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Met deze week:
12/11: Sint staat ook dit jaar klaar bij Nemelaer
Gemeentehuis slopen of toch nog tijd kopen?
NU in BOXTEL: prikken zonder datumprikker!
www.haarensklokje.nl

Voor het
afscheid van
je leven.
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

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

www.bijnen.nu
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Van de redactie

Wat is en doet De Don Bosco Stichting?
In het klokje van 5 oktober jl. (week 40) hebben we u bericht, dat er gesprekken
lopen over het samenvoegen van een jonge nieuwe en een oude ‘onbekende’ organisatie, t.w. het 5 jaar jonge digitale dorpsplatform HaarenEEN en de 60-jaar oude
Don Bosco Stichting, opgericht op 7-12-1962.
Op het eerste gezicht een vreemde combinatie, maar toch ook weer niet. Beide organisaties houden zich namelijk op de eerste plaats bezig met de communicatie in
ons dorp; HaarenEEN met onze dorpswebsite (digitaal) en DBS met het uitbrengen
van het Haarens Klokje. Beiden zijn constant bezig met ‘de verbinding’ in het dorp
Haaren. Daarom dat onderzoek naar samenvoeging, opdat we u, jong en oud, nog
beter kunnen blijven voorzien van nieuws, meningen en initiatieven die ons dorp
levendig en leefbaar houden.
De DBS is destijds opgericht door Pastoor Verrijt, nog volop in de tijd van ‘het Rijke
Roomse leven’ én bisschop Bekkers. Deze pastoor besefte goed dat de Haarense
jeugd niet alleen godsdienstige, maar ook ontspannende activiteiten nodig had.
Hij startte in 1962 Jeugdcircus ‘Il Grigio’, niet geheel toevallig de naam van de
‘grijze’ hond van de 18e-eeuwse Italiaanse priester Don Bosco. De grootste kwaliteit van Verrijt was zijn organisatietalent én het vermogen financiële middelen en
vrijwilligers te genereren. Hij toverde een oude noodkerk om tot evenementen- en
sporthal en wist d.m.v. allerlei acties snel zwarte cijfers te schrijven.
Samen met Jan van Lieshout, die in 1966 hoofd van de nieuwe meisjesschool (later basisschool ‘De Reit’) werd, vormde Verrijt decennialang een geducht duo, dat
medebepalend is geweest voor de culturele en maatschappelijke ontwikkeling in
ons dorp. Begin jaren tachtig is de houten sporthal afgebroken voor de nieuwe
‘Beekdalhal’. Il Grigio werd zelfstandig en zo kwam er einde aan de exploitatietaak
van de DBS, die 50.000 gulden ontving als schadevergoeding van de gemeente.
Dit bedrag is sindsdien steeds aangewend ten dienste van Haarense verenigingen.
Vanaf toen is In totaal werd door DBS € 62.400.- gedoneerd aan Haarense verenigingen en initiatieven! Door de combinatie van jong en oud zou wel eens een hele
mooie dorpsbrede organisatie kunnen ontstaan. Wij zijn benieuwd.

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

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
www.jozef-parochie.nl
h.lambertus@jozef-parochie.nl
ZONDAG 13 november 09.30 uur Eucharistieviering
Zang: Sine Nomine gitaar: Colin Copal
Misintenties: 1e jaargetijde Herman Copal; Ton van Steen Nicolaas en Johanna
Habraken- van Beers; Ouders van Beers- Verbeek en overleden familie
DOOPVIERING
Zondag 13 november om 12.30 uur wordt Jaxson van de Ven door het heilig Doopsel
opgenomen in Gods Kerk
Vieringen door de week:
Do. 10 nov: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering
Ma. 14 nov: 18.00u. Rozenhoedje en 18.30u. Eucharistieviering
Do. 17 nov: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. 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
pastoor 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
pastoor Francis De Meyer, T: 06-27533678 of aan het kerksecretariaat, T: 0411623749.
Administratie:
Misintenties: J. Franken, Past. Verrijtlaan 15, T: 06–29057546 kosten € 12.00
bankrek; NL03 RABO0308635183 ovv Kerk, naam intentie/datum van aflezen
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Secr. : T: 013-5213376 E: secretariaat@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
Website: www.webmasters.nl

Agenda
GERARDUS KALENDER 2023; Elke dag een beetje spirit
De kalender kost € 9,00 en is verkrijgbaar bij het secretariaat St. Jozef. Kerkst. 95A
Oisterwijk. Op woe tussen 9 en 12.00 uur. Of in het parochiehuis Haaren tijdens
de openingstijden ma 9.30 – 11.00 & woe 10.00 – 13.00 uur (contant betalen)
AANMELDEN KINDEREN DIE WILLEN HELPEN TIJDENS KERSTGEZINSVIERING
Zaterdag 24 december is er om 18.30 uur een Kerst gezinsviering voor de hele parochie in de Lambertuskerk in Haaren. Graag willen wij jullie uitnodigen om naar
de kerk te komen en om ons te helpen om er een samen een hele mooie viering
van te maken. Je mag een voorkeur opgeven wat je graag zou willen doen.
Kies je voor het toneelstukje dan oefenen we hiervoor op donderdag 22 december om 14.45 uur in de kerk in Haaren
Kies je liever voor een ander taakje ook dan oefenen we hiervoor op woensdag
21 december om 14.00 uur in de kerk in Haaren.
Wil je ons komen helpen dan graag hieronder een voorkeur aankruisen.
Lezen
Gaven processie ( iets naar voren dragen)
Collecteren
Toneelstukje bij de Kerststal
Naam Kind ………………………………………………………….
E-mail adres …………….…………………………………………
Telefoonnummer ……………………………………………….
Graag aanleveren uiterlijk 3 december 2022
•
We willen jullie vragen om hier een foto van te maken en deze via
whatsapp te versturen naar Myriam Derksen whatsapp nummer:
06 - 17 10 07 01

•

Het je geen whatsapp lever het formulier dan in bij het parochiehuis IN
Haaren Driehoeven 1a of verstuur het per mail naar 
H.Lambertus@jozef-parochie.nl

Wij hopen dat we er samen een hele mooie Kerstviering van kunnen maken.
Werkgroep Kerstgezinsviering parochie St. Jozef
Hulp nodig bij de afvoer van uw oud ijzer, nonferro?
Spreek ons aan, bel, app of mail (met foto van de partij) naar:
Jaap Kroot
06 14526665 j.kroot@KW1C
Jan Heijkants
0411 622730 j.heijkants@home.nl
Wil van Pinxteren 06 41648688 wpinx@euronet.nl

Het ‘IJzeren Team’ van Sint Gregorius
oudijzerhaaren@sintgregorius.nl

Secretariaat Scriba
Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren
Postbus 19 5268 ZG Helvoirt
kerkenraad@pkn-helvoirt-haaren.nl
Kerkdienst in Oude Sint Nicolaaskerk
en daags na de zondag te volgen via site
www.pkn-helvoirt-haaren.nl onder de knop
‘opname kerkdiensten’. Aanvang 10.30 uur,
tenzij anders aangegeven.
13 november drs. P. Molenaar

Wat is er te doen in Haaren

November
09 wo
09 wo
11 vr
11 vr
12 za
14 ma
14 ma
17 do
18 vr
18 vr
21 ma
21 ma
25 vr
25 vr
23 wo
28 ma
28 ma
30 wo

Dag van de Mantelzorg in Den Domp. High-tea en entertainment aanvang
14.00 uur
Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp, stoel yoga, padel
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en boksen
Repair Café Oisterwijk Wijkcentrum de Pannenschuur in Oisterwijk van 13
tot 17 uur
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen.
Kook en Ontmoet voor inwoners kern Haaren & gemeente Oisterwijk in
Den Domp, 16.00 uur
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp, stoel yoga, padel
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en boksen
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen.
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp, stoel yoga, padel
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en boksen
Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen.
Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u

Herontwikkeling

Project herontwikkeling gemeenschapshuis Den Domp/Mgr. Bekkersplein
van start
Het project herontwikkeling gemeenschapshuis Den Domp/Mgr. Bekkersplein
in Haaren gaat van start. De raad heeft hiervoor een voorbereidingskrediet van
250.000 euro beschikbaar gesteld. De aanleiding voor dit project is tweeledig. Het
oude gemeentekantoor van Haaren op het Mgr. Beckersplein staat sinds de herindeling in 2021 ‘leeg’. Hiervoor moet een nieuwe bestemming gevonden worden.
Het gemeentekantoor wordt op dit moment aan meerdere partijen tijdelijk verhuurd, maar het gebouw is niet ingericht voor de activiteiten van deze huurders.
Even verderop staat het gemeenschapshuis Den Domp. Dit gemeenschapshuis is
aan vernieuwing toe. In dit project worden beide ontwikkelingen meegenomen.
Haalbaarheidsonderzoek: voorkeur is sloop met nieuwbouw
In april 2022 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Er zijn vier scenario’s
onderzocht: van transformatie tot sloop/nieuwbouw. Hieruit kwam een voorkeursscenario: sloop van het gemeentekantoor en nieuwbouw voor het gemeenschapshuis op de plek van het gemeentekantoor. Ook is er ruimte voor woningen.
Zowel financieel als maatschappelijk is dit de meest aantrekkelijke optie. Dit
scenario is gepresenteerd op een bewonersavond op 25 mei 2022. Het college
sloot een intentieovereenkomst met Stichting Gemeenschapsvoorziening Haaren
(SGH) om het voorkeursscenario verder te verkennen.
Hoe verder?
Een eerste stap is het kiezen van een ontwerpbureau dat aan de slag gaat met het
maken van een ontwikkelkader. In dit kader komen de uitgangspunten te staan.
Dit zijn de spelregels voor het ontwerp dat in de volgende fase gemaakt wordt.
Onderdeel van het ontwikkelkader is een zogenoemd ‘vlekkenplan’, dat laat zien
welke functies waar komen.
Het Mgr. Bekkersplein heeft een centrale plek in het dorpshart van Haaren.
We willen dat het aantrekkelijk is voor
inwoners om elkaar daar te ontmoeten
en prettig te wonen. Voor nu en in de
toekomst. We betrekken en informeren
daarbij inwoners en betrokken partijen.

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

DEN DOMP ONTMOETINGSCENTRUM Kerkstraat
26, 5076 AW Haaren. Voor ontmoeting, sociaal
culturele activiteiten, vergaderingen,organisaties,
zzp’ers etc. bent u van harte welkom. T 0411622048. Kijk ook eens op onze website www.
dendomp.nl. ; info@dendomp.nl

DIER MEDICENTRUM HAAREN Kerkstraat 71
5076AT. Dierenarts Mariëlle Vossen. Behandeling
APOTHEEK HAAREN Openingstijden: van op afspraak. Altijd telefonisch bereikbaar! T
maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 0411-608219
uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur. Vragen
over Uw medicijnen (niet voor het vragen van DIETISTENPRAKTIJK VITEL Ellen van de Ven &
herhaalrecepten) T 0411-625447 fax: 0411- Juul Wolfs Kerkstraat 32 5076 AX Haaren www.
dietistvitel.nl T 085-7603959 Medische-, sport-,
604501
en kinderdiëtetiek
ACUPUNCTUUR PRAKTIJK HAAREN www.
classicalchinesemedicine.nl Voor informatie of ERGOTHERAPIE Nina Hagoort, Kerkstraat 32
afspraak bel Gabriella Keresztes T 06-11168093, 5076 AX Haaren T 073-2032412
Reitselaan 2, gabriella.keresztes@gmail.com
FYSIOTHERAPIE DOELGERICHTE
ADMINISTRATIEVE
ONDERSTEUNING Gespecialiseerd in psychosomatiek.
THUISADMINISTRATIE KBO Mieke Ligtenberg T Monique Meerbach, Langeweg 7 Haaren
T 06-30883445
0411-621689, Marie-José Panhuijzen
T 0411-622146, Gerard v. Loon T 0411-622150
FYSIOFIT HAAREN Fysiotherapie, kinderfysioosteopathie,
(medisch)
fitness:
ALOЁ VERA PRODUKTEN van Forever Zelfstandig therapie,
oncofit,
Parkinsonnet,
Forever Business Owner in Haaren. Info & hartlongrevalidatie,
Hannie
vd
Wee,
Annebestellen via T 06-51121912 of de webshop www. Claudicationet.
Marije Smetsers. Mgr Bekkersplein 9, tel
MoniqueAndersen.nl
0411623327/0630746375. Mgr. Bekkersplein 9
T 0411-623327
info@fysiofithaaren.nl;
BELASTING-INVULHULP KBO Jo Broeders
www.fysiofithaaren.nl
T 0411-621926, Marie-José Panhuijzen
T0411-622146, Frans v.d. Berk T 06-80143053
FYSIOTHERAPIE
ELLEN
BUYNSTERS
lymfedrainage,
echografie,
BOEKENPUNT In Den Domp Van ma t/m vr Fysiotherapie,
Dry needling, Schoudernetwerk,
van 09.00 tot 17.00 uur kunt u gratis boeken shockwave,
netwerk MS / CVA / ParkinsonNet,
lenen. Op di. wo. en don. is er van 11 tot 12 Neurologie
begeleiding, ChronischZorgNet; hartuur een vrijwilligster aanwezig. Noteer in het oncologie
en longrevalidatie, claudicatio, fitness. Gildepad
notitieboekje wat u meeneemt.
8, Tel. 0411-623358, www.buynstersfysio.nl /
BRIDGECLUB 2000 bridget elke woensdag in Den info@fysiobuynsters.nl.
Domp van sept t/m mei 2023 van 19.30u tot 22.45u FYSIOTHERAPIE
VAN
DUN
Algemeen
Belangstelling? Neem contact op met het fysiotherapeut en gespecialiseerd
in geriatrie,
secretariaat. https://www.bc2000.nl
aangesloten bij claudicationet. Driehoeven 68.
BRIDGECLUB Haaren e.o, in Den Domp Elke T 0620652757
vrijdag van oktober tot april vanaf 13.30 uur tot HAARENEEN
Digitaal
dorpsplein
www.
17.00 uur info
haareneen.nl T 0411-621842 info@haareneen.nl
CARITAS HAAREN biedt financiële hulp aan HEEMCENTRUM Openingstijden woensdaginwoners van het dorp Haaren die het nodig morgen van 9.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag
hebben. Caritas is onafhankelijk en opereert van 13.30 tot 16.00 uur Mgr. Bekkersplein 2
anoniem en heeft contacten met de parochie, de Haaren
gemeente en diverse maatschappelijke instanties HOStv Haaren (Haarense OmroepStichting) p/a
en verenigingen. Caritas Haaren p.a Driehoeven Handboogstraat 2, 5076 EP Haaren hostvhaaren@
1a of caritashaaren@gmail.com
gmail.com www.youtube.com/hostvhaaren
COACHING VOOR KINDEREN EN OPVOEDVRAGEN HYPNOTHERAPIE HAAREN
Hypnose
als
Dapper kindercoaching Jolanda Sterke – de Jong hulpmiddel. Berry van Esch Internationaal Register
T 06-28575071, info@coachinghaaren.nl www. Hypnotherapeut. Berkenlaan 8, 5076EE Haaren.
coachinghaaren.nl
T 06-19422958. www.hypnotherapiehaaren.nl;
CONTOUR DE TWERN Dorpsondersteuning i n f o @ h y p n o t h e r a p i e h a a r e n . n l
Haaren. Kantoor in Den Domp, op woensdagen KLEIN KARWEI Technische en praktische hulp
kunt u altijd binnenlopen. Overige dagen op voor en door senioren in Haaren. Hulp of info:
afspraak. U kunt bij ons terecht voor vragen di en do tussen 09.00-10.00 uur T 0411-621888
over welzijn en wonen. Annemarie Kleian LOGOPEDIE
Logopedie
Oisterwijk’,
T 06-83199329 en Arie Hobo T 06-41159731
Moergestelseweg 34 5062 JW Oisterwijk, T 0135216899T 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.

PODOTHERAPIE Molenschot-Verbraak, Mgr.
Bekkersplein 1b, 5076 AZ Haaren, T 0416531616 / 0162-681450 / 0411-607298; info@
podotherapiemv.nl of www.podotherapiemv.nl
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

PRAKTIJK DE ZONNE-ENERGIE Voor hulp
bij lichamelijke en/of psychische klachten.
Therapeut Berry van Esch,
LOVO OISTERWIJK (Lokale omroep). U kunt Team Natuurgeneeskundig
van BATC. www.praktijkdezonneenergie.nl
Haaren bellen. U kunt LOVO in Haaren volgen op lid
Ziggo-kanalen 43 en 48. Gerda Voorhaar T 06- T 06-17047814 Berkenlaan 8, 5076EE Haaren.
22061832, Broer vd Ven T 06-44688842 Jef Peters PRAKTIJK KAROENA VOOR LICHAAMSWERK
T 064256829
EN BEWUSTZIJN Ondersteuning bij het in contact
MUZIEK
Muziekopleidingen,
ensembles komen met jezelf, je lichaam en je gevoel.
en
orkesten
op
verschillende Marianne Pijnenborg T 06 - 28518357, www.
niveaus.
Muziekver.
St.
Gregorius praktijkkaroena.nl
VOOR
REMEDIAL
TEACHING,
T
0411-621833
www.sintgregorius.nl PRAKTIJK
gespecialiseerde hulp bij leerproblemen voor
NAN-CHI
VOETREFLEXZONETHERAPIE basisschool en voortgezet onderwijs. Marij Koene,
Nancy Verschuren, Varen 33, 5076 JA remedial teacher psycholoog T 06-49308643
Haaren
T 06-18555026 www.nan-chi.nl
PRIKPOST (BLOEDAFNAME) Voor bloedafname
bij de prikpost van Diagnostiek Brabant (St.
NIEUWSPOOR
VOETREFLEXZONETHERAPIE Elisabeth en TweeSteden) kunt u op maandag,
Antoinette Spoormakers, Heuvelstraat 32 5076 dinsdag en donderdag van 08.00-10.00 uur en op
EJ Haaren T 06-12216021 www.nieuwspoor- woensdag en vrijdag van 08.30-10.00 uur terecht
voetreflex.nl
in het pand van deHuisartsenpraktijk. Verder
OEFENTHERAPIE CESAR Ellen Kepers, Mgr. kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 08.30
Bekkersplein 9 (bij Fysiofit) T 06-44778760 www. en 10.30 uur terecht bij het Rode Kruis/EHBO
gebouw, Blokshekken 6 in Oisterwijk. Graag
oefentherapiecesarhaaren.nl
legitimatiebewijs meenemen. www.diagnovum.nl
OSTEOPATHIE HAAREN Fysiofit Haaren. Mgr.
Bekkersplein 9 5076 AZ Haaren, T 0411-623327 PSYCHOTHERAPIE Voor begeleiding bij o.a.
www.fysiofithaaren.nl info@fysiofithaaren.nl
angst, depressie, verlies en rouwverwerking.
M.J. Simons T 621375
www.simonsgestalt.nl
OUDERENADVISEUR KBO Marieanne van Wijk
T 0411-621288
PSYCHOLOGENPRAKTIJK PIT Willian Pijnenborg
PEDAGOGISCH BUREAU OP STAP Rianne en Anneke Pijnenborg, De Tempeliershoeve,
Baarendse Broekwal 12, 5268 HC Helvoirt Tempeliersweg 46, T 06-12839722 www.
Begeleiding kinderen met problemen op sociaal- praktijkpit.nl en www.tempeliershoeve.nl
emotioneel gebied. Doelgroep 4-12 jaar. Info: SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Afspraak via
opstap@ziggo.nl T 06-12333017
school (IB) of via Farent T 088-0237500
PEDICURE–
EN
SCHOONHEIDSSALON
NEDERLAND
Regio
Brenda Bergman,
Pastoor Jansenstr. 18b SLACHTOFFERHULP
Zuidoost: Om de Toren 4, 6191 KZ Beek.
T 0411-623743.www.bodyandfeethaaren.nl
Openingstijden weekdagen 09.00-17.00uur
PEDICURE– EN SCHOONHEIDSSALON Nathalie T 0900-0101
van Dijck. Kantstraat 16, T 06-52086019, www.
vandijckcosmetic.nl ; info@vandijckcosmetic.nl
SPORTHAL DE SPRANKEL Sportlaantje 8, 5076
AM Haaren. T 06-15198987 T 0411-622259
PEDICURE PRAKTIJK (MEDISCH) Yvonne
van Baest, , Haarendijk 5, 5076TL Haaren STICHTING MAALTIJDENEXPRESS MIDDENT 06-27390425, info@medischpedicurehaaren.nl , BRABANT Wekelijkse bezorging van langer
www.medischpedicurehaaren.nl
houdbare koelverse maaltijden voor ouderen en
PEDICURE Paulien Op ’t Hoog pedicure MEDISCH gehandicapten in in o.m. Oisterwijk en Haaren.
PEDICURE Bossebaan 2 Haaren T 06 – 11620120 T 013-5442513
Ook voetverzorging bij u aan huis.
PEDICURE (AMBULANT) Petra Zorg&Voet
T 0622931418. Voor voetverzorging bij u thuis.

verder op volgende pagina

Berichten : vervolg
STORINGSDIENST
INTERGAS
T
0162481200 Water T 073-6838000 voor alle
vragen + storingen Electriciteit T 08009009 voor alle vragen + storingen
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
.
TERCURA
TERMINALE
ZORG
T
0634814092
www.tercura.nl
info@tercura.
nl TerCura biedt kleinschalige thuiszorg
in de gemeenten Haaren en Boxtel
TROMBOSEDIENST
Tilburg:
dezelfde
tijden als bij PRIKPOST (BLOEDAFNAME)
UITVAARTONDERNEMING Els Uitvaartzorg
24/7
bereikbaar
T 088-21
40
400
VERENIGING SINT LIDUINA Secretaris ?????
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.
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
YOGA

De

Zonnegroet, Myrian Franken,
www.yogadezonnegroet.nl

YOGA
“Yogamel”,
T
06-3863440
gmail.com;

WMO
CLIËNTONDERSTEUNER
KBO
Marieanne
van
Wijk
T
0411-621288
WOONSTICHTING TBV WONEN
verhuurt
woningen in Udenhout, Berkel-Enschot,
Haaren,
Helvoirt
en
Biezenmortel.
Vragen?
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 0411621968 of Det van den Hurk T 06-30149611
ZORGGROEP ELDE Woon- zorgcentra en
verpleeghuizen, dagopvang, ergotherapie,
fysiotherapie,
ouder-geneeskunde,
diëtiek,
psychologie
en
thuiszorg.
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
van Caam T 06-30858154. Klantencontact
T
013-5376222
ZORGSTICHTING ’T HEEM biedt thuiszorg,
zorg in woon- en zorggebouwen en
activiteiten aan senioren in Udenhout,
Berkel-Enschot,
Haaren,
Helvoirt
en
Biezenmortel. Vragen? Neem contact op met
de wijkverpleegkundigen of zorgadviseurs.
T 013-5229150 of mail
zorgadviseur@theem.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)21-05-2022

Melanie
Verhagen,
yogamelhaaren@
www.yogamel.nl

16-10-2022

van der Mee
Tegelhandel & Tegelzettersbedrijf
Voor al uw tegelwerken.
 0411 – 625359  06 – 513 963 64
Email: meetegelwerken@home.nl

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA

Ons ervaren team helpt u graag om het
afscheid altijd persoonlijk en bijzonder
te maken. Voor leden en ieder ander.
Ga voor informatie naar dela.nl/haaren
of bel 0411 72 54 89 voor een
persoonlijk gesprek.

‘t Seuverick

Groene kernenergie

Lezing over groene kernenergie in het HelvoirThuis
Kernenergie komt weer uit het verdomhoekje. In de energiediscussie pleiten velen
weer voor kernenergie. Maar dan wel veilig! Met thorium als brandstof in plaats van
uranium. Groene kernenergie!
Op dinsdag 22 november geeft Gerard Smals in het HelvoirThuis een lezing over
deze vorm van kernenergie.
In een tijd waarin aardgas en olie schaars worden is
kernenergie weer een serieuze optie naast energie uit wind en
zon. Groene kernenergie! Door thorium, een metaal dat overal
in wereld voorkomt, te gebruiken zouden de grote problemen
rond kernenergie in één klap worden opgelost. Thorium is
duurzaam, veilig, geeft geen CO2, kent geen afvalprobleem
en levert grote hoeveelheden goedkope stroom, zegt Gerard
Smals.
Moeten we dan stoppen met zon en wind? “Helemaal niet”, zegt Gerard Smals.
“Maar met zon en wind kan de opwarming van onze aarde nooit voldoende beperkt
worden. Het zou onverstandig zijn thorium links te laten liggen.”
Gerard Smals praat ons bij over ‘de andere kernenergie’. Hij zet de belangrijkste
argumenten voor het gebruik van thorium op een rij. Smals is opgeleid aan de KMA
in Breda tot officier in de atomaire, biologische en chemische oorlogsvoering. Later
was hij werkzaam in de automatisering. Hij beheert de site groenekernenergie.nl.
Gerard kan boeiend vertellen. Mis deze lezing dus niet.
De lezing in het HelvoirThuis begint om 19.30 uur en duurt, inclusief een korte
pauze, ongeveer anderhalf uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Voor deze lezing is de entree 3 euro voor leden van de Vereniging 55+, voor nietleden 5 euro. De koffie/thee is inclusief.
Tot 22 november in het HelvoirThuis!
Namens de Werkgroep lezingen Vereniging 55+
Peter Corvers

Een afspraak
binnen enkele
dagen?
Geen probleem!
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Jouwbedrijfspand
bedrijfspandgevonden?
gevonden?
Jouw
Ookdan
danzijn
zijnwe
weerervoor
voorjou.
jou.
Ook
Veldsink - vd Heijden is er speciaal voor lokale ondernemers
Goed nieuws! Vanaf nu kun je bij ons ook terecht voor een zakelijke financiering.
We helpen je graag bij de (her)financiering van jouw bedrijfspand.
Tijdens een oriëntatiegesprek bespreek je jouw wensen met onze adviseur. De bedrijfshypotheek heeft
duidelijke kaders en wij kunnen je snel vertellen wat je kunt lenen. Een afspraak kan vaak binnen enkele
werkdagen en wij kunnen je dan direct inzicht geven in de mogelijkheden.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Monseigneur Bekkersplein 7, Haaren

|

0411 - 62 16 34

|

haaren@veldsink.nl

|

veldsink.nl

UW KOETS MET ZORG GEPOETST

Uw Koetspoetser, Tobi Molenschot, heeft maar één taak: uw koets van binnen en buiten
poetsen met zorg zodat het u geen tijd en inspanning hoeft te kosten.

BASIS

PREMIUM

€42,50

€70,-

incl. BTW

EXTERIEUR PREMIUM
VELGEN BASIS
INTERIEUR STOFZUIGEN
MATTEN STOFZUIGEN
INTERIEUR PARFUM

incl. BTW

EXTERIEUR PREMIUM
VELGEN PREMIUM
WIELKAST
WAX
INTERIEUR STOFZUIGEN
MATTEN STOFZUIGEN
INTERIEUR PREMIUM
DEURDORPELS
INTERIEUR PARFUM

PREMIUM+

DELUXE

€90,-

€140,-

M
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G
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O
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N

incl. BTW

EXTERIEUR PREMIUM+
VELGEN DELUXE
WIELKAST
WAX
INTERIEUR STOFZUIGEN DELUXE
MATTEN STOFZUIGEN
INTERIEUR PREMIUM+
DEURDORPELS DELUXE
INTERIEUR PARFUM

dekoetspoetser.nl

Gildepad 12A
5076 AN Haaren
info@dekoetspoetser.nl
+31-6-21359828
@dekoetspoets
De Koetspoetser

incl. BTW

EXTERIEUR DELUXE
VELGEN DELUXE
WIELKAST
SHOWROOM WAX
INTERIEUR STOFZUIGEN DELUXE
MATTEN STOFZUIGEN
INTERIEUR DELUXE
DEURDORPELS DELUXE
LEDER VERZORGING
BEKLEDING DIEPREINIGING
INTERIEUR PARFUM

Kijk voor meer informatie over de
pakketten op onze website
dekoetspoetser.nl of neem
vrijblijvend contact op.

0411 643 169
www.petruzonwering.nl

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

Sinterklaas is een eeuwenoud kinderfeest,
‘n mooie traditie, dus: (roet)vegen uit de pan van
de Sint voor allen die Zwarte Piet zwárt maken.

Weet je het nog? De zak van Sinterklaas....etc. © Nol van Belveren

Vrienden van het B-team

Met deze slogan startte het Biodiversiteitsteam haar campagne om ‘vrienden’ te
werven.
Het B-team is een vereniging van enthousiaste, betrokken en deskundige
inwoners die werkt aan het behouden en verbeteren van de verscheidenheid in
planten en dieren in hun leefgebied in gemeente Oisterwijk.
Naast een actieve kern van deskundigen wil het B-team inwoners die:
•
in een groene omgeving willen blijven wonen, ondernemen of genieten
•
zelf onvoldoende tijd of kennis hebben om op te komen voor biodiversiteits-belangen
•
maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden
vragen ‘vriend’ te worden van het B-team Oisterwijk om daarmee een bredere
basis te creëren in onze kernen.
Voor € 12,50 per jaar ben je vriend van het B-team en daarvoor krijg je:
•
Belangenbehartiging in biodiversiteits-behoud of -herstel tegen
verdroging
•
Informatie in social media over hittestress, wateroverlast en andere
klimaatveranderingen, natuurweetjes, enz.
•
Deelname aan minimaal 2 evenementen per jaar
Voor een concreet voorbeeld van wat het B-team doet zie elders in dit blad het
artikel over de erfscans.
Meld je aan via de website: www.bteamoisterwijk.nl
•
Als vriend ben je automatisch lid.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU !

Ben jij 13 jaar of ouder en op zoek naar een leuk baantje, dat ook nog eens goed verdient?
Voor werkzaamheden binnen ons stekbedrijf in Biezenmortel zoeken wij jongeren.
Het werk is op zaterdagochtend en in schoolvakanties.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Bel 0411-643094 of mail naar
infovdloo@stekbedrijf.com

Stekbedrijf G. van der Loo, Hooghoutseweg 27, 5074 NA, Biezenmortel

” 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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SNEL, PROFESSIONEEL
EN DOELGERICHT!
Wij weren en bestrijden o.a.:
- vliegen
- papiervisjes
- zilvervisjes
- muizen
- ratten
- houtworm
- boktor
- mieren
- wespen

Raad van PGB
PGB over raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering van 3 november jl. stelde onze partij vragen over Fire
Up. Daarnaast ging het over Den Domp, de Visie toerisme en de Bestuursrapportage. Meer weten, lees dan snel verder.
Fire Up
Onze fractievoorzitter Carlo van Esch heeft vragen gesteld over de stankoverlast
die Fire Up nog steeds veroorzaakt. Reden is blijkbaar dat de deuren van het bedrijf af en toe open moeten staan en dan werkt de afzuiginstallatie niet. De burgemeester gaf aan dat in overleg met het bedrijf gezocht wordt naar een oplossing.
Verder was ons ter ore gekomen dat Fire Up geen behoefte heeft om verder in
gesprek te gaan met de omgeving. Dat betreuren wij ten zeerste!
Den Domp
PGB heeft ingestemd met het project Den Domp/Mgr. Bekkersplein.
Ons raadslid Femke Pijnenburg
gaf aan dat het belangrijk is dat
de Haarense inwoners goed betrokken worden. Daarnaast is
dit wellicht de laatste kans om
Haaren een bruisend en levendig
dorpshart te geven. Laten we deze
kans met elkaar grijpen!
Visie Toerisme
De visie toerisme en recreatie is
vastgesteld. PGB is blij met het doorlopen proces, waarin echt is opgetrokken met
de samenleving. Laten we ook het uitvoeringsplan samen oppakken, aldus raadslid Marieke Moorman. Daarnaast hebben we oog voor de parken zonder toeristisch perspectief, zodat er binnenkort duidelijkheid komt.
Bestuursrapportage
Financieel en beleidsmatig gezien liggen we op koers. Daardoor kunnen we extra
budget inzetten op de huidige crises en versnelling van de woningbouw. Ondanks
dat we kritisch zijn op extra uitgaven voor onder meer personele inhuur en een
regionaal koersdocument, zijn we overall blij met het positieve resultaat.
Meer weten?
Neem contact met ons op via info@partijgemeentebelangen.nl of Facebook.
Fractie Partij Gemeente Belangen

Wanneer en waar:
•
Bewonersbijeenkomst Haaren: donderdag 1 december,
ontmoetingscentrum Den Domp, Kerkstraat 26 te Haaren, inloop 18.45 uur
Aanmelden en meer informatie
Je kunt je aanmelden tot maandag 21 november aanmelden per e-mail via
ruimte@oisterwijk.nl met onderwerp ‘Oostflank’. Geef daarbij aan met hoeveel
personen je komt en bij welke avond je wilt aansluiten. Ook vragen over dit project
kun je via deze weg stellen.

Onderwerpen raad
•
•
•
•
•

Nota reserves en voorzieningen 2022
Accountantskantoor BakerTilly aanwijzen als accountant
Visie Recreatie en Toerisme 2022
Project herontwikkeling gemeenschapshuis Den Domp/Monseigneur
Bekkersplein
Bestuursrapportage 2022

Onderwerpen college
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Strategische I-Visie 2022-2026 ‘Wij zijn Equalit’
Ontwerpbestemmingsplan Tilburgseweg 71-105a
Ontwerpbestemmingsplan De Bogtsteeg 2, Haaren
Ontwerpbestemmingsplan Heikant 8, Moergestel
Integraal veiligheidsbeleid Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 2023-2026
en het bijbehorende actieplan integraal veiligheidsbeleid Oisterwijk 20232024
Afwijking inkoopvoorwaarden aanbesteding Meten en Weten BGT
Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2022
Aanpassen mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Nota bodembeheer
Raadsinformatiebrief voorgenomen maatregelen bestemmingsreserve
aanpak crises
Tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West
Brabant
Omgevingsvergunning Oisterwijksedreef 4a Haaren

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
•
Lindelaan t.h.v. nr. 49-51 Haaren, het kappen van 2 lindes

Week tegen Kindermishandeling
Van 14 tot en met 20 november is de Week tegen Kindermishandeling. Gemiddeld
zit in elke schoolklas 1 kind dat slachtoffer is van een onveilige situatie. Er is dan
sprake van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.
Een kind dat mishandeld is, heeft later meer kans op psychiatrische stoornissen,
depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook zie je
in sommige gevallen dat als deze kinderen zelf kinderen krijgen, de opvoeding
niet lukt. In de Week tegen Kindermishandeling delen ervaringsdeskundigen hun
verhaal, zijn er activiteiten waar je aan kunt deelnemen en wordt vertelt wat jij kan
doen wanneer je kindermishandeling ziet of opmerkt.
Meer weten?
Wil jij meer weten over de Week van Kindermishandeling? Kijk op www.
weektegenkindermishandeling.nl. Wil je weten wat jij kunt doen tegen huiselijk
geweld? Kijk dan op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

RUBRIEK GOED OM TE WETEN
DigiD aanvragen?
Heb je DigiD nodig om zaken te regelen met de overheid? Ga naar de website www.
digid.nl. Hier staat alle informatie over het aanvragen van je DigiD.
Afspraak gemaakt? Meld je af als je niet komt
Heb jij een afspraak met ons, maar lukt het niet om te komen? Zeg dan de afspraak
af. Op die manier heeft iemand anders de kans om eerder een afspraak met ons te
plannen. Afmelden kan op 2 manieren. Via de link in de bevestigingsmail die je van ons
hebt gehad of bel naar (013) 529 13 11.

Declaratiefonds
Wist je dat wij een declaratiefonds hebben voor mensen die geen geld meer hebben voor
sport of een culturele activiteit omdat ze de eindjes aan elkaar moeten knopen? Je kunt
een bijdrage krijgen voor jezelf, voor je partner of voor je kinderen (onder de 18 jaar)
om naar het theater, sportles, de film of een dagje weg te gaan. Hiervoor kan je voor dit
jaar nog een aanvraag doen tot en met 31 december 2022. Je leest op de website www.
oisterwijk.nl/declaratiefonds. Hier staat ook een aanvraagformulier.

GUO in Tiliander
Gitaarfenomeen Jimmy Rosenberg op 20 november bij GUO in Tiliander Oisterwijk

De wonderlijke wederopstanding van een gevallen gipsykid
Jimmy Rosenberg verzorgt op zondag 20 november vanaf 15:00u een GUOconcert bij Groeten Uit Oisterwijk in Cultuurcentrum Tiliander. Jimmy treedt op
in triobezetting, maar verwelkomt daarbovenop enkele aangenaam verrassende
gastmuzikanten op het podium voor een uniek, memorabel GUO-concert. GUO
verkoopt tickets aan haar zaalkassa tussen 14:00 en 15:00u (cash, geen pin!), maar
VOL=OP! Wie zeker wil zijn, reserveert nu al digitaal via www.groetenuitoisterwijk.nl.
Ooit was Sinti Jimmy Rosenberg (Asten, 1980) groter dan een mens kan vatten.
Hijzelf had er ook moeite mee. Bijzonder kind, ja dat was ie. Wonderkind,
ontsproten telg uit roemruchte woonwagen-clan der Rosenbergs te Zuidoost
Brabant. Volle neef ook van Stochelo, Nous’che en Nonnie van fameus Rosenberg
Trio uit het Helmondse. Maar meest getalenteerd was Jimmy, good lookin’
wonderboy die zich met z’n gave geen raad wist.
Jimmy’s welzijn gaat nu voor alles. Z’n duistere verleden wordt langzaamaan
weggepoetst, z’n comeback rustig
opgebouwd, stap voor stap kijken hoe het
gaat, podia omzichtig uitgeselecteerd.
En dat brengt ‘m dan bij Cultuurcentrum
Tiliander, in GUO-concertserie Groeten
Uit Oisterwijk, ruimhartige club met ziel,
zaligheid en fijne neus voor wie het waard
is.
Jimmy Rosenberg, fallen star reborn.

Jimmy Rosenberg in beeld & geluid? Check: https://youtu.be/zzkQt4QAhHk

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

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

Biodiversiteit op je erf

PROJECT ERVEN PLUS
Met slechts een aantal maatregelen meer biodiversiteit op je erf, zo
simpel kan het zijn!
Eind 2021 kwam de vraag van Brabants Landschap of we ondersteuning wilden
bieden voor het project ErvenPlus. Een ontzettend leuk project dat zich sinds 2016 al
dik bewezen heeft als het gaat om het creëren van natuurlijke erven in de provincie
Noord-Brabant. Bewoners in het buitengebied kunnen zich aanmelden voor de
regeling, waarbij (onder voorwaarden) kosteloos advies en materialen beschikbaar
worden gesteld ter vergroening van hun erf.
ErvenPlus streeft naar het vergroten van
biodiversiteit op erven in het buitengebied.
Daarbij horen typische erfbewonende dieren als
de steenuil, boerenzwaluw en huismus. Echter,
hoe ga je nu een erf vergroenen en ervoor zorgen
dat deze soorten zich hier weer thuis voelen?
Waar begin je en hoe pak je dit aan? Brabants
Landschap heeft hier ervaring mee en binnen de
ErvenPlus regeling is hiervoor de zogenaamde
‘erfscan’ bedacht. De opgeleide enthousiaste
vrijwilligers (ecologen Jody Ettema en Arjan
Schoenmakers) van het B-team Oisterwijk
hebben op 10 particulieren erven binnen
de gemeente Oisterwijk een inventarisatie
gemaakt van maatregelen die bijdragen aan
meer biodiversiteit op het erf. Samen met de
bewoners zijn allerlei maatregelen bedacht
(zoals beplanting en nestkasten) en uitgewerkt tot kant en klare inrichtingsschetsen.
Een ontzettend leuke manier om als Bteam Oisterwijk in contact te komen met
bewoners, hen te ondersteunen via de ErvenPlus regeling en daarmee gezamenlijk
bij te dragen aan het vergroenen van hun erf en daarbij de biodiversiteit te vergroten.
Mocht u als bewoner in het buitengebied zelf interesse hebben, kijk dan eens op de
website van Brabants Landschap

(https://www.brabantslandschap.nl/help-mee-op-eigen-erf-of-land/ervenplus)
voor de mogelijkheden. Wij kijken met veel plezier terug op 2022 en wellicht spreken
we jullie in 2023!
Jody Ettema & Arjan Schoenmakers
Bteam Oisterwijk
2022

Vacature: kantine / barmedewerkers
Voor het komend winterseizoen (december–februari) zoeken wij
medewerkers die het leuk vinden om ieder weekend minstens een aantal
uur de gasten van onze sportkantine te voorzien van een drankje en soms
ook een hapje.
Vanaf 16 jaar, maar ook bijvoorbeeld gepensioneerden/65+'ers zijn van
harte welkom om te reageren.
Al ervaring achter de bar is echt niet nodig (zo hoef je bijvoorbeeld ook
niet te tappen). Een positieve, flexibele instelling en het nakomen van
gemaakte afspraken is alles wat wij van je vragen. Werktijden worden in
overleg vastgesteld.

Mocht je misschien interesse hebben in dit gezellige tijdelijke bijbaantje of
eerst wat meer informatie willen, neem dan even contact op met Antoine
van Tuyl
Telefoon: 0411622048 (via Den Domp) of antoine@dendomp.nl

Zuinig zijn op ouderdom

Gemeentehuis slopen. Dat nooit
Met veel interesse lazen we in het Haarens Klokje nummer 44 het artikel van L.
van de Ven. Hij beschreef als insider de architectonische waarde en de historische
betekenis van het gemeentehuis van Haaren.
Onbegrijpelijk is het voor ons dat het woord sloop is gevallen voor een
monumentaal gebouw van slechts 24 jaar.
Waar blijft de eerbied voor ons historisch erfgoed?
Het gemeentehuis vraagt om inventieve creatieve architecten die niet de boel
slopen maar het gemeentehuis een multifunctionele rol geven voor onze
gemeenschap: cultureel-commercieel. Het lijkt nu dat het financiële aspect nu de
hoofdrol speelt. Sloop is kapitaalsvernietiging.
Dat kan toch niet waar zijn.
We hopen dat er nog goed wordt nagedacht zodat men geen spijt heeft over wat
men besluit en dat het geen “rampjaar 2022” wordt.
Henk van Helvert				Antoon van Hedel
Dinsdag 15 november 2022

Alzheimer Café

Oisterwijk-Moergestel

De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie,
jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere
belangstellenden.
Informatie: Jeanne Verberk (coördinator) Tel: 013-5284571.
E-mail j.verberk@alzheimervrijwilligers.nl
Locatie: Ontmoetingscentrum De Coppele, Prunusstraat 69, 5061 AS Oisterwijk.
Toegang is gratis, inloop v.a. 19.30 uur, afsluiting 22.00 uur.
Het thema dat besproken wordt is ouderenmishandeling.
Als gastspreker zal dan aanwezig zijn, Gertrud van Nimwegen. Zij werkt als
casemanager voor Veilig Thuis Midden-Brabant.
Ouderenmishandeling komt helaas vaker voor dan we denken en daarom is het
belangrijk om ook hierover informatie te geven en ervaringen te delen. Bij Veilig
Thuis kan men terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te
bespreken en eventueel een melding te doen. Oók wanneer er een vermoeden
bestaat van ouderenmishandeling.
Gertrud geeft informatie over wanneer er sprake kan zijn van
ouderenmishandeling en waar men terecht kan om dit te bespreken.
Uiteraard is er na de pauze voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan
over dit thema.
U bent van harte welkom op 15 november!

Geld teveel ??

PRO: geef inwoners overschotten terug
Op dit moment klotst het geld bij de gemeente tegen de kanten. Door allerlei herberekeningen bij de landelijke overheid hebben wij als gemeente recht op veel
meer geld en daardoor hebben we grote overschotten. PRO denkt dat dat geld
gewoon terug moet naar de inwoners. Enerzijds door de belastingen minder te
verhogen dan het college wil, en anderzijds door meer inwoners toegang te geven
tot speciale steun.
Afgelopen week heeft de gemeenteraad besloten om 2,5 miljoen Euro in aparte
potjes te stoppen. Die potjes hebben prima bestemmingen: woningbouw versnellen, wachtlijsten verminderen en verzachten van de gevolgen van de verschillende
crises. Hartstikke mooi nieuws. En in 2023 houden we nog eens 2,2 miljoen Euro
extra over. Dan vindt PRO het raar dat wij als gemeente de belastingen voor onze
inwoners gaan verhogen met 4,8%. Dat is meer dan de 3,4% loonstijging die onze
inwoners volgens het CPB krijgen. Daarom mogen de belastingen voor onze inwoners niet meer stijgen dan hun lonen, dus maximaal 3,4%.
Oisterwijk kent veel inwoners die het lastig hebben om rond te komen. Voor die
inwoners is er speciale steun met allerlei regelingen en subsidies. Nu geldt de
grens om mee te kunnen doen van 120% van de bijstand: verdien je meer, dan heb
je pech. PRO wil dat meer mensen van die speciale steun gebruik kunnen maken.
Daarom mag die grens van ons omhoog naar 150%. Dan komen er veel meer Oisterwijkers, Moergestelnaren, Haarenaren en Heukelommers voor speciale steun
in aanmerking.
Donderdag vergaderen we in de gemeenteraad over de begroting van 2023. Dan
wil PRO vastleggen dat het geld op deze manier bij onze inwoners terecht komt.

Zonder datumprikker

Prikken zonder afspraak op 4 locaties o.a. Boxtel
De vaccinatiebereidheid in onze regio is hoog. GGD Hart voor Brabant is heel tevreden met de opkomst. Met name bij de vaccinatielocaties in Tilburg, Den Bosch
en Cuijk is het aantal afspraken 6 weken na de start van de campagne nog steeds
hoog en zijn de lijnen vol. Omdat het aantal afspraken bij de locaties Berghem,
Boxtel, Veghel en Waalwijk afneemt en personeel beschikbaar is, hebben wij bij
die locaties de mogelijkheid om open te gaan voor prikken zonder afspraak. Daarom is besloten om vanaf donderdag 3 november te starten met prikken zonder
afspraak bij de locaties Berghem, Boxtel, Veghel, Waalwijk.
Overige locaties
Vanwege het reeds gemaakte aantal afspraken en de personele bezetting is het
nog niet mogelijk om in Tilburg, Den Bosch en Cuijk al te beginnen met prikken
zonder afspraak. Zodra op de locaties Tilburg, Den Bosch en Cuijk mogelijkheden
ontstaan zullen deze ook beschikbaar komen voor prikken zonder afspraak. In
Tilburg en Den Bosch hebben wij naast de grote vaccinatielocaties ook priklocaties
in de wijk, waardoor een groter aantal mensen terecht kan voor hun herhaalprik.
Op de dagen dat ons mobiele team aanwezig is kunnen bewoners uit de wijk bij de
wijkcentra binnenlopen om een afspraak maken.
De verwachting is dat wij eind november op alle locaties
kunnen prikken zonder afspraak.
Op www.prikkenzonderafspraak.nl staan alle locaties van
de GGD’en waar je zonder afspraak je herhaalprik kunt halen.

CARWASH

AUTOCENTRUM HAAREN

Gildepad 10, Haaren

Hogedruk reinigen, Schuimborstelen, Hotwax en glansspoel

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.

TE KOOP

GEZOCHT

Fietsendrager merk Spinder. € 50,(niet geschikt voor e-biks)
T 06-12648484

Schoonmaakhulp voor een maal in de 2
weken. Uren en dag in overleg.
T 06-13384559

Verschillende complete legodoosjes
T 623767

Postzegels! Onze schoonvader en
fanatiek verzamelaar wordt deze maand
70 jaar. We zouden hem graag verrassen
met meer zegels. T 06-11970870

Winterbanden met stalen velgen voor
VW Tiguan met Continental-banden,
type Cross Contact met de maten 215/65
met een profiel over van 6 mm, vraagprijs € 175,- T 06-48600340
Opvouwbaar Prénatal logeerbedje incl.
draagtas, gebr.aanw. en ABZ matrasje
met afneembare en te wassen hoes
(anti- allergie, anti-huisstofmijt).
I.p.st. € 50
CTB kinderfiets 20 inch € 20,00,
poppenwagen € 10,00 en houten poppenwagen € 4,00. T 06-44772472

GEVONDEN
dames spijkerjasje op de Langeweg in
de heg! T 06-44670719

AANGEBODEN
Opzoek naar een poets? Ik heb nog plekjes over op ma,wie,vrij. Ervaren poets.
€20,- p.u.
Appen bij interessen: T 06-38438002.

Gezocht gratis rode en zilveren kerst
versiering voor het Kerst Event. Help je
mee verzamelen? Laten we er samen
iets moois van maken! whats app
T 06-16974495
Wie heeft nog (plastic) kratten over?
We willen er een ondergrondse waterberging mee maken in onze kas in de
permatuin. T 06-12 579 879

DIVERSEN
Zaterdag 12 november is de Speelgoedbeurs van LEFH. Het geld gaat naar het
goede doel. Wij zijn in van Beringenstraat 2B, van 10u tot 14u. Wij zien jullie
dan!
Zat. 10 dec van 14.00- 17.00 Kerst Event
in Den Domp voor jong en oud. Kom je
ook? De Kerstman komt ook. Daarna
afsluiting op het plein. Gratis entree.

Ontstoppen van rioleringen
Onderhoud rioleringssystemen
Opsporen stankoverlast | Rioolinspectie
Frans en Drik van Vught | Zwaanstraat 36 | 5056 EP Berkel-Enschot
T 013 533 38 64 | M 06 5376 1787 | service@vu-rio.nl | www.vu-rio.nl

Els Bakker

Uitvaartzorg

TIJD
VOOR
GOED
AFSCHEID
Els Bakker Uitvaartzorg
Glorieuxlaan 2 | 5261 SJ Vught
073-3034606 (dag en nacht)
info@elsbakkeruitvaartzorg.nl
www.elsbakkeruitvaartzorg.nl

Tijd en aandacht
Professioneel en betrokken
Onafhankelijk advies door
onze provisievrije werkwijze

Ben jij de servicegerichte en commerciële teamspeler die
niet rust voordat de klant tevreden is? En heb je aﬃniteit
met basisonderwijs en kinderopvang? Reageer dan snel!

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
(28-40 UUR)
Een afwisselende en uitdagende baan, binnen een hecht en elkaar ondersteunend team,
waarbij jij er met veel plezier voor zorgt dat onze klanten iedere dag opnieuw tevreden zijn.
WIJ ZIJN…
Reinders, een toonaangevende leverancier binnen het basisonderwijs en de kinderopvang. Kinderen
ontwikkelen zich het best in een omgeving die letterlijk en ﬁguurlijk met ze mee groeit. Het creëren van
de ideale omgeving waarin spelen en leren samenkomen, dat is waar het bij Reinders om gaat. Volgens
ons kan dat alleen wanneer het gebruik van materialen en methoden, de inrichting van het gebouw, de
inzet van ICT en de vaardigheden van het team op elkaar afgestemd zijn en aansluiten bij de visie op
leren van de school of de kinderopvanglocatie. Wij kunnen onze klanten hierin volledig ondersteunen.
REINDERS ZOEKT…
een commercieel talent met lef, enthousiasme, servicegerichtheid, passie en een gezonde dosis
gezelligheid. Je kunt rekenen op gevarieerde werkzaamheden waarbij jouw focus ligt op het verwerken
van orders en oﬀertes welke binnenkomen via telefoon, e-mail, internet en via de verkoopadviseurs.
Het telefonisch beantwoorden van vragen, het oplossen van servicegerichte zaken en het afhandelen
van klachten.
Het verstrekken van informatie over producten en levertijden en het administratief afhandelen van
retourorders.
Het bieden van ondersteuning aan de verkoopadviseurs. Je bent onderdeel van een dynamisch
verkoopteam.
Het proactief benaderen van klanten om acties, producten en/of diensten aan te bieden.
JIJ BENT…
Een commercieel talent; sterke communicatieve en commerciële vaardigheden, accuraat en een
prettige telefoonstem.
Servicegericht; super klantvriendelijk, behulpzaam en initiatiefrijk.
Betrokken; energiek, enthousiast, positief en neemt verantwoordelijkheid.
Oplossingsgericht; ﬂexibel, denken in kansen en mogelijkheden en gemakkelijk schakelen.
Een teamspeler; sociaal vaardig, samenwerken binnen een team en ook zelfstandig en besluitvaardig.
JE HEBT….
Een afgeronde (commerciële) mbo-opleiding én aﬃniteit met het basisonderwijs of kinderopvang.
HEB JIJ ZIN IN DEZE FUNCTIE BINNEN ONS MOOIE, DYNAMISCHE EN GEZELLIGE REINDERS TEAM?
Wij zijn heel benieuwd naar wat jou motiveert en wat maakt dat jij de geschikte collega bent. Stuur jouw
motivatie uiterlijk 21-11-2022 per mail naar Jasper Westerkamp. Ook voor vragen kun je Jasper mailen of
bellen: j.westerkamp@reinders-oisterwijk.nl / 013-528 84 35.
Reinders Oisterwijk bv
Sprendlingenstraat 33
5061 KM Oisterwijk

www.werkenbijreinders.nl

