvoor onze hartelijke dank.
Onder leiding van Els van Steen en Jeanne Pijnappels, de nieuwe bingo
dames, werd het een
gezellige voormiddag;
waarbij men in de pauze
ook nog werd getrakteerd
op een consumptie van
de KBO.

Dank aan de hoofdsponsor Albert Heijn en al de andere winkeliers; m.n.
Veldsink en v d Heijden adviesgroep, Traiteurslager Frank Coppens,
Kapsalon Estremo, Mary’s Mode, Bloem en plant Florissant,
Dierenspeciaalzaak Angela, Kapster Knap Koppie, Kledingzaak Op je Best,
Groencentrum J v d Wiel, Jumbo supermarkt, Bakkerij Gillis en
Kapsalon Katherine.

KBO

Haaren
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Beste Haarense dorpsgenoot,
U hebt het vast al in het Haarens Klokje of op
haareneen.nl gelezen, of wellicht van iemand gehoord:
Zondag 22 mei van 11.00-16.00 uur
Eerste Park Ruijboschdag
Wij willen heel Haaren de kans geven om hier gedurende
de dag elkaar te ontmoeten, dus ook u , onze oudere
dorpsgenoot, wellicht gebruik makend van rollator of
rolstoel.
Hiervoor hebben wij op twee momenten een wandeltocht
gepland vanaf het Mgr. Bekkersplein naar en door het
park. We bieden u daar in onze tent gratis een kopje
koffie of thee met iets lekkers aan. Ondertussen zal het ook nog muzikaal omlijst
worden.
Ja, wij willen u een beetje verwennen, hebt u het al door?
U start dus om 11.00 uur of om 14.00 uur. We verzamelen op het Mgr.
Bekkerplein (bij de kiosk)
U kunt zich opgeven via info@haareneen.nl of via de KBO contactpersoon Mieke
van Boxtel, telefoon: (0411) 62 21 88. Dit kan tot uiterlijk maandag 16 mei!
U geeft aan:
• welke tijd u er bij bent (11.00 uur of 14.00 uur);
• of u vervoer nodig hebt om bij het Mgr. Bekkersplein te komen;
• of u eventueel een rolstoel nodig heeft en iemand die u begeleidt. Wij
regelen dit graag voor u.
Zo proberen we u een mooie zondag te bezorgen
in ons prachtige park.
Duimt u mee voor mooi zonnig weer?
22 mei: Heel Haaren ontmoet, bent u erbij?
Zonnebloem Haaren, KBO Haaren en
Werkgroep Park Ruijbosch

KBO

Haaren
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Excursie Dobbelhoeve
Boerderij nieuwe stijl
donderdag 9 juni 2022

Enkele maanden geleden is er een
eerste overleg geweest tussen de
verschillende activiteitengroepen
van SV Oisterwijk, SV Moergestel
én KBO Haaren. Afgesproken
werd dat ieder voor zich gaat
bekijken welke activiteiten
georganiseerd kunnen worden, die voor zowel de leden van SV Oisterwijk,
SV Moergestel als voor KBO-Haaren interessant zijn.
Dit heeft geresulteerd in een excursie naar “Dobbelhoeve”, een boerderij nieuwe
stijl; georganiseerd door SV Moergestel.
U kunt kennismaken met het moderne boeren. De boerderij wordt gerund door
de familie van Roessel.
De excursie vindt plaats op donderdagmorgen 9 juni a.s., om 11.00 uur op
de Dobbelhoeve, Molenhoefstraat 18 in Udenhout. Na een introductie krijgt u
een rondleiding over het bedrijf.
Naast de boerderij heeft Guus van Roessel een melkfabriekje met eigen label
“Mijn Melk”. U kunt deze eventueel kopen bij de AH en Jumbo.
Na afloop is er koffie met gebak bij “De Brasserie Valentijn”, Molenhoefstraat 44 in
Udenhout.
Wilt u deelnemen aan deze excursie dan kunt u zich aanmelden bij:
mevr. Anny van Heeswijk; 06-40130234 - email: annyvanheeswijk@home.nl
óf bij mevr. Ria Colsen; 013-5133847 - email: riacolsen46@gmail.com
De eigen bijdrage voor deelname aan deze excursie is € 6,00 p.p.
U kunt deze overmaken op bankrekeningnummer NL38 RABO 0134 5322 60
t.n.v. Frans Laurijssen, penningmeester SV Moergestel onder vermelding van
‘excursie Dobbelhoeve’.

KBO
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NEMERLAERFILM

KBO

KBO

Voor maximaal 150 leden van KBO-Haaren en de Zonnebloem is dit de
laatste kans op een gratis kaartje en de film op ‘groot doek’ te gaan
zien. Wel met eigen vervoer.

Activiteit:

prachtige film over Kasteel
Nemerlaer in vroegere tijden.

Datum:

woensdag 11 mei 2022.

Waar:

in de Tiliander in Oisterwijk.

Kosten:

deze film wordt u gratis aangeboden door de samenstellers
van het boek ”Haaren een wandelend dorp”.
Zij hebben van de gemeente Oisterwijk de ‘Karel Groenland Cultuurprijs’
gewonnen. Deze prijs willen zij besteden door bovenstaande film voor de
leden van KBO-Haaren en de Zonnebloem aan te bieden.
Voor deze film kunnen 150 deelnemers zich aanmelden; wel even aangeven
of u zelf vervoer heeft en evt. plaats over hebt of dat u mee wilt rijden.
Als er nog plaats over is in de Parel Expres, waarmee de Zonnebloemleden
vervoerd worden, is dat misschien ook nog mogelijk.
De filmzaal is in terrasvorm opgesteld dus geen trappen.
Het programma is als volgt: 14.00 uur ontvangst met koffie of thee
14.30 uur Nemerlaerfilm
15.40 uur Afsluiting van de middag met
een consumptie.
Vertrek met auto’s vanaf Mgr. Bekkersplein om 13.30 uur
Vertrek Parel Expres vanaf Mgr. Bekkersplein om 13.30 uur.
Parkeren kan in de parkeerkelder, hier is een lift, betaling met pinpas.
Aanmelden kan t/m 5 mei bij: Mieke van Boxtel - tel. 62 21 88.
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Activiteiten in de komende 14 dagen
wo
do
ma
di
wo
wo
wo
do
di

4 mei
5 mei
9 mei
10 mei
11 mei
11 mei
11 mei
12 mei
17 mei

Walking Football
4 Kernen wandeling
Inloop hobby-/handwerksoos
Jeu de Boules middag
Walking Football
KBO Fietsmiddag
Vertoning “Nemelaerfilm”
4 Kernen wandeling
Rikken (kaarten voor punten)

10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
10.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Kunstgrasveld Nemelaer
De Vorselaer, Biezenmortel
Den Domp, Haaren
’t Haarens Buutje, Haaren
Kunstgrasveld Nemelaer
Mgr. Bekkersplein, Haaren
Tiliander, Oisterwijk
Dorpshuis de Es, Esch
Den Domp, Haaren

**************

VASTE CLUBACTIVITEITEN IN DEN DOMP
OBH; biljarten
Bridgeclub KBO
Gymclub
Fotoclub

ma. en vr. groep A / di. en do. groep B 13.30 uur
Bridgeclub KBO donderdagmiddag 13.30 uur
donderdagmorgen groep 1: 09.30 uur - groep 2: 10.30 uur
eerste dinsdag van de maand
13.30 uur

DIENSTVERLENINGEN
Frans van den Berk
Loek Bollen
Jo Broeders
Jan en Corrie Larmit
Gerard van Loon
Corry van Tilburg
Els van Steen
Noud Vermeer
Peter Witlox
Marieanne van Wijk

f.r.vandenberk@gmail.com
redactie@kbo-haaren.nl
jo.broeders@planet.nl
j.larmit@home.nl
gpm.vanloon@gmail.com
gecorvt@home.nl
redactie@kbo-haaren.nl
noud@vermeer-oomens.nl
witpeterlox@gmail.com
adviseur@kbo-haaren.nl

Marie-José Panhuijzen

06-80143053 belasting invulhulp
85 08 33 lid redactiecommissie
62 19 26 belasting invulhulp
62 12 31 Parkinson Contactgroep
62 21 50 adm. ondersteuner
62 17 82 bez.gr. zieken/overleden
62 20 94 lid redactiecommissie
62 18 69 KBO-vervoer
06-38893567 ledenadministratie
62 12 88 cliëntondersteuner Wmo
én ouderenadviseur
bel. invulhulp& adm. ond.

KLEIN KARWEI – klussendienst voor en door senioren
Riekie van de Ven

tel.: 62 18 88 op dinsdag en donderdag tussen 09.00-10.00 uur

LEDEN WERVING
Harrie Donkers
Sjan Fonken
Thea Verwijmeren

harrie-donkers@ziggo.nl
sjanfonken@hotmail.com
thea.verwijmeren@gmail.com

62 22 28
62 16 31
62 21 43

Open kerk

Open Kerk Helvoirt
Worden als de Goede Herder
Tegenover een wereld waarin mensen roepen: ‘Ieder voor zich en God voor ons
allen’ staat de wereld van vele goede herders. U kent ze wel - de mensen die écht
in je geïnteresseerd zijn. Om dit soort mensen bidden wij. Mensen met hart voor
mensen. Mensen, waar je op kunt bouwen.
De volgelingen van Jezus weten: Jezus is dood, maar zijn stem klinkt nog steeds
en wordt herkend door zijn vrienden. Hij leeft voort, overal waar die stem gehoord
wordt. Ze komen langzaamaan tot het besef dat zijn dood niet het einde is en dat
zij zijn boodschap nu verder moeten gaan uitdragen.
Als we zeggen dat Jezus voortleeft, dat zijn stem blijft klinken in onze tijd, dan
kan dat alleen werkelijkheid worden als wij proberen om zijn boodschap relevant
te maken voor onze tijd. Een grote verantwoordelijkheid voor al zijn volgelingen.
Door ons allemaal blijft Jezus’ stem klinken. Een stem die oproept tot vrede en
vergeving. Zeer actueel met de oorlog in Oekraïne.
Op zaterdag 7 mei in de Oude Nicolaaskerk in Helvoirt om 19.00 uur.
Inspirerende teksten, mooie zang en een eigentijdse overweging bezorgen een
uurtje rust en bezinning.
Het is alweer een tijdje geleden, dat de premiere plaats vond van de documentaire

“Kamp Haaren, leven tussen hoop en vrijheid”
Een indrukwekkend portret over de oorlogsjaren in Kamp Haaren.
Door allerlei coronamaatregelen heeft deze documentaire niet de aandacht
gekregen die ze verdient.
Maar op 5 mei wordt deze documentaire uitgezonden op Omroep Brabant.
Let wel: rond 10.50 uur.
Intussen hebben wij ook niet stilgezeten.
In de oude brandweerkazerne hebben we een zaal ingericht, waar
we een groep mensen (25) kunnen ontvangen.
We kunnen hier deze film vertonen na een passende inleiding
en natuurlijk koffie……
Op elke maandagochtend bestaat de mogelijkheid om rond 11.00 uur deze film
te zien en natuurlijk op afspraak. Een kleine financiële bijdrage (5 euro) is
zeer welkom 		
0411-621729

PENSION/DAGOPVANG
HONDEN
KATTEN
TRAINING TRIMSALON

Frans & Anjo Brock- Pollaerts
Heesakker 6, 5076 PR Haaren
0411-621311
info@in-t-veld.nl
www.in-t-veld.nl

Kees Witlox • 06 45 44 92 19 • witlox@contentplus.nl

Gratis, gedegen waardebepaling
Zorgeloze verkoop en de beste verkoopprrs!
www.contentplus.nl

GLAZENWASSER
Voor buiten en binnen. Ook reinigen van dakkapel,
zonnepanelen en goten.
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
Tel.: 06-24136243

Laat jezelf en je relatie
fijner stromen
Ga een doelgericht, creatief en uitdagend
veranderingsproces aan. Maasstroom Coaching helpt je
inzicht te krijgen en een nieuwe weg in te slaan.

Heuvelstraat 34, 5076 EJ Haaren
06 42 12 27 38
info@maasstroomcoaching.nl
www.maasstroomcoaching.nl

Petra Maas

Individuele coaching • Relatietherapie • Coaching in werk • Familieopstellingen • Rouw coaching

KLUSSENBEDRIJF P.M. MERKS

VOOR AL UW KLUSSEN IN EN OM HET HUIS

Peter Merks
Molenstraat 10A, 5268 KE HELVOIRT
0411-641012  06-50686240
E-mail: p.merks@planet.nl
www.mkenc.nl

Shadow game

BRITSE VEDETTE KOMT NAAR HELVOIRT.
Documentaire in de Bibliotheek
Zondag
24 april
in de
oude
kerk van
Helvoirt
vindt ervluchtelingen
een uniek concert
Shadow
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– de
helse
tocht
van jonge
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Game” isineen
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de Orde
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jonge alleenRijk ter gelegenheid van de Queen’s Birthday Honours lijst.
reizende mensen die hun oorlogsland ontvluchten op zoek naar een beter
leven.Kirkby
Ze trekken
schaduwwereld
wijvan
nooit
zien:
wereld
Emma
treedt op door
met deeen
Boxtelse
Cantorij onder die
leiding
dirigent
Wileen
Barten.
Het
van mijnenvelden, beren, snelstromende rivieren, smokkelaars en grenuit 18 personen bestaande koor heeft vaker opgetreden met Dame Emma Kirkby. Dirigent
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deren op de vlucht te beschermen. De film heeft in Nederland in 2021 het
Gouden Kalf gewonnen voor beste lange documentaire.

Er is een middagvoorstelling voor leerlingen van HAVO 4 en VWO 5-6 van
2College Durendael.
In de avond wordt de film getoond voor inwoners. Er is dan ook een panel
van deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden.
Deze middag en avond zijn een initiatief van Els Schults en Caroline van
Beek van EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) Oisterwijk, Contour de Twern
Oisterwijk en de Bibliotheek Oisterwijk.
3 juni
19.30-22.00u
Bibliotheek Oisterwijk
Gratis toegang
Plaatsen voor dit unieke concert kunt u reserveren via notenopdenoen@ziggo.nl Reserveren
is niet verplicht! Zolang er plaats is kunt u op de dag zelf binnenlopen.
LET OP GEWIJZIGDE BEGINTIJD. 24 APRIL IN DE OUDE KERK VAN HELVOIRT.
AANVANG 16.00 UUR.

0411 643 169
www.petruzonwering.nl

(Ritz)screens®
Rolluiken
Luifels
Schuifframes en shutters
Lamellen(daken)
Raamdecoratie
Stalen binnendeuren

WIJ ZIJN ER VOOR
ALLE FIETSERS

Stationsstraat 103 | 5281 GC Boxtel | Tel. 0411 - 67 68 47

www.biketotaalverhoeven.nl
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Op naam zetten / schorsen van alle voertuigen met kenteken.
Occasions met APK en servicebeurt
Onderhoud en reparatie
Laswerkzaamheden
Inleveren sloopauto; ontvang vanaf €75,= + vrijwaring RDW
AIRCOSERVICE

www.resautomotor.nl

www.kentekenloket.nl

5076 TM Haaren
(achter Tamoil tankstation)
 06 – 483 768 34

RDW-ERKEND

Haarendijk 6a

info@resautomotor.nl

De Kerkhovense Molen

Nationale Molendag bij De Kerkhovense Molen
op zaterdag 14 mei.
Vanaf 10 uur zijn bezoekers welkom en is iedereen in de gelegenheid om
de molen van binnen (en dan met name boven) te bezoeken. De molenaars
en de molengidsen staan dan paraat om een toelichting te geven en alle
vragen te beantwoorden. Verder zijn binnen winkel en horeca gewoon
open.
Op het molenterrein vindt u verschillende informatiestands waarin je kunt proeven van de producten van de zuivel van de Smaak van Heukelom
en de kaas van kaasboerderij Mathijssen, waar je
een verkooppunt voor insectenhotels en vogelnestjes vindt en volop informatie van onze eigen organisatie.
Ook ASVZ presenteert zich en hoopt op die manier
potentiële cliënten te interesseren om bij de Molen
dagbesteding te gaan doen.
Voor de kinderen zijn kleurplaten beschikbaar en kunnen ze zelf heiligenboontjes in potjes doen die ze dan thuis kunnen opkweken. Ook een fotoshoot is mogelijk.
Er is een imker present en bezoekers kunnen brood proeven dat gebakken
is van ons eigen meel.

Welkom bij De Heeren!

Houdt u van lekker eten en staat kwaliteit voor u voorop?
Kom dan eens genieten in onze Brasserie!
U kunt bij ons terecht voor een heerlijk kopje koffie,
smakelijke lunchgerechten en diners.
Onze uitgebreide kaart biedt een ruime keus aan
gerechten, onder het genot van een van onze
25 speciaal bieren of een mooi glas wijn.
Wij zijn geopend vanaf 12.00 uur.
Op dinsdag & woensdag zijn we gesloten.
Hopelijk ontmoeten wij u snel bij
Brasserie De Heeren!
www.deheerenhelvoirt.nl | 0411-643430 | Torenstraat 6 Helvoirt

Tegen inlevering van deze
coupon ontvangt u een
kopje koffie + appelgebak
met slagroom voor €5,-

MAAK MUZIEK!
EN MAAK KENNIS MET

ZANG- EN GITAARVERENIGING DA CAPO
LEER GITAAR SPELEN IN 8 LESSEN EN SLUIT
AF MET EEN UNIEK KAMPVUUR OPTREDEN!
START DONDERDAG 12 MEI
IEDERE DONDERDAGAVOND
VAN 19.00U - 20.00U/21.00U
(M.U.V. HEMELVAARTSDAG)

ZATERDAG 9 JULI OPTREDEN
VOOR VRIENDEN EN FAMILIE

MEER INFORMATIE
OF AANMELDEN?
(AANMELDEN VOOR 10 MEI)

BEL OF WHATSAPP ONS!
KARIN VAN DEN BOER
06-28763068

ANJO BROCK

€60,- INCLUSIEF LESMATERIAAL

06-18964742

4 en 5 mei
Op woensdag 4 mei organiseren we een
Herdenking, opdat wij nooit vergeten.
Ook Scouting Haaren, de gezamenlijke
gilden, koor Vocalis, de harmonie en de
basisscholen doen weer mee. Wethouder Dankers is namens het
college aanwezig.
Het comité nodigt iedereen van harte uit om 19.30 uur aanwezig te
zijn op het plein vóór het gemeentehuis, bij het oorlogsmonument.
Na 20.15 uur lopen we samen naar Park Ruijbosch om daar de
Herdenking rond 20.45 uur af te ronden.
In deze herdenking staat dit jaar het gedicht, dat op de nieuwe zuilen
bij het monument staat, centraal:

Van het Verleden leren
Het Heden ontvangen
Op de Toekomst vertrouwen
Neem me mee
Overal heen
Om de Vrijheid te vieren
Om de Vrijheid door te geven
Ook in Haaren hopen we er een mooie, gedenkwaardige, bijeenkomst
van te maken, want:
Wat toen gebeurde mag nooit vergeten worden.
Haarens Comité 4 en 5 mei
Gijs Herber, Marion Denissen, Rikie van den Brand, Bert Pijnenburg,
Paulien Steggink, Peter Franken, Lieke Roozen en Mariëtte Denissen

Bridge in de zomer
Zomerbridge op dinsdagavond
van 17 mei tot en met
16 augustus 2022
in Trefcentrum
“De Bunders” Oisterwijk
Bridgeclub “De Bunders” in Oisterwijk organiseert in samenwerking met
enkele enthousiaste leden dit jaar weer de Zomerbridge, waaraan iedere
bridger kan deelnemen.
Deze begint op dinsdagavond 17 mei en eindigt op dinsdagavond 16 augustus; met uitzondering van 19 juli. Dus in totaal 13 maal.
De Zomerbridge vindt plaats in het Trefcentrum van de Brede school De
Bunders, Frans Halsstraat 32. Tijdens deze Zomerbridge kan vanaf 19.00
uur in het Trefcentrum worden ingeschreven. De kosten voor deelname
bedragen per speelavond per persoon € 2,00.
De speelavond begint om 19.30 uur en eindigt uiterlijk om 23.00 uur. Rond
21.00 uur is er een korte pauze.
Er wordt gespeeld met een A en een B - lijn met elk maximaal 32 spelers.
Tijdens het spelen wordt gebruik gemaakt van bridgekastjes (Bridgemate
II), waardoor de uitslag direct na het spelen bekend wordt gemaakt. Ook
wordt op verzoek de uitslag per E-mail toegezonden. Tijdens de pauze en
na het spelen kan in de barruimte een drankje worden gebruikt. De bar
sluit om 23.30 uur.
De kosten van deelname en van de verbruikte consumpties kunnen alleen
door middel van pinnen worden betaald.
Parkeergelegenheid bevindt zich in de nabijheid van het Trefcentrum.
Voor vragen over de Zomerbridge: telefoon 06-10443528 of
E-mail debundersbridgeclub@gmail.com
Wereldvrede begint thuis bij je eigen gezin....
reden om ook naar de Nationale Dodenherdenking
te gaan a.s. woensdag of 2 minuten thuis stil zijn
Zeker in deze onzekere tijd © Nol van Belveren

Weer volop
perkgoed uit
j!
eigen kwekeri
Zondag open
van
11 - 17 uur.

kwekerij

VAN DE VEN

Geraniums, petunia’s, begonia’s en nog heel
tuinperkplanten
- en perkpl
veel meer soorten
in anten
pot,
hangpot of tray; leuk om cadeau te geven
of om je eigen tuin of terras mee aan te
kleden. Maar ook voor kuipplanten en
eerste kwaliteit potgrond.

kwekerij
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e
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e
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rd
door uw
kweker!

VAN DE VEN
tuin - en perkpl anten

Heusdensebaan 93a Oisterwijk
T 013 - 52 11 971 Ma. t/m Za. 09.00 - 17.00 uur

www.kwekerijvandeven.nl

Uitgestorven

Haaren vergrijst maar moet het dan ook uitgestorven
lijken?
Haaren is in mijn ogen nog steeds een heel mooi dorp om te wonen maar
ook om er een keer naar toe te fietsen. In het centrum voldoende winkeltjes en zelfs 2 supermarkten, ook de horeca is in het centrum voldoende
aanwezig. Haaren heeft een heel mooi uitgebreid buitengebied, aan de ene
kant grenzend aan de Campina en fietsend door bijvoorbeeld de Belversestraat zie je allerlei activiteiten van aardbeienkwekers van de Zanden en
Kuipers. Ook een boerderijwinkel van de familie Witlox met vers vlees uit
eigen stal en de wereldberoemde aspergekwekerij van van Empel. Aan de
Oisterwijkseweg zit ook nog een grote aardbeienkweker, van de Ven. En
niet te vergeten diverse boomkwekers zoals Karel van de Linden en Van
den Oever. Toch maak ik me een beetje zorgen over de leefbaarheid in het
dorp Haaren, zeker na de herindeling met de gemeente Oisterwijk. Het viel
me al op tijdens de carnavalsdagen dat er, los van 2 dagen in het gemeenschapshuis voor de kinderen en bij ’t Gemak /gecombineerd met Herberg
van Boxtel, een aantal dagen iets georganiseerd werd maar op straat kon
je weinig of niks merken van het mooiste feest van het jaar. In de ons omliggende dorpen, Helvoirt, Cromvoirt, Biezenmortel en natuurlijk Oisterwijk en Moergestel waren veel meer activiteiten georganiseerd ondanks de
korte inwerkperiode door de Coronacrisis.
Tot overmaat van ramp lees ik dan ook nog in het van een nieuwe lay-out
voorziene Haarens Klokje dat “Haaren Majesteit”, een club van vrijwilligers
die Koningsdag in het dorp organiseert, dit jaar geen enkele activiteit zal
ontwikkelen vanwege gebrek aan vrijwilligers en smeekt om aanmeldingen om volgend jaar wel iets op touw te zetten. In datzelfde Klokje staat
een grote advertentie over de Oisterwijkse Oranjefeesten die maar liefst 5
dagen duren. Het wordt tijd dat er actie plaats vindt op de locatie Haarendael met een fatsoenlijke route naar het Verzetsmuseum en dat die troep
een keer wordt opgeruimd zodat er, zolang er geen definitieve plannen zijn,
andere evenementen kunnen plaats vinden.
Het is nog vroeg in het seizoen en de horeca smeekt om helpende handjes
en daarom begrijp ik dat de openingstijden van sommige bedrijven nog
niet 100 % zijn; maar bijna alles dicht op dinsdag is toch ook wel een beetje vreemd, een beetje ruggespraak in het centrum zou niet verkeerd zijn
zodat het voor de toerist geen zoektocht wordt om ergens in Haaren een
lekker bakkie koffie te kunnen drinken.
Hopelijk is er straks wel voldoende volk op de been voor de traditionele
Jaarmarkt op Eerste Pinksterdag en de kermis in het derde weekend van
juni, want anders gaan we die in de toekomst ook missen en wordt het
buiten heel stil in Haaren.

Natuurlijk zit ik ook na te denken over “hoe kunnen we hier iets aan doen”,
maar zelf kan ik dit helaas niet meer en ik denk ook dat de nieuwe Haarense inwoners die in dit mooie dorp een huis gebouwd hebben of eentje voor veel te veel geld gekocht hebben, weinig met Haaren op hebben
omdat ze hier niet werken, hier niet vandaan komen of gewoon geen tijd
hebben. Hopelijk verandert er in de toekomst toch iets bij ons allen om dit
mooie dorpje niet alleen met Rebirth op de kaart te zetten (gelukkig een
Haarense organisatie op Helvoirts grondgebied), maar ook in bepaalde
maanden van het jaar Haaren toch iets meer bruist dan nu het geval is,
Groetjes, Christ van Delft
Traiteurslager Frank Coppens

Kerkstraat 49b
5076 AT Haaren
0411 - 621490 / 06 - 48725484
www.traiteurslagercoppens.nl
Webshop: https://frankcoppens.traiteur-slager.nl

Aanbiedingen van maandag 2 mei t/m zaterdag 7 mei!

oosterse Roerbak 100 gram € 1,29
Homemade Kip tandori per Portie € 6,95
Vleeswaren per 150 gram 4e gratis
IEDERE WOENSDAG! Verse worst (500gr) & Half om half gehakt (500gr) €6,95
WEEKEND AANBIEDING! Donderdag, Vrijdag & Zaterdag, Pakje geschilde asperges +
700 gram & Slagersachterham 175 gram samen € 12,50

KAMPINATOCHT

Op zaterdag 7 en zondag 8 mei organiseert WSV De Keistampers haar
traditionele Kampinatocht.
De wandelroutes zijn uitgezet in het natuurgebied Het Groene Woud.
Alle afstanden doen de Kampina aan, de tochten van 20 en 30 km komen
ook in de Oisterwijkse bossen en langs diverse vennen.
Doordat Natuurmonumenten en het Brabants Landschap hun eigendommen openstellen, kunnen we weer mooie routes aan de wandelaars aanbieden.
Het Startbureau is in het Jacob Roeland Lyceum, Grote Beemd 3, 5281 CC
Boxtel.
Men kan kiezen uit diverse afstanden:
30 km start tussen 08.00 en 10.00 uur, 20 en 15 km tussen 08.00 en 12.00
uur en de 7 km tussen 09.00 en 12.00 uur, deze deelnemers worden met
busjes naar de Kampina gebracht en later weer opgehaald.
Het inschrijfgeld is voor leden van een wandelbond en kinderen € 2.50 p.p.
niet leden betalen € 3.50 p.p.
De wandelroutes worden niet van routepijlen voorzien, wij adviseren gebruik te maken van de voorinschrijving, zie aanmeldformulier op
www.dekeistampers.nl, en betaling via internetbankieren op rekeningnummer: NL68 Rabo 010 88 36 614, het te betalen bedrag en startkaartnummer ontvang je na inschrijving via de mail.
Na voorinschrijving ontvang je de route digitaal zodat je deze op je navigatie apparaat of je smartphone kunt plaatsen.
Op het startbureauzijn de routes uitsluitend op papier te verkrijgen.
Heb je nog vragen kun je bij voorkeur mailen met de secretaris
dekeistampers@live.nl of bellen 06 – 16 21 17 03

De Zonnebloem Haaren
We mogen weer
Na twee magere en ook turbulente jaren komt er ook bij De Zonnebloem in Haaren weer leven in de brouwerij. In het dorp Haaren gaan in de
maanden mei en juni alle vrijwilligers van de plaatselijke afdeling van De
Zonnebloem heel het dorp rond. Daarbij vragen zij of de mensen een lot
van De Zonnebloem willen kopen.
De loten kosten € 2,00 per stuk en daarvan krijgt de afdeling Haaren
€ 1,50 per lot.
Met de opbrengst hiervan kan De Zonnebloem Haaren activiteiten organiseren voor mensen met een fysieke beperking. Denk hierbij aan een boottocht langs de bloesem aan de Linge, een bezoek aan Safaripark Beekse
Bergen, een picknick, een wandeling en natuurlijk het afleggen van bezoek
bij de gasten thuis.
Deze activiteiten doet De Zonnebloem met veel Haarense vrijwilligers.
Maar door het kopen van een lot kunnen ook de andere inwoners van
Haaren een steentje bijdragen. Bovendien maken zij ook nog kans op
meerdere prijzen.

Groei mee met La Serra!
Laat jij met jouw kennis
het La Serra team groeien en bloeien?
Dan is onze vacature

Meewerkend voorman
jou op het lijf geschreven!

Kijk voor meer informatie op www.laserra.nl

T 013 529 13 11
www.oisterwijk.nl
gemeente@oisterwijk.nl
Bezoekadres: De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk
Postadres: Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk

Lintjesregen!
Het regende op 26 april weer lintjes in onze gemeente!
Burgemeester Hans Janssen mocht de volgende 8 inwoners verrassen met een
Koninklijke Onderscheiding. In Haaren zijn twee mensen gedecoreerd:
•
Jan Larmit uit Haaren, onder andere voor zijn inzet voor Sinterklaasfeest 		
scouting Sint Joris, IVN Oisterwijk (natuureducatie), de Katholieke Ouder		
enbond (KBO) in Haaren en het Parkinson café Midden Brabant
•
Corrie Larmit-van Breugel uit Haaren, onder andere voor haar inzet voor
Sinterklaasfeest scouting Sint Joris, IVN Oisterwijk (natuureducatie), en 		
het Parkinson café Midden Brabant
Wij willen alle gedecoreerden van harte feliciteren met deze bijzondere onderscheiding! Vanwege de deadline van de Nieuwsklok was het niet mogelijk om al foto’s van de gedecoreerden te plaatsen. Deze kun je volgende week verwachten.

Perspectiefnota 2023-2026: Koers houden in onzekere tijden
Op maandag 25 april heeft het college besloten de ‘Perspectiefnota 2023-2026,
Koers houden in onzekere tijden’ ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Het college houdt vast aan de koers om samen met de raad en de inwoners de
uitdagingen van onze tijd en onze gemeente op te pakken.
Koers houden
Al hebben we als gemeente een onzeker perspectief, het college houdt vast aan
de koers die is ingezet. Natuurlijk heerst er onzekerheid. Over de nasleep van corona en de onzekerheid of een nieuwe coronavariant opduikt. Maar vooral nu ook
over de oorlog in Oekraïne. Een oorlog die de Europese en mondiale verhoudingen
drastisch wijzigt en die een energie- en voedselcrisis, en wellicht ook een economische crisis met zich meebrengt. De oorlog vraagt ons om de talrijke Oekraïners
op te vangen in een tijd van een wooncrisis voor velen. Bovendien staan we aan de
lat voor een omslag in denken en doen om het klimaat op onze planeet te redden.
Uitdagingen
Ondanks al deze onzekerheden en bedreigingen pakken we de uitdagingen op
zoals we dat hebben afgesproken. We werken in onze regio samen aan een stevige energie- en klimaatstrategie, aan een nabije én betaalbare hulpstructuur voor
mensen in kwetsbare omstandigheden en aan een duurzame en natuurinclusieve
invulling van onze huisvestings- en verstedelijkingopgave. Binnen de gemeente-

grenzen werken medewerkers en bestuur samen met tal van inwoners en instellingen om te zorgen dat onze dorpen en wijken leefbaar, veilig en aantrekkelijk zijn
en blijven. Sport, cultuur, participatie, zorg, natuur, biodiversiteit en bereikbaarheid zijn daarbij essentieel.
Scherp op de uitgaven
Wethouder Anne Cristien Spekle is realistisch en vastberaden: “We weten dat
al deze belangrijke zaken een prijs hebben en we weten dat niet alles kan wat
wenselijk is. De inkomsten die we van het Rijk krijgen wisselen sterk. Daarom blijven we scherp op de uitgaven in de richting die ons kompas aangeeft.”
De wethouder kijkt uit naar de discussie in de raad: “Graag gaat het college met
de gemeenteraad in gesprek over deze uitdagingen en hoe die van invloed zijn op
het perspectief van onze mooie gemeente. We kijken uit naar de visie en inbreng
van de gemeenteraad.”

Buurtgezinnen zoekt vraag- en steungezinnen
Ken jij Buurtgezinnen al? Dit is een organisatie die gezinnen helpt waarbij het
even niet zo goed gaat. Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) koppelt
Buurtgezinnen aan gezinnen in de buurt die willen helpen (steungezinnen).
Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen. Zij helpen het vraaggezin door te helpen bij de opvoeding. Je aanmelden als vraaggezin of steungezin
doe je via www.buurtgezinnen.nl
Opvoeden doen we samen
In Oisterwijk zijn 10 gezinnen aan elkaar gekoppeld. Deze gezinnen maken samen
afspraken met elkaar over de hulp die ze nodig hebben. Dit doen ze met behulp
van Buurtgezinnen. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van kinderen voor een
middag of een avond in de week, of het bieden van een rustige plek voor het
maken van huiswerk. Maar ook zijn er steungezinnen die meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van een verjaardag of er samen een dagje op uit
gaan. Dit alles wordt gedaan onder het motto ‘opvoeden doen we samen’ en geeft
de vraaggezinnen meer ademruimte.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website www.buurtgezinnen.nl . Voor vragen kun
je terecht bij Reggie van Himbergen, coördinator voor buurtgezinnen in onze gemeente. Zij is bereikbaar via reggie@buurtgezinnen.nl of telefonisch via (06) 575 52
150. Buurtgezinnen vind je ook op Facebook en Instagram.

Veiligheidsavond wijk Waterhoef
Samen met politie, handhaving, buurtpreventie en jongerenwerk nodigen wij inwoners van de wijk Waterhoef uit voor een thema avond ‘Veiligheid’. Deze avond is
op 16 mei om 19.30 uur in wijkcentrum Waterhoef.
De gemeenteraad en het college brachten in oktober 2021 een bezoek in de wijk
Waterhoef. Tijdens deze Blik op de Buurt hebben de wijkbewoners van deze wijk
aandacht gevraagd voor het thema veiligheid. Daarom wordt nu een thema avond
veiligheid georganiseerd.
Tijdens deze thema avond krijg je informatie over hoe je onveilige situaties samen
oplost of voorkomt of hoe je de wijk fijn en veilig houdt. Na afloop weet je ook
meer over de inzet en bereikbaarheid van politie, gemeente, buurtpreventie, handhaving en jongerenwerk.
Aanmelden
We willen graag weten hoeveel wijkbewoners komen. Daarom vragen we je om
je aan te melden. Stuur hiervoor een mail aan ariehobo@contourdetwern.nl. Voor
meer informatie bel je naar Marion Denissen (gemeente Oisterwijk), (013) 529 13
11 of Arie Hobo (ContourdeTwern), (06) 411 59 731.
Wij hopen veel wijkbewoners uit de Waterhoef te mogen ontmoeten!

Beheersing eikenprocessierups van start
De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in ons land. Nu de temperaturen
omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom starten we met beheersing van de eikenprocessierups.
Als de eikenprocessierups net uit het ei komt, heeft het nog geen brandharen. Dat
is het juiste moment om de rups te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Als dat goed lukt, gaan de rupsjes dood. Dat betekent dat we in het hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben én dat er volgend jaar
minder eitjes zijn. De eiken-processierups zal waarschijnlijk nooit meer helemaal
uit Nederland verdwijnen.
Bestrijdingsmiddel
We spuiten het bestrijdingsmiddel met een zogenoemde nevelspuit. In de nevel
zit een bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bladeren van de boom zitten en
als de rupsen hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere dieren. Het nadeel is dat ook andere
rupsen doodgaan van het middel. Dat is de reden dat we in gebieden met beschermde vlindersoorten niet bestrijden. Als er minder rupsen komen, gebruiken we

natuurlijk minder bestrijdingsmiddel. Gezien de zeer beperkte overlast van vorig
jaar spuiten we dit jaar aanzienlijk minder dan in 2021.
Tijdstip beheersing overlast
We gaan bestrijden eind april/ -begin mei. We kunnen nog geen precieze datum en
tijdstip geven. Dit komt doordat we nog niet weten wat de ontwikkeling van de rups
is. Dat is afhankelijk van het weer en de groei van het blad aan de bomen. Het kan
zelfs zijn dat we ’s nachts gaan bestrijden.
Bestrijding hoogseizoen
De periode dat de rups geen brandharen heeft, is maar kort. Dat maakt bestrijding
soms lastig. Soms zitten de nesten hoog in de boom, dan is het moeilijk om die
plek goed bereiken. Het lukt dan ook niet om alle rupsen aan te pakken. Daarom
gaan we in het hoogseizoen ook door met de bestrijding. Met industriële zuigers
zuigen we de rupsen en (oude) nesten op. Dit doen we vanaf de grond en met behulp van hoogwerkers.
Plastic werkt niet
Door het Kennisplatform eikenprocessierups is onderzoek gedaan naar de werking van plastic om bomen te wikkelen ter bestrijding van de eikenprocessierups.
Dit werkt niet, maar geeft de rups zelfs een kans om een nest in het plastic te
bouwen.
Waar wel en niet bestrijden
Preventieve bestrijding doen we op plaatsen waar veel (kwetsbare) mensen komen
en waar in de afgelopen jaren veel nesten zaten. Bestrijding doen we vooral in
de buurt van scholen, kinderopvang, verzorgingstehuizen, het Staalbergven, recreatiegebieden en sportvelden, plaatsen waar evenementen worden gehouden,
doorgaande fiets- en wandelroutes. We gaan niet bestrijden in natuurgebieden en
op bijvoorbeeld zandpaden.
Bestrijding door vogels en insecten
We hebben op verschillende locaties in onze gemeente nestkastjes voor vogels opgehangen en de groei van planten en dieren verbeterd. Ook maaien we de meeste
bermen in het buitengebied een paar keer per jaar. Daarnaast hebben we een aantal bermen waar veel eikenbomen staan ingezaaid met bloemenmengsels. Ook dit
zorgt voor meer verschillende soorten planten en dieren in het gebied. Hier gaan
we de komende jaren mee verder. Vogels, maar ook allerlei insecten dragen bij
aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups doordat ze die eten. De
koolmees is bekend, maar ook de koekoek, wielewaal en specht eten de rups als
die groot is (en brandharen heeft). Kleinere vogels zoals winterkoning, roodborst
en pimpelmees eten juist de eitjes van de rups. Verder worden de rupsen, poppen
en vlinders ook gegeten door insecten, spinnen en vleermuizen.

Wat kun jij doen
Wist je dat je zelf ook iets kan doen? Je krijgt meer insecten door meer variatie in
je beplanting. Vogels help je door nestkastjes op te hangen. Zorg dan wel voor wat
struikjes eronder of vlakbij, dat is belangrijk voor de dekking van de pas uitgevlogen vogeltjes en goed voor de groei van verschillende soorten planten en dieren
in het gebied. Zorg dat jouw (voor)tuin vogelvriendelijk is en veel verschillende
bomen en planten heeft.
Heb je overlast van de rups? Geef dit dan door op onze website www.oisterwijk.
nl/meld-en-herstel. Wij kunnen dan goed meten waar de druk hoog is. Kijk op de
websites www.rupsen.info en www.processierups.nu voor meer informatie over de
eikenprocessierups, bestrijding en gezondheid.

Bekendmakingen week 18
Onderwerpen college 25 april
•
Principemedewerking Gemullehoekenweg 57-59, Oisterwijk
•
Ontwerpbeschikking Oisterwijksedreef 4a in Haaren
•
WSD Jaarrekening 2021 en begroting 2023
•
Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de 		
Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
•
Convenant groene handhaving Noord-Brabant
•
Jaarstukken 2021 en begroting 2023 HvB
•
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) wijziging gemeenschappelijke 		
regeling en begroting 2023
•
GGD jaarstukken 2021 en begroting 2023
•
Perspectiefnota 2023-2026
•
Beheeraanpak eikenprocessierups
Omgevingsvergunningen
Verleend
•
Kerkeind 19 Haaren, het bouwen van een woning
Ingetrokken
•
Oude Baan 7, Haaren, vanwege inzet van inrichting als saneringslocatie
		 met extern salderen onder de Wet natuurbescherming
Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca
• Aan Impresariaat Sijm B.V. voor het organiseren van “Circus in de Zorg” aan 		
de Oisterwijksedreef 4 in Haaren

het terras natuurlijk.
De club telt momenteel 22 zogenaamde achterrijders, en ruim 30 zogenaamde voorrijders /
brigadiers,
allen vrijwilligers. Aangezien de meeste voorrijders niet alle tochtenOmsmelten
meefietsen, zijn
Ontwerpen
wij dringend op zoek naar nieuwe voorrijders!!!

Trouwringen

Sieraden

Houdt
u van fietsen en bent u enthousiast geworden en wilt u graag kennismaken
met TanReparatie
Onderhoud
demclub Vught door een keer als voorrijder met ons mee te fietsen, en hopelijk daarna vaste
Goudwilt worden al is het maar voor b.v. 3 tandemtochten per jaar, dan horen wijZilver
voorrijder
dat graag
Cadeaubonnen
van uWorkshops
of wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris Angela
van Meer via
support@tandemclubvught.nl
/ 06Helvoirt
– 27453395.
Achterstraat 18a
06-54 25 89 02 www.puurenpracht.nl

11-17:30u
Do 11-17:30u Vr 11-17:30u
Za 11-15u
eninformatie
op afspraak
Ook op onzeDi
website:
www.tandemclubvught.nl
kunt u natuurlijk
meer
vinden.

DUURZAAMHEID
GAS
WATER

RIOLERING
SANITAIR
ZINK EN DAKWERKEN

T 0411 645 302 - www.loodgietersbedrijfschellekens.nl
Bakkerij Gillis zoekt per direct

Moederdag verwenner

een zaterdag medewerk(st)er voor onze winkel in Haaren.
Minimaal
16 jaar en verwen je moeder of oma met de
Verras
Minimaal vmbo-3
allerlekkerste streekproducten op 8 mei
Heb je interesse
Svp een e-mailtje naar
info@bakkerijgillis.nl

Huzarenschotel ~BBQ of Partypan?
Of liever een heerl k cadeau pakket?
We denken graag met je mee!

www.hetbelvershuys.nl
Te bestellen via:info@hetbelvershuys.nl of bel 06-20317290

” Ik ken de streken
van de regio”

Bas van Essen

AL SINDS 1994 MAKELAAR EN
WERKZAAM WAAR HIJ WOONT

Een kopje koffie tegen
een waardebepaling
van uw huis!
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Mgr. Bekkersplein 2 • 5076 AV Haaren • 013 - 782 01 01
Van der Does de Willeboissingel 40 • 5211 CD ‘s-Hertogenbosch
info@essentieelwonen.nl • www.essentieelwonen.nl
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T 013 529 13 11
www.oisterwijk.nl
gemeente@oisterwijk.nl
Bezoekadres: De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk
Postadres: Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk
Blik op jouw buurt
College en gemeenteraad bezoeken Haaren, kom jij ook?
Het college en de gemeenteraad gaan op bezoek in Haaren. Op uitnodiging van
een aantal inwoners en verenigingen van Haaren gaan we graag in gesprek met de
mensen uit het dorp. Jij kunt hier ook bij zijn!
Het dorpsbezoek vindt plaats op zaterdag 21 mei, van 9.30 uur (inloop vanaf 9.15
uur) tot 13.00 uur.
Programma
Het programma van het dorpsbezoek
is samen met zestien enthousiaste
Haarenaren bedacht. Daar zijn we
erg blij mee. Het zegt iets over de
betrokkenheid in en van het dorp. De
ochtend is bedoeld om verder kennis te
maken met Haaren en met de identiteit
van het dorp. Daarnaast is het ook het
moment om zorgen met het college en
de gemeenteraad te delen, aandacht te
vragen voor bepaalde onderwerpen of
wensen voor de toekomst te bespreken.
						Foto: jeugdcircus Il Grigio
Het dorpsbezoek start om 9.30 uur op het Mgr. Bekkersplein / (bij regen)
voormalige gemeentehuis. Via een interactief programma bespreken we de
volgende thema’s:
1. Haaren in gemeente Oisterwijk
2. Haaren ontmoet
3. Haaren woont
4. Haaren en het buitengebied
We eindigen rond 12.30 uur in de tent op Park Ruijbosch en sluiten daarna af met
een drankje en een broodje.
Aanmelden
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal geïnteresseerden, vragen
wij je om je aan te melden, graag vóór 17 mei. Dit kan via ontmoetingscentrum
Den Domp, info@dendomp.nl of (0411) 622048 of via Arie Hobo (ContourdeTwern),
ariehobo@contourdetwern.nl of 06-41159731
Wij komen voor Haaren, ben je er ook bij op 21 mei?

www.podotherapiemv.nl

info@podotherapiemv.nl

Mgr.Bekkersplein 1B - 5076 AZ Haaren - 0411-607298
Productie en verkoop van diverse diervoeders, granen en
kunstmest.
Verkoop alleen op zaterdag van 08:00 – 11:30.
Industrieweg 9
5268 BC Helvoirt

Gaat
niet zoals
Telefoon:
013 het
- 5091269
Inge Kroesen
Coach
Blazeveldweg 6
Haaren
06-52045532
inge@missie-22.nl
www.missie-22.nl

je wilt en
kom je er zelf niet meer uit?
Coaching helpt.

Snel beter in je vel.
Neem contact met mij op voor een
vrijblijvende, gratis kennismaking.

Mgr Bekkersplein 7, 5076 AZ Haaren
0411-621634 haaren@veldsink.nl
www.veldsink.nl

 Verzekeringen
 Hypotheken
 Pensioenen
 Betalen en sparen

Een kopje koffie met Nol

Nol Havens komt naar het Natuurtheater!
Tijd voor Plan B: een muzikale voorstelling

Op vrijdag 27 mei presenteert Nol Havens zijn nieuwe muzikale voorstelling ‘Tijd
voor Plan B in het Natuurtheater. Natuurlijk mag zijn grote hit Suzanne hier niet
bij ontbreken. Maar Nol doet nog meer. Hij zingt, vertelt én fotografeert!
Portretfotografie
Bij elk optreden zet Nol een foto-portret-set op en selecteert hiervoor mensen uit
het publiek. Zij krijgen een aantal vragen te beantwoorden en worden door Nol op
de foto gezet. Het resultaat van de portretten met de antwoorden wordt uiteindelijk (na selectie) uitgebracht als boek.
Plannen voor de toekomst
In ‘Tijd voor Plan B” (zijn nieuwe EP) hoort u Nol op zijn best. Vaak alleen met gitaar en soms met kompaan aan zijn zijde. Tijdens zijn muzikale optreden vertelt
Havens over het leven als zanger, als vader en als fotograaf en kijkt hij voorzichtig
naar plannen voor de toekomst. Een fantastische voorstelling met nieuw en oud
repertoire.
Nieuw! Theatertapas
Wilt u voorafgaand aan de voorstelling genieten van heerlijke tapas? Reserveer
dan de theatertapas in het Natuurtheater. Vanaf 18.00 uur kunt u aanschuiven op
het terras van de Rode Lelie en smullen van heerlijke tapas. Chef kok Leo verzorgt
een selectie van hapjes (vlees, vis en vega) met eerlijke en verse producten.
Prijzen en kaartverkoop
Kaarten zijn te boeken via www.Natuurtheater.nl. Een los kaartje kost 10,-(Earlybirds t/m 7 april). Voor een combideal (inclusief theatertapas) betaal je 35,00.

Geen lange wachtrijen én 6
dagen per week geopend


Scherpe tarieven voor het storten
van afval, puin, grond en
(snoei)hout



Verhuur van containers (2, 3, 6, 8,
10, 12, 20, 30m³)



Grond- riool en
bestratingswerkzaamheden

Al 50 jaar hét adres voor grondwerk en containerverhuur!

Eindhoven - Nemelaer
Nemelaer wint na hectische slotfase bij nr3 FC Eindhoven

VOETBAL

20220501 FC Eindhoven(av) - Nemelaer 2-3. Na de overwinning op koploper HVCH
wint Nemelaer ook bij de nr 3 in Eindhoven. Na de mooie 0-1 voor de pauze komt
de thuisploeg richting einde wedstrijd toch op voorsprong. In de slotfase weet
Nemelaer alsnog de overwinning naar zich toe te trekken in de zeer vermakelijke
wedstrijd.
Al vroeg in de wedstrijd onderschept Pieter Vugts een uittrap van doelman Cenik
en brengt neef Joeri in stelling. Met een
schitterend schot plaatst hij de bal in de
verre hoek. 0-1(7). De gastheer gaat op
zoek naar de gelijkmaker. Ze kunnen echter maar sporadisch voor gevaar zorgen.
De gevaarlijke Juul Leenhouwers kreeg
een grote kans maar alleen voor doelman
Kamile de Jong schiet hij over het doel.
Richting het einde van de eerste helft krijgt Nemelaer nog een paar goede mogelijkheden om de score verder uit te breiden via o.a. Joeri en Giel vd Ven.

Ne

Waarom voetba

Voetbal is niet allee
In de helft golft het spel op en neer, de ruimtes worden groter en beide teams
samen
creëren mogelijkheden om te scoren. Uiteindelijk weet spits Azmani het net
te te werken, w
vrienden voor het le
vinden. Een harde voorzet kan niet goed worden verwerkt en na 2 keer aanleggen
schiet hij van dichtbij binnen. 1-1(68). Niet alles wat Joeri raakt is prijs. Uit een
goede voorzet zet hij zichzelf vrij voor de doelman maar knalt hard op de paal
vanaf 10 mtr. FC Eindhoven lijkt de gelukkige te worden als Wael Nasser vanaf 17
mtr in de korte hoek binnen schiet. 2-1(85). Nemelaer recht de rug. Een gelijkspel was gezien het spelbeeld over de hele wedstrijd een reële weergave echter
dan moet er in de slotfase nog een schepje bij. En dat gebeurde ook. Na een fikse
overtreding op Pieter mag Joeri aanleggen. Schitterend knalt hij de bal vanaf 25
PROEFTRAINI
mtr binnen. 2-2 (88). Beide teams gaan voor de overwinning. Geert vd Ven dolt een
paar tegenstanders en levert in bij Pieter. Pieter lepelt de bal achter de defensie
richting 2e paal. Doelman Cenik wordt ogenschijnlijk verrast en kan de bal niet
activiteiten@nem
verwerken waardoor deze in het netje belandt. 2-3(90+3). Een euforisch Nemelaer
beloont zichzelf voor de noeste arbeid, bij vlagen goed voetbal (voor zover dat op
de slechte grasmat mogelijk was) en de kansen die gecreëerd werden. Met de
complimenten van beide teams aan de goed
Voor wie en wannee
leidende scheidsrechIedereen die met ons
ter JP Loontjes.
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Koningsdag Bingo in Den Domp verzorgt door de KBO.
					Foto: Gerda Voorhaar

www.podotherapiemv.nl

info@podotherapiemv.nl

Mgr.Bekkersplein 1B - 5076 AZ Haaren - 0411-607298

Denken en doen
Denken en doen
TILBURG | RIJEN |
w w w.dktnotarissen.nl

REESHOF

|

UDENHOUT

Werk je graag met mensen en wil je een afwisselende (bij)baan?
Wij zoeken een VERKOOPHULP CAFETARIA
( leeftijd v.a. 16 jr) voor 2 of 3 dagen p/wk,
info: 06-24171525 (vragen
naar Ruud!) e/o email c.v. naar:
REESHOF | UDENHOUT
esschetrefpunt@outlook.com

TILBURG | RIJEN |
w w w.dktnotarissen.nl

Werk je graag met mensen en wil je een afwisselende (bij)baan?
Hulp nodig
bij de
van uw oudCAFETARIA
ijzer, non-ferro?
Wij zoeken
eenafvoer
VERKOOPHULP
( Spreek
leeftijd v.a.
16 aan,
jr) voor
dagen
p/wk,
ons
bel2 of 3mail
naar:
info: 06-24171525 (vragen naar Ruud!) e/o email c.v. naar:
Wim Veroudenesschetrefpunt@outlook.com
0411 621880 w.verouden5@ziggo.nl
Jan Heijkants
0411 622730 j.heijkants@home.nl
Wil van Pinxteren 06 41648688 wpinx@euronet.nl
Hulp nodig bij de afvoer van uw oud ijzer, non-ferro?
Spreek ons aan, bel of mail naar:
Het ‘IJzeren Team’ van Sint Gregorius
oudijzerhaaren@sintgregorius.nl
Wim Verouden
0411 621880 w.verouden5@ziggo.nl
Jan Heijkants
0411
622730 j.heijkants@home.nl
Gevraagd
Inleveren
van
(kapotte)
niet
al
te
grote
elektrischewpinx@euronet.nl
apparaten als laptop,
Wil van Pinxteren 06 41648688
klok, fototoestel, printer, stekkers, kabels, gsm, flatscreen tv, radio, etc.
Inleveren kan van ma. t/m do. tussen 9:00-16:00 uur
bij de Wijngaertzaal , Klaver 2 in Haaren.

Het ‘IJzeren Team’ van Sint Gregorius
Alvast dank! Groetjes, Dagbesteding Klaver 2, Cello
oudijzerhaaren@sintgregorius.nl

Maandag 25-4-2022: prijswinnaars van de Maandelijkse Onderling Mix met 32 spelers.
1 Jan v Dinten 3, +27
3 Rinus Pijnenburg 3, +13
6 Wim v Riel
2, +17
2 Bettie vd Wiel 3, +17
4 Frans v Roessel 3, +12
7 Mariëtte de Lange 2, +15
5 Sjaan Leduc
3, + 9
8 Martin vd Ven
2, +13

Woensdag 27-4-2022 (Koningsdag) was er geen open Regiomix, vanwege
activiteiten van de Schuttersgilden op het terrein Nemelaerstraat 26A.
Zie ook www.haarensbuutje.nl

Team Vrije Tijd van Cello organiseert door het jaar heen
diverse activiteiten zowel eenmalig als in clubverband.
Samen met vele vrijwilligers zorgen zij ervoor dat cliënten
een mooie vrije tijdsinvulling hebben, op maat.
Daarom organiseert het team in Haaren op maandagen tussen oktober en maart
in café de Tempelier van 19.00 uur t/m 20.00 uur een belevingsavond voor mensen
met ernstig verstandelijk beperking en/of meervoudige beperking.
Gepaste activiteiten zoals klankschalen, bewegingsactiviteiten, individueel gerichte muziek en activiteiten met tamme dieren worden aangeboden. Tast, reuk en
gevoel (sensopatische aspecten) zijn hierop vaak van toepassing. Je werkt samen
met andere vrijwilligers en met de cliënten komt altijd een professional mee. Ook
bij deze activiteit zul je merken dat het de kleine dingen zijn waar zo van wordt
genoten. Kom gerust eens kijken zodat je een indruk krijgt van de activiteit en we
je kunnen enthousiasmeren. Misschien heb jij ook nog mooie ideeën.
Vrijwilligers:
Werk je graag samen met andere vrijwilliger, heb je affiniteit met de beschreven
doelgroep of wil je deze doelgroep graag eens leren kennen dan ontvangen we je
graag voor een kennismaking. Veel voldoening is wat je ervoor terug krijgt.
Interesse:
Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact op met vrijwilligerswerk
Cello
Tel: 06-46601322 of mail met vrijwilligerswerk@cello-zorg.nl.
Natuurlijk kun je ook een appje sturen. Vermeldt dan wel je naam en je contactgegevens in dit appje. We nemen dan contact met je op.

Klepeltjes
Gratis advertenties voor inwoners van de kern Haaren.
Klepeltjes zijn niet voor (commerciële) organisaties.
Maximaal 4 regels en 1 advertentie per keer.De Klepeltjes
worden ook op www.haareneen.nl gepubliceerd.
Klepeltjes zonder afzender worden niet geplaatst.

GRATIS AF TE HALEN

TE KOOP
Brill Razorcut premium 33 handmaaier, €50
Pattfield elec. vecticuteer machine 1x gebr.,
€40. Flymo multi trimmer 300D, €20 .
Verticuteerhark, €5. T 06-53616418
Eettafel 220x78x100 cm uitgeschoven
320x78x100 cm met bijpassende salontafel. Dimbare lamp met 5 pitten, spiegel
117x77,stalen bed 120x200 cm
T 06-53910880

Stalenbureau met 3 laden, 125 x 75 cm.
T 06-30196151
Zwart leren fauteuil in goede staat. Strak
model. T 06-54658522.

GEZOCHT
Hulp in huishouding (schoonmaak) gezocht
voor 3 uur per week. Dag en vergoeding in
overleg. T 06-52070912
Verzorgpaard gezocht waarmee ik dressuur/
springen mee kan beoefenen Ken of ben jij
iemand die interesse heeft Neem contact op
voor meer info! T 06-81965470

Ruimte voor Formaat

De lekkerste
aardbeien van April
tot December
iedere dag vers uit
de automaat.

Ook hebben we
iedere dag sap van
onze eigen
aardbeien in de
automaat.
Haarenseweg 73
5061 VK
Oisterwijk

www.vandevenaardbeien.nl

@Aardbeienkwekerijvandeven

@TuinbouwbedrijfvandeVen

Leuk huis op het oog?

