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Met deze week:

Reuze(n)feest was echt reuze succes
Heel Haaren is even uitgekwist
Keuzestress in Haaren vanwege Raboclubactie
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
Wie er niet was afgelopen zondag, heeft wel iets gemist!
Het REUZE(N)feest, dat de sfeer uitstraalde van een ouderwets dorpsfeest in
de goede zin van het woord, maar dan ingevuld door optredens van ‘eigentijdse’
dorpsgenoten, gewoon werk in uitvoering. 12 Acts stonden op het programma, dan
kunnen we toch zeggen ‘Haaren’s Got Talent’?
We telden veel Haarense bezoekers, die niet enkel genoten van de diverse optredens,
maar ook van het zonnige weer en de gezellige sfeer. Het Bekkersplein was door
Haarens groenondernemers afgebakend met grote potplanten, zodat er een echt
plein was gecreëerd. De kiosk deed eindelijk weer eens dienst, waarvoor een
kiosk bedoeld is, namelijk als muziektent. Daarnaast nog een tentpodium, waarin
afwisselend met de kiosk werd opgetreden; je stoel een halve slag draaien en je
had urenlang een non-stop voorstelling. Maar er moest ook ‘gebuurt’ worden, langniet-gezien, bijgepraat. Dat kon mooi in het middenstuk zonder de toehoorders van
beide tenten te storen.
Wij moeten trots zijn op de organiserende initiatiefgroep, die de feestelijkheid in
deze vorm heeft bedacht en erg zuinig op de initiatiefnemers! Zou dit pleinfestijn
geen blijvertje moeten worden met een permanente plek in onze agenda. Laten ze
maar vlug de datum voor editie-2023 bekendmaken.
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

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
www.jozef-parochie.nl
h.lambertus@jozef-parochie.nl
ZONDAG 18 sept 09.30 uur Eucharistieviering
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Harrie van Doremalen en Franciscus Schoenmakers; Mien Teurlinx
– Verstijnen
DOOPVIERING
Zondag 18 september om 11.00 uur wordt Tjeu op ‘t Hoog door het Heilig Doopsel
opgenomen in Gods Kerk
Vieringen door de week:
Do. 15 sept: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering
Ma. 19 sept: 18.00u. Rozenhoedje en 18.30u. Eucharistieviering
Do. 22 sept: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering
Misintentie: Priesterroepingen
Bereikbaarheid Pastorie:
Pr Francis De Meyer, Driehoeven 1, M: 06 27 53 36 78 E: pastoor@jozef-parochie.nl
Bereikbaarheid parochiehuis:
kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411 62 37 49
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 27 53 36 78 of met het kerksecretariaat in het
parochiehuis
T: 0411 62 37 49 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: 06 27 53 36 78 of aan het kerksecretariaat, T: 0411 62 37 49.
Administratie:
Misintenties: J. Franken, Pastoor Verrijtlaan 15, T: 06 29 0 575 46 - Kosten €12.00
Bankrek: NL03 RABO 0308 6351 83 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: webmasters@jozef-parochie.nl
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Omdat maar een klein deel van ieder brood gebruikt was voor de jurering had de or
besloten om de broden te schenken aan de voedselbank.

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

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.
18 september ds. L. van Wingerden,
viering H. Avondmaal
Wat is er te doen in Haaren

September
14 wo
16 vr
16 vr
19 ma
19 ma
21 wo
21 wo
22 do

Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp/stoel yoga. LET OP: wandelen 10-11.30 uur.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en (boksen onder voorbehoud)
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen.
O’pkikker aan tafel bij lokale horeca reserveren info@sociaalhuisoisterwijk.nl
Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u
Kook en Ontmoet voor inwoners kern Haaren & gemeente Oisterwijk in
Den Domp, 16.00 uur
23 vr OiB,10.00-11.00 u: bootcamp/stoel yoga. LET OP: wandelen 10-11.30 uur.
23 vr OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en (boksen onder voorbehoud)
23 vr Seniorenbeurs 10.00- 17.00 u in Tiliander SVO Oisterwijk & KBO Haaren
24 za Haaren aan tafel Mgr. Bekkersplein 11.00- 14.00 u
info@sociaalhuisoisterwijk.nl
25 zo Hop Haaren Hop bij op Dreef 13.00- 19.00 u
26 ma OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
26 ma OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen.
28 wo O’pkikker aan tafel bij lokale horeca reserveren info@sociaalhuisoisterwijk.nl
28 wo Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u
30 vr OiB,10.00-11.00 u: bootcamp/stoel yoga. LET OP: wandelen 10-11.30 uur.
30 vr OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en (boksen onder voorbehoud)

Oktober
01 zo Bridgdrive met versnapering en afsluitend koudbuffet
01 zo Haorense Durpskwis - Prijsuitreiking tijdens feestavond
03 ma OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.

Er kan weer gestemd worden via de Rabo clubsupport!

Onze spelletjesdag is altijd al een groot feest, maar dat kan altijd nog
leuker denken wij! Daarom willen wij nieuw spelmateriaal aanschaffen
dat helemaal past in de tijd van nu. Interactieve lichtknoppen met een
app, waarin we de vetste races kunnen uitzetten voor alle kinderen.
Goed voor jarenlang speelplezier!

Stemmen jullie mee?

(Je kunt 3 stemmen uitbrengen, waarvan we er 1 heel graag op de KVW
hebben! Voor de andere 2 raden we Nemelaer en de scouting aan)

Ariaoneke
Ariaoneke, een mooi vrouwke om te zien!
Meerdere artikelen heb ik geschreven over de “rust” in ons durp Haaren; dat er zo
weinig te doen was, met name in het centrum. Zondag 11 september was het dan
zover dat die rust prettig verstoord werd door een leuk evenement: ’t Reuze-nFeest op het Mgr. Bekkersplein.
Aan het begin van de week had ik toch wel wat krampen in mijn spastische darm
want de voorspellingen voor het weer waren niet rooskleurig en meteen moest ik
denken aan de jaarmarkt van dit jaar die na de coronaperiode weer doorgang kon
vinden en letterlijk in het water viel, helaas voor iedereen die er opnieuw iets van
probeerde te maken.
Dus dan ga je een rechte en kromme worst kopen bij de Duinboeren en breng
je die naar de Heilige Clara, want die zorgt wel dat het een mooie stralende dag
zal gaan worden. En zo geschiedde, met het zonnetje lekker op het bolletje kon
je genieten van alles wat maar met lokaal te maken heeft zoals: de hapjes van de
Duinboeren en het Belvershuys, de drank van Den Domp en De Bierboerderij, de
optredens van echte Haarense artiesten en natuurlijk de statige aanwezigheid van
onze eigen Reuzin Ariaoneke die ik van heel dichtbij heb mogen aanschouwen.
Mijn complimenten voor de makers want het is echt een heel ‘skoon vrouwke’.
Eén artiest wil ik er toch wel uitlichten en dat is Bartolo van de Braak omdat ik die
jongen al heel lang ken, bijna vanaf zijn geboorte… Het is toch mooi dat zijn ouders,
Noud en Mien van den Braak al op voorhand geweten hebben dat hun enige zoon
op latere leeftijd het podium zou gaan halen. Want in de tijd dat Bartolo geboren
werd, hadden de jongetjes de simpele voornamen van Jan, Kees, Wim etc. en deze
kleine Van den Braak zou ook gewoon Bart genoemd worden, ware het niet dat
zijn ouders toen al talent in hem zagen. Dit in tegenstelling tot Daan van Wijk die
ook een optreden op het plein verzorgde en die pas op latere leeftijd zichzelf een
artiestennaam toedeelde met Danilo.
Ondanks dat er op “Nine Eleven” overal een hoop te doen was, de drie dagen durende
muziekfeesten in Oisterwijk, de eerste officiële thuiswedstrijd van Nemelaer voor
de beker en Max Verstappen die achter de Safety Car met twee vingers in de neus
opnieuw eerste werd in Italië, was het gewoon lekker en gezellig druk op het plein.
Heel veel lokale inwoners die voor zover ik kan beoordelen genoten hebben van een
leuk afwisselend programma. Wat mij betreft, absoluut voor herhaling vatbaar.
Ik ben niet iemand die snel waar dan ook veren in de kont steekt. Maar nu maak
ik toch een uitzondering voor de organisatie van dit Echte Haarens Evenement en
extra veren krijgen van mij ook de lokale bloemen- en plantenkwekers die het plein
omgetoverd hebben tot een mooi en gezellig feestterrein om dit soort activiteiten te
houden. Hopelijk kunnen we er met z’n allen nog heel lang van genieten.
Groetjes, Christ van Delft.

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. Monique
THUISADMINISTRATIE KBO Mieke Ligtenberg T Melis + 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 (kinder)
neurologie, oedeemtherapie, echografie,
BOEKENPUNT In Den Domp Van ma t/m vr fysio,
needling, oncologie, hart-long, Parkinson,
van 09.00 tot 17.00 uur kunt u gratis boeken dry
medisch fitness. Gildepad 8,
lenen. Op di. wo. en don. is er van 11 tot 12 Claudicatio,
uur een vrijwilligster aanwezig. Noteer in het T 0411-623358
notitieboekje wat u meeneemt.
FYSIOTHERAPIE
VAN
DUN
Algemeen
en gespecialiseerd in geriatrie,
BRIDGECLUB 2000 bridget elke woensdag in Den fysiotherapeut
bij claudicationet. Driehoeven 68.
Domp van sept t/m mei 2023 van 19.30u tot 22.45u aangesloten
Belangstelling? Neem contact op met het T 0620652757
secretariaat. https://www.bc2000.nl
HAARENEEN
Digitaal
dorpsplein
www.
BRIDGECLUB Haaren e.o, in Den Domp Elke haareneen.nl T 0411-621842 info@haareneen.nl
vrijdag van oktober tot april vanaf 13.30 uur tot HEEMCENTRUM Openingstijden woensdag17.00 uur info
morgen van 9.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 16.00 uur Mgr. Bekkersplein 2
CARITAS HAAREN biedt financiële hulp aan Haaren
inwoners van het dorp Haaren die het nodig HOStv Haaren (Haarense OmroepStichting) p/a
hebben. Caritas is onafhankelijk en opereert Handboogstraat 2, 5076 EP Haaren hostvhaaren@
anoniem en heeft contacten met de parochie, de gmail.com www.youtube.com/hostvhaaren
gemeente en diverse maatschappelijke instanties
Hypnose
als
en verenigingen. Caritas Haaren p.a Driehoeven HYPNOTHERAPIE HAAREN
hulpmiddel. Berry van Esch Internationaal Register
1a of caritashaaren@gmail.com
Hypnotherapeut. Berkenlaan 8, 5076EE Haaren.
COACHING VOOR KINDEREN EN OPVOEDVRAGEN T 06-19422958. www.hypnotherapiehaaren.nl;
Dapper kindercoaching Jolanda Sterke – de Jong 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
T 06-28575071, info@coachinghaaren.nl www.
coachinghaaren.nl
KLEIN KARWEI Technische en praktische hulp
CONTOUR DE TWERN Dorpsondersteuning voor en door senioren in Haaren. Hulp of info:
Haaren. Kantoor in Den Domp, op woensdagen di en do tussen 09.00-10.00 uur T 0411-621888
kunt u altijd binnenlopen. Overige dagen op LOGOPEDIE
Logopedie
Oisterwijk’,
afspraak. U kunt bij ons terecht voor vragen Moergestelseweg 34 5062
JW Oisterwijk, T 013over welzijn en wonen. Annemarie Kleian 5216899T 06-83410267 Behandeling
op afspraak
T 06-83199329 en Arie Hobo T 06-41159731

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

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

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

verder op volgende pagina

POLITIELOKET Bureau Brucknerlaan 18 te
Tilburg, met een steunpunt in Oisterwijk aan
LOKET WEGWIJS Loket Wegwijs Oisterwijk.
de Blokshekken 5. Wijkagent in Haaren is
Heb je vragen of hulp nodig op het gebied van Albert Tuut; te bereiken op de mailadressen:
zorg, werk & geldzaken, jeugd & gezin, wonen c l u s t e r - 3 . g r o e n e - b e e m d e n @ p o l i t i e . n l
& vervoer? Dan kun je terecht bij Loket Wegwijs en albert.tuut@politie.nl
T 0900 – 8844
Oisterwijk. : Inloopspreekuur donderdagochtend
PRAKTIJK DE ZONNE-ENERGIE Voor hulp
van 9 tot 10.30 in Cultuurcentrum Tilliander.
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.

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)
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,
T 0411-623083 www.yogadezonnegroet.nl
YOGA
“Yogamel”,
T
06-3863440
gmail.com;

Melanie
Verhagen,
yogamelhaaren@
www.yogamel.nl

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
08-09-2022

DANKBETUIGING
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, die wij als familie ontvingen na het overlijden van
ons mam, oma en overgrootmoeder.
Woorden schieten tekort maar weet dat alle reacties ons een grote
troost zijn bij de verwerking.
In het bijzonder willen we dokter Bloks bedanken en alle
medewerkers van de huisartspraktijk.
Kinderen- klein- en achterkleinkinderen van mevrouw Vermeer-Teurlinx

JEUGDRAAD HAAREN
ORGANISEERT
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Zaterdag 29 oktober 2022
18.00 - 19.30 uur Spannende tocht
19.00 - 20.30 uur Enge tocht
Vertrek vanaf Monsigneur Bekkersplein in Haaren
Meld je aan via:
https://destruivenweners.nl/halloweentochthaaren-2022/
of scan de QR Code

KBO

Haaren
Is er voor u

Is er voor u!

Belangenorganisatie
 Belangenorganisatievoor
voorsenioren
Senioren

Secretariaat:
0411-785285
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SPREKERSHOEK
dinsdag 11 oktober om 19.30 uur in Den Domp te Haaren:

KERNCENTRALE IN BRABANT ??
Nederland praat weer over
kernenergie. Jarenlang was
het taboe. De energie
transitie maakt kernenergie
weer ”hot”. Kan het ook
veilig? Zonder gevaarlijk
eeuwigdurend afval?
Zonder een kernbom als
ongewenst bijproduct? En
zonder duur en schaars
uranium als brandstof?
Kan de nieuwe kerncentrale hier om de hoek staan of gaan politici en industrie aan
de haal met het oude concept met alle risico’s van dien?
Gerard Smals, oprichter van “Groene Kernenergie” houdt vanavond een pleidooi
voor de “andere” kerncentrale. Hij praat ons bij, want enkele jaren geleden kwam
hij al een keer op ons podium met het verhaal over de Thoriumcentrale. Toen nog
niet haalbaar, omdat Tsjernobyl nog vers in het geheugen lag.
Toen sloeg bij het woord ‘kernenergie’ alleen al, de vlam in de pan.
Maar de wetenschap staat niet stil en de tijden zijn radicaal veranderd.
Zonder aardgas, zonder kolen en zonder olie zijn we afhankelijk van wind en zon.
Maar met windmolens een zonneenergie alleen krijgen we het niet voor elkaar. Dat
is geen onwil, maar er zouden voor Nederland alleen al 14.000 windmolens ter
grootte van de Dom van Utrecht moeten komen. Een stevige ‘back up’ in de vorm
van een elektriciteitscentrale is onvermijdelijk.
Als u dan geen CO2 uitstoot wil dan is kernenergie het antwoord.
Als die nieuwe kerncentrale veilig is, omdat ze uitgaat van een andere splijtstof;
geen noemenswaardig afval product oplevert en evenmin kan ontploffen, mag die
Dan in uw achtertuin staan?

KBO

Haaren

 Belangenorganisatie voor Senioren

Is er voor u!
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Hier in Brabant dus? Of bent u nog niet overtuigd?
Om u een beetje te helpen met uw kennis ter zake, komt Gerard Smals met zijn
update over groene kernenergie.
Speciaal voor u dus en ook om de politiek te weerhouden van een nieuw Borssele.
In verband met het belang van het onderwerp is besloten deze Sprekershoek
open te stellen voor alle KBOleden van de Kring Oisterwijk (Haaren Oisterwijk
Moergestel).
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk zondag 9 oktober via een mail aan:
redactie@kbohaaren.nl
Let op: maximaal 30 plaatsen beschikbaar!
De kosten, verbonden aan deze avond, zijn €2, incl. koffie of thee.
Norbert Verbraak

Donderdag 17 november:
musical Tina Turner
Op 17 november 2022 willen wij de mogelijkheid
bieden de musical Tina Turner te bezoeken in het
Beatrix theater te Utrecht.
De Tina Turner Musical is de eerste musical over haar leven, geproduceerd in samen
werking met Tina Turner zelf.
Hoe een meisje uit Nutbush, Tennessee, uitgroeide tot de onbetwiste ‘Queen of Rock
‘nRoll’ – dit is de musical van een doorzetter die zich niet aan de regels hield, maar ze
zelf maakte.
Met al haar bekende hits, zoals ‘Nutbush city limits’, ‘Private dancer’, ‘What’s love got
to do with it’ en ‘The best’.
Op 17 november vertrekken we om 16.30 uur uit Moergestel, 16.45 uur
aankomst/vertrek Oisterwijk, 17.00 uur aankomst/vertrek Haaren, 18.00
uur aankomst Utrecht. 23.00 uur vertrek vanuit Utrecht.
Deelnamekosten bedragen € 85, per persoon (ticket + vervoer) uitgaande
van 50 deelnemers. Deze kosten dienen bij aanmelding te worden voldaan door
overschrijving op rekening NL15Rabo01689.73.979 t.n.v. VSO Oisterwijk onder
vermelding van “Tina Turner’.
Aanmelden kan tot 15 oktober 2022 bij Fons Klaasen, Molenacker 65,
5061 KS Oisterwijk, email fcklaasen@home.nl
P.S.: het bezoek aan de musical gaat alleen door bij voldoende deelname.

Belangenorganisatie voor senioren
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Donderdag 6 oktober a.s. weer een KBOdiner
bij de Chinese Muur !

De reacties en het succes op de door ons georganiseerde KBOdiners van
24 maart en 30 juni jl., geven ons het vertrouwen om het nog eens te proberen.
Daarom: het volgende KBO diner vindt plaats op donderdag 6 oktober bij
“De Chinese Muur”, Kerkstraat 18A, 5076 AW Haaren.
Binnenkomst: vanaf 17.30 uur; diner: 18.00 tot 20.00 uur.
Het is een chinees lopend buffetdiner en de prijs is verrassend laag gebleven:
€ 20,90 p.p. inclusief drankjes!
Nieuw is dat vooraf, bij aanmelding, dit bedrag direct moet worden overgemaakt
op rekeningnummer NL47 RABO 0118 1940 97, t.n.v. KBOHaaren met
vermelding: ‘kbodiner 6 oktober 2022’.
Wij hopen dat we weer enkele uurtjes gezellig bij elkaar kunnen zijn, onder het
genot van een heerlijk buffet.
Aanmelden tot en met zaterdag 1 oktober bij:
Jeanne Pijnappels

tel: 62 23 64

email: jeannepijnappels@home.nl

Els van Steen

tel: 62 20 94

email: renarda@ziggo.nl

KBO

Haaren

r vou!
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Activiteiten in de komende 14 dagen
wo
wo
do
ma
wo
do
di
wo

14
14
15
19
21
22
27
28

sept Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
sept KBO fietsmiddag
13.00 uur Mgr. Bekkersplein, Haaren
sept 4 Kernen wandeling
10.00 uur Den Domp, Haaren
sept Inloop hobby/handwerksoos
13.30 uur Den Domp, Haaren
sept Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
sept 4 Kernen wandeling
10.00 uur HelvoirThuis, Helvoirt
sept Rikken (kaarten voor punten)
14.00 uur Den Domp, Haaren
sept Dagtocht Fruitbedrijf De Woerdt en 09.00 uur Mgr. Bekkersplein, Haaren
rondrit door de Ooijpolder
(graag 10 min. voor vertrek aanwezig zijn!)
wo 28 sept Walking Football
10.00 uur Kunstgrasveld Nemelaer
**************

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
Els van Steen
redactie@kbohaaren.nl
Loek Bollen
redactie@kbohaaren.nl
Peter Witlox
witpeterlox@gmail.com
Noud Vermeer
noud@vermeeroomens.nl
Jan van de Loo
janvandeloo@outlook.com
Gerard van Loon
gpm.vanloon@gmail.com
MarieJosé Panhuijzen
Frans van den Berk f.r.vandenberk@gmail.com
Jo Broeders
jo.broeders@planet.nl
Marieanne van Wijk adviseur@kbohaaren.nl
Corry van Tilburg
gecorvt@home.nl
Jan en Corrie Larmit j.larmit@home.nl

62 20 94
85 08 33
0638893567
62 18 69
0638900934
62 21 50

lid redactiecommissie
lid redactiecommissie
ledenadministratie
KBOvervoer
KBOvervoer
adm. ondersteuner
bel. invulhulp& adm. ond.
0680143053 belasting invulhulp
62 19 26
belasting invulhulp
62 12 88
cliëntondersteuner Wmo
én ouderenadviseur
62 17 82
bez.gr. zieken/overleden
62 12 31
Parkinson Contactgroep

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

tel.: 62 18 88 op dinsdag en donderdag tussen 09.0010.00 uur

LEDEN WERVING
Harrie Donkers
Sjan Fonken
Thea Verwijmeren

harriedonkers@ziggo.nl
sjanfonken@hotmail.com
thea.verwijmeren@gmail.com

62 22 28
62 16 31
62 21 43

Noten op de Noen
Harpklanken tijdens Noten op de Noen
Het nieuwe seizoen van Noten op de Noen gaat weer
beginnen en u weet: een goed begin is het halve werk. Het
eerste concert van seizoen 2022/2023 en is meteen bijzonder
met een speciaal instrument.
Voor u treedt op Inge Louisa en zij speelt betoverende harpmuziek. Harpiste
Inge Louisa van Grinsven speelt zowel klassiek als modern repertoire en eigen
composities. Ze wil graag laten horen hoe veelzijdig de harp als instrument is. Inge
Louisa van Grinsven (21) ontdekte haar passie voor de harp op 9 jarige leeftijd. Sinds
2019 studeert Inge harp aan het conservatorium
van Amsterdam.
Ze volgde masterclasses bij vele gerenommeerde
harpisten, waaronder bij haar idolen Remy van
Kesteren en Alexander Boldachev.. Ze won prijzen
op nationale en internationale concoursen.
Inge geniet ervan om met haar harp een muzikaal
verhaal te vertellen waarbij ze graag laat horen
hoe veelzijdig het instrument is. Haar wens is
om andere mensen te inspireren en te raken met
haar klanken.
Het Noten op de Noenconcert vindt plaats op
zondag 18 september om 12.15 uur in de Oude
Kerk van Helvoirt. Toegang is gratis.

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

Brunch nieuwe inwoners
Eerste brunch voor nieuwe inwoners Haaren
De eerst brunch voor dertig nieuwe inwoners was een succes. Deze inwoners
wonen sinds begin van dit jaar in Haaren. Ze voelden zich welkom, hebben eerste
indrukken gedeeld en al telefoonnummers uitgewisseld. En natuurlijk was daar
onze nieuwe inwoner Ariaoneke ook bij.
Nieuwe inwoners, fijn dat jullie er waren!!!!!
Deze brunch was alleen mogelijk dankzij onze gulle sponsoren

en dankzij Ontmoetingscentrum Den Domp voor alle servies en de gastvrijheid
van de buurvrouw op het pleintje daar, Riet Diepstraten. Ook dank aan alle gulle
goodybag-gevers, zodat we ook die hebben kunnen doorgeven aan al onze nieuwe
inwoners.

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

 Verzekeringen
 Hypotheken
 Pensioenen
 Betalen en sparen

Reuzenfeest
1e Haarense Reuze(n)Feest
Daar was ie dan, de eerste editie van het Reuze(n)feest.
Maar wat voor een feest!
Trots
Het kernwoord is TROTS!. Trots op alle schouders die eronder werden gezet,
trots op wat er mogelijk is, Trots als er mensen zijn die zeggen: “Da doe ik, geen
probleem!”, Trots op waar een klein dorp groot in kan zijn.
						Ariaoneke zag ’t vur ’t urst:
						Ze heeft genoten.

Voor Haaren Door Haaren
						
Wat fijn dat we ons Haarens Talent
						hebben kunnen zien en horen,
						daar kunnen we gerust trots op
						zijn!

Dank aan allen die hier aan bijgedragen hebben.
Volgend jaar weer? En tips? we horen het graag.
Reuzenfeesthaaren@gmail.com of 06 10470118.

Praktijk Fysiotherapie
Ellen Buynsters
Gildepad 8 5076AN Haaren
0411623358, info@fysiobuynsters.nl
www.buynstersfysio.nl

Echografie
Laat eens een echo maken
van schouder/knie/hielspoor/
spierpeesblessure.
Vergoeding vanuit aanvullen
de verzekering mogelijk
Dry Needling
Middels een naaldje worden
triggerpoints in spieren
aangeprikt, zeer effectieve
methode

Specialisatie in Neurologische
aandoeningen (NAH )
Herseninfart/bloeding, tumor,
Multiple Sclerose, Parkinson

Chronisch ZorgNet
Specialist in hart /longrevalidatie,
Claudicatio en Osteoporose

Lymfedrainage / oedeem
Tevens oncologische begelei
ding tijdens en na
che
mo /bestraling

Sportrevalidatie (ook voorste

Reuma

Spinning,
Pilates,
medisch fitness

Arthrose, Bechterew,
Reumatoïde arthritis,
We zijn gespecialiseerd in
schouderklachten
(echografie / dry needling)

kruisband revalidatie)

Wij zijn een Fys’Optima praktijk!

Restaurant Reblochon in Haaren is op zoek naar
nieuwe medewerkers!!!
Ben jij 15 jaar of ouder en zoek je een leuke
bijbaan in de buurt? Werken in een klein
restaurant in een gezellig team…..
We hebben een functie in de afwas dit mag vanaf
15 jaar.
Vind je het leuk om gasten te verwennen dan
zoeken we jou in de bediening, dit mag vanaf 17
jaar.
Ervaring is niet belangrijk, we kunnen je alles
leren!
De uren en dagen overleggen we samen.
Heb jij interesse, bel 0411-675640, mail
info@reblochon.nl of loop gewoon even binnen.
Hopelijk tot snel, groet Elise en Jurgen Bosmans.

Aanbieding t/m 17 sept
2022
tel. 0411 - 724 910

Violen en
herfstbloeiers
uit eigen
kwekerij!

Geef de herfst een
extra kleurtje ...
Nu volop keuze uit vele
soorten en kleuren viooltjes.
Oktober is de maand van
de Bolchrysant.
kwekerij
Daarnaast nog een grote
diversiteit aan herfstbloeiers,
tui n - e n p erk p l anten
leuk om cadeau te geven of
voor je eigen tuin of terras.

VAN DE VEN

Geopend tot half november.

kwekerij

VAN DE VEN
tu i n - e n p e r k p l ante n

Heusdensebaan 93a Oisterwijk E info@kwekerijvandeven.nl
Open: Maandag t/m Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

www.kwekerijvandeven.nl

4 en 5 mei
om
jaarlijks
samen bij
stil te
staan

Ook in 2023 willen we weer
een prachtige herdenking
organiseren.
En op 5 mei onze vrijheid
sfeervol vieren.
Steunt u ons daarbij?
Stem dan vóór 27 september via:

www.rabobank.nl/clubsupport

Zoek op: Haarens Comité 4 en 5 mei.

`

Alvast heel hartelijk dank!!
Haarens Comité 4 en 5 mei

Lezing over Jacques Schreurs
Dagboek van een herdershond
Op donderdag 22 september geeft Helvoirtenaar Theo Schouw een lezing over
Jacques Schreurs, (1893-1966), priester en dichter.
Op zijn boek Kroniek eener parochie is de tv-serie Dagboek van een herdershond
gebaseerd. Deze in de jaren 70 door de KRO uitgezonden tv-serie die meer dan
zeven miljoen kijkers trok, gaat over de lotgevallen van de kwetsbare kapelaan Erik
Odekerke, alter ego van Schreurs zelf en vertolkt door Jo De Meyere. Gebaseerd op
dezelfde Kroniek liep deze zomer in Maastricht de succesvolle musical Dagboek
van een herdershond, nu verzorgd door dorpsgenoot Albert Verlinde.
Schreurs is ook bekend van de Passiespelen in Tegelen. Van 1941 tot 1990 trok
Schreurs met zijn Passiespel 600.000 mensen naar Tegelen. Ook vanuit Helvoirt
vertrokken volle bussen.
Theo Schouw, oud-journalist en neerlandicus, zal Schreurs en zijn werk op
donderdag 22 september in het HelvoirThuis eer aandoen. Hij kent hem als geen
ander. Schouw schreef de in mei van dit jaar verschenen biografie: Jacques Schreurs.
Witte raaf onder zwarte kraaien. Een 400 pagina’s monument voor een vergeten
talent. Tijdens zijn lezing worden ook beelden getoond van de tv-serie Dagboek van
een herdershond. Theo Schouw kan boeiend vertellen. Mis deze lezing dus niet!
De lezing in het HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt, begint om 19.30 uur en
duurt, inclusief een pauze, tot ongeveer 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Voor deze
lezing is de entree 4 euro voor leden van de Vereniging 55+, voor niet-leden 6 euro,
contant te voldoen. De koffie/thee is inclusief.

Vereniging 55+ Helvoirt presenteert

22 SEPTEMBER - 19:30 UUR
HELVOIRTHUIS
LEZING VAN THEO SCHOUW

S SCHREURS,

LEZING OVER JACQUE

N EEN HERDERSHOND

OEK VA
SCHRIJVER VAN DAGB

Steun HaarenEEN dit jaar tijdens de
Rabobankclubsupportactie
In 2022:
zorgden we op
meerdere momenten
voor meer
gezelligheid voor de
oudere huurders op
Haarensteijn én….
Verwelkomden we onze
nieuwe inwoners met een
heerlijke welkomstbrunch.
HaarenEEN, voor de klik
met je dorp
Steunen jullie ons extra
voor 2023, zodat we voor
Haaren weer mooie dingen
kunnen doen? Stem
via: https://www.rabobank.nl/leden/clubsuppo
rt/club-overzicht Filter op Hart van Brabant en
zoek op HaarenEEN. Alvast bedankt voor je
stem!!

Jouw stem is geld waard!

RABOBANK
CLUBSUPPORT

Nemelaer doet mee met Rabo
ClubSupport! Kunnen wij op
jouw stem rekenen?
Stem nu direct in de Rabo App
of online op:
rabobank.nl/clubsupport

STEM OP ONS!

www.podotherapiemv.nl

info@podotherapiemv.nl

Mgr.Bekkersplein 1B  5076 AZ Haaren  0411607298

Den Domp doet mee aan Rabo ClubSupport!
Ons doel dit jaar is een grote nieuwe luxe partytent voor o.a.
evenementen.
Hoe vaker op ons wordt gestemd, hoe meer de Rabobank
ons financieel ondersteunt.

Van 5 t/m 26 september kunt u op ons stemmen in de Rabo
App of op rabo.nl/clubsupport
Alvast hartelijk dank voor uw stem op Den Domp!!!
Let op! U vindt ons onder de naam Stichting
Gemeenschapsvoorzieningen Haaren!

STEM OP
de stem van Zanggroep Vocalis

verbinding met muziek voor jong en oud
toekomstmuziek voor Haaren en Oisterwijk
Vocalis Open Air Oude Toren
Reuzenfeest 11 september
theaterconcert 2024
Krijgen wij uw stem?
Stemmen: 5 t/m 27 september 2022 via Rabo ClubSupport
(Gemeente Oisterwijk > Categorie Zang> Zanggroep Vocalis)
Kijk voor onze activiteiten op www.zanggroepvocalis.nl

Verlies en rouw
Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding, informatieavond over verlies en rouw
Rouw gaat niet over loslaten, maar over anders vasthouden.
Mensen in rouw hebben vaak veel vragen, maar ook de omgeving weet soms niet
wat te doen.
• Gaat dit gemis ooit over?
• Doe ik het wel goed?
• Ik heb allerlei lichamelijke klachten. Is dat normaal?
• Ik krijg zoveel adviezen. Hoe weet ik nu wat bij mij past?
• Hoe ga ik om met iemand die net zijn of haar partner is verloren?
Rouw ontstaat na het verlies van iets of iemand die je dierbaar is en dat maakt het
een normale reactie op dat verlies. Je bent niet gek aan het worden of er gaat niets
mis. Toch is het een pijnlijk proces van je aanpassen aan de nieuwe situatie na dat
verlies of het nu gaat om het verlies van een naaste, je gezondheid, relatie of werk.
Een rouwproces is een heel persoonlijk proces dat er voor iedereen anders uitziet,
wat het ook zo moeilijk maakt. Hoe weet je nu hoe jouw rouwproces eruitziet? Wat
je nodig hebt en hoe je dit bespreekt met je omgeving?
Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding heeft Francis en Cocky van ‘Van Waarde, praktijk
voor relatie en rouw’ gevraagd om te vertellen over verlies en rouw. Over de impact
die het kan hebben en wat mogelijk helpend kan zijn want ‘rouwen moet je zelf doen,
maar je hoeft het niet alleen te doen’. Aan de hand van hun ervaring uit de praktijk,
tips en informatie hopen we dat het taboe op rouw wat meer doorbroken wordt. Dat
het beter bespreekbaar wordt. Vroeg of laat krijgen we er immers allemaal mee te
maken.
Voor wie?
Deze avond is bedoeld voor mensen die meer willen weten over verlies en rouw.
Hoe ga je zelf om met verlies en rouw? Hoe steun je anderen die een groot verlies
meemaken? Alleen al door het samenzijn met anderen die ook een verlies ervaren
hebben of door het uitwisselen van ervaring, kan deze avond troostrijk zijn.
Aanmelden voor deze avond kan tot 23 september o.v.v. uw naam, telefoonnummer
en aantal personen via info@doriendenijs.nl of 073-6569303. De toegang is gratis.
We ontmoeten u op dinsdag 27 september tussen 19.00 en 19.30 uur graag in het
Huis van Afscheid, Industrieweg 28 in Vught, aanvang 19.30 uur.
Complimenten voor het perfecte Haarene(e)nergiek
feest, jammer dat Ariaoneke niet kan lunchen,
maar ze genoot net als de vele bezoekers.
Ze hebben genoten. © Nol van Belveren ook!
Volgend jaar weer?

© Nol van Belveren

Interesse in een huurdersbewonersgroep in Haaren?
Zowel Woonveste als TBV Wonen beschikken over een
huurdersvertegenwoordiging die betrokken wordt bij het beleid van de
corporatie. Voor TBV Wonen is dat HBO-TBV Wonen/Samen en voor Woonveste
is dat Huurdersvereniging Heusden.
We werken op allerlei terreinen samen in kader van het volkshuisvestingsbeleid
binnen de gemeente Oisterwijk.
Graag willen we meer in contact komen met huurders en daarom zijn we op zoek
naar huurders die het leuk en interessant vinden om ervaringen over het wonen
in een Haarense huurwoning met ons te delen.
Het zou mooi zijn als we in de kern Haaren een bewonersgroep kunnen oprichten
bestaande uit huurders van TBV Wonen en Woonveste.
Op 29 september 2022, om 19.00 uur, in ontmoetingscentrum Den Domp
hebben HBO-TBV Wonen/Samen en Huurdersvereniging Heusden, in
samenwerking met TBV Wonen en Woonveste, een bijeenkomst georganiseerd
om de ideeën toe te lichten en mogelijk verdere afspraken te maken over het
oprichten van een bewonersgroep. Er heeft zich al een belangstellende uit
Haaren aangemeld en hopelijk volgen er meer.
Graag nodigen we van harte alle huurders van TBV Wonen en Woonveste uit
voor deze bijeenkomst!
Indien u aanwezig wil zijn, graag aanmelden via:
info@hbo-tbvwonen-samen.nl
U ontvangt per omgaande een bevestiging en agenda voor die avond.
Wij kijken uit naar uw aanmelding!
HBO-TBV Wonen/Samen en Huurdersvereniging Heusden

Voor alle duidelijkheid: aanmelding voor de bijeenkomst verplicht u niet
tot deelname aan de bewonersgroep.

Beetje proeven enzo

Sfeer – Proeven – Beleven - Inspiratie
Op zondag 9 oktober gaan we voor de vijfde keer een “Beetje proeven enzo” in het
HelvoirThuis. Op deze proeverij XXXL vind je tal van bijzondere producten. Borrels,
wijnen, likeuren, aperitieven (speciaal)bieren en bubbels op het gebied van drank.
Ook voor food is er aandacht met heerlijke tapas, hapjes of gerechtjes. In een
sfeervolle entourage kan je genieten van al dat lekkers, beleven wat dat met je doet
en je smaakpapillen prikkelen door van alles te proeven. De zaal is open om 14.00
uur en tot 19.00 uur kan je er terecht. Kaarten à € 15,00 p.p. in de voorverkoop te
koop bij Mitra Slijterij Pijnenburg aan de Kerkstraat 30 te Helvoirt en op de dag zelf
aan de deur van het HelvoirThuis. (mits het niet is uitverkocht) Voor meer info check
www.beetjeproevenenzo.nl of volg ons op Facebook, Twitter, Instagram of Youtube.

WAAR: Sporthal de
Sprankel
WANNEER: Donderdag van
20:00 uur tot 22:00 uur
AANMELDEN:
Shuttelaerke@live.nl

Badminton jouw sport?

INFO: Ruud van Santvoord
0646 198 066

Tot 1 januari 2023 lid worden voor € 25,=
Of kom gewoon eens gratis proefspelen!!!!!

Steunt u B.C. de Shuttelaer?
Stem op ons via Rabo ClubSupport

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

Winnaar Monumentenprijs 2022
Op 11 september is de Monumentenprijs uitgereikt door wethouder Anne Cristien
Spekle. De prijs is gegaan naar Landhuis Zonnewende aan de Tilburgseweg in
Moergestel, waar ook de prijs werd uitgereikt. De Monumentenprijs is in het
bijzonder voor de stichting Soka, de eigenaar van de Zonnewende en de bewoners
en medewerkers van Landhuis Zonnewende. Het is een waardering voor de manier
waarop de eigenaar en de bewoners dit unieke bouwwerk in stand houden.
Het thema van de Open Monumenten Dag was dit jaar duurzaamheid. We spreken
onze waardering uit over de manier waarop de herstelwerkzaamheden van Landhuis
Zonnewende zijn gedaan. Het Landhuis Zonnewende is daarmee een voorbeeld hoe
verduurzaming van een monument kan zonder dat de historische kwaliteit verloren
gaat.

Bijeenkomsten voor ouders die scheiden
Ben je gescheiden, ga je scheiden of zit je al langer in een moeilijke gescheiden
situatie? Dan kun je waarschijnlijk wel wat steun gebruiken. Bij een scheiding
komt er veel op je af. Je wilt het goed regelen. Voor jezelf, voor elkaar en voor de
kinderen.
Daarom organiseren Loket Wegwijs en Infopunt Alsjeuitelkaargaat 2 bijeenkomsten
voor ouders:
•
•

Woensdag 12 oktober van 19.15 tot 21.00 uur
Tiliander Oisterwijk (pleinzaal), Spoorlaan 82C
Dinsdag 18 oktober van 19.15 tot 21.00 uur
Raadhuis Oisterwijk (burgerzaal), De Lind 56

Tijdens de bijeenkomsten
We praten over de volgende onderwerpen:
•
Hoe komt het dat een scheiding soms moeilijk verloopt?
•
Hoe kan een situatie vrij snel tot heftige conflicten leiden?
•
Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen ouders?
•
Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie je dit niet aan ze?
•
Waarom is het zo belangrijk voor een kind om contact en/of een beeld te 		
hebben van beide ouders? Hoe minimaal ook.

Je hoort 2 persoonlijke verhalen, van een vader en een moeder, over hun scheiding
en wat heeft gemaakt dat zij de situatie hebben kunnen keren. Je krijgt filmpjes te
zien met kinderen aan het woord en je krijgt praktische tips met wat je kunt doen.
Aanmelden? Graag!
Meld je aan door een e-mail te sturen naar
ouderbijeenkomsten@alsjeuitelkaargaat.nl.
Vermeld hierbij naar welke bijeenkomst je komt, de voor- en achternaam van je
kind(eren), je eigen achternaam en je postcode (4-cijfers). Je mag gerust iemand
meenemen.
Neem ook eens een kijkje op de website www.alsjeuitelkaargaat.nl. Je vindt er veel
gestelde vragen, tips van andere ouders en een handige checklist.

Tijdelijke noodopvang asielzoekers op vakantiepark De Reebok
Het college heeft besloten om een bestuursovereenkomst te sluiten met het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de tijdelijke noodopvang van
maximaal 100 kansrijke asielzoekers en statushouders op vakantiepark De
Reebok, naar aanleiding van een verzoek van het COA. Het gaat om de periode
van 1 oktober 2022 tot 30 april 2023 met een mogelijke verlenging.
Asielcrisis
Op dit moment is sprake van een asielcrisis. Zowel de centrale ontvangstlocatie in
Ter Apel als de asielzoekerscentra (AZC) in het land zitten overvol. De schrijnende
beelden van asielzoekers die buiten overnachten domineren al wekenlang het
mediabeeld. In de laatste week van augustus heeft het Rijk afspraken gemaakt met
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om uit deze asielcrisis te komen.
Landelijk zijn meer plekken nodig voor opvang. Naar aanleiding van deze afspraken
hebben we in Oisterwijk gekeken naar mogelijkheden voor tijdelijke noodopvang.
Vakantiepark De Reebok is daaruit naar voren gekomen als geschikte opvanglocatie.
Tijdelijke noodopvang op vakantiepark De Reebok
In oktober 2021 heeft op vakantiepark De Reebok gedurende 4 weken tijdelijke
noodopvang plaatsgevonden en toen is het park geschikt gebleken voor dit soort
opvang. Nu het toeristenseizoen weer voorbij is, is vakantiepark De Reebok
beschikbaar. Het COA wil deze locatie graag weer inzetten voor tijdelijke noodopvang
voor de periode van 1 oktober 2022 tot 30 april 2023 met een mogelijke verlenging.
De eigenaar is bereid gevonden hieraan mee te werken. Het park wordt eind 2023
gesloopt om de grond terug te geven aan de natuur. Gezien de huidige druk op
de asielopvang is de gemeente bereid mee te werken aan een eventuele eerdere
instroom van asielzoekers vanaf 13 september 2022.

Bestuursovereenkomst
Voor de noodopvanglocatie vakantiepark De Reebok is een bestuursovereenkomst
opgesteld die grotendeels overeenkomt met de voorwaarden en afspraken die
zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst voor het AZC die op 25 februari 2022
is vastgesteld. Het gaat om de opvang van maximaal 100 kansrijke asielzoekers
en/of statushouders. Het COA heeft aangegeven te zorgen voor een evenwichtige
samenstelling voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Het
COA financiert de noodopvang.
Overige opvang
In de gemeente Oisterwijk vangen we ook vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne
op. Op natuurvriendenhuis/camping Nivon Morgenrood vangen we 10 Oekraïners
op. Op vakantiepark Klein Oisterwijk zitten nu ruim 90 mensen die zijn gevlucht
voor het oorlogsgeweld. De samenwerking met beide locaties verloopt goed en
professioneel. De Oekraïense mensen voelen zich steeds meer thuis.
Bij Klooster Nieuwenhof in Moergestel moest meer gebeuren dan gedacht voordat
de opvang van Oekraïense vluchtelingen gestart kan worden. Inmiddels worden
de eerste appartementen opgeleverd en zijn we gestart met de inrichting. Naar
verwachting ontvangen we daar in de week van 12 september de eerste Oekraïense
mensen.

Visie Buitengebied Oisterwijk voor besluitvorming naar de raad
Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van 23 augustus besloten
om de nieuwe Visie Buitengebied voor besluitvorming aan de raad voor te leggen.
De visie is tot stand gekomen met de inbreng van inwoners en stakeholders in
het buitengebied. In de visie zijn de belangrijkste functies in het buitengebied
met elkaar in balans gebracht: natuur, landbouw, toerisme en wonen. Ook
cultuurhistorische elementen zijn hierin opgenomen. Hiermee geeft het college
uitvoering aan de opdracht in het bestuursakkoord.
De Visie Buitengebied is opgesteld in samenwerking met raadsleden, inwoners
en stakeholders. In eerste instantie is samen met raadsleden en stakeholders
vastgelegd welke thema’s en subthema’s in de visie beschreven moeten worden,
inclusief een prioritering. In verdiepende sessies hebben stakeholders vervolgens
hun input gegeven en daarmee is een discussienotitie opgesteld. Deze is met de
raad besproken om richting te krijgen en vervolgens gedeeld met de stakeholders.
Hun reactie is (deels) verwerkt in de uiteindelijke visie. Wethouder Eric Logister is
enthousiast over de aanpak: “ Al met al een heel uitvoerig, zorgvuldig traject dat de
nodige tijd heeft gevraagd, zowel van onze stakeholders als van onze organisatie.

Maar het resultaat rechtvaardigt de vertraging die we hebben opgelopen wat
mij betreft. Te meer omdat deze visie een belangrijke basis is voor de nieuwe
omgevingsvisie.”
Ambities
De Visie Buitengebied bevat ambities waarmee richting wordt gegeven aan
toekomstige ontwikkelingen binnen onze gemeente en wordt gestreefd naar de
balans tussen de belangrijkste functies in het buitengebied. Naast ambities per
thema zijn ook specifieke beleidsuitgangspunten opgenomen, die een nieuw
toetsingskader vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied.
Harmonisatie van beleid
Per 1 januari 2021 is de kern Haaren met bijbehorend buitengebied bij het
grondgebied van de gemeente Oisterwijk gekomen. Voor het grondgebied Haaren
gelden momenteel nog enigszins andere ruimtelijke beleidskaders dan voor het
grondgebied Oisterwijk. De Visie Buitengebied bevat ambities en voorwaarden
voor ruimtelijke ontwikkelingen die voor het gehele grondgebied van de gemeente
Oisterwijk van toepassing zijn, waarmee het beleid wordt geharmoniseerd.
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) beleid
Met de vaststelling van de visie geldt voor de hele gemeenten een eenduidig VABbeleid. De input voor dit beleidskader komt grotendeels uit het bestaande Haarense
VAB-beleid. Het verschil met het Haarense VAB-beleid zit hem met name in het
feit dat de herbestemmingen niet langer zijn gefixeerd op een bepaalde functie en
de omvang van bebouwing maar op een aantal algemene uitgangspunten over o.a.
kwaliteit, omvang, meerwaarde voor en druk op de omgeving en inpasbaarheid
binnen het buitengebied.
Geurnormen
In het kader van toegenomen zorg voor de gezondheid, de bandbreedte die de
omgevingswet gaat bieden en harmonisatie van beleid vindt het college het belangrijk
om nog vóór inwerkingtreding van de omgevingswet (gepland voor 1 januari 2023)
voor het gehele grondgebied van de gemeente Oisterwijk een geurverordening vast
te stellen. Dit is mogelijk door uit te gaan van de normen zoals die in de voormalige
gemeente Haaren gelden.
Duidelijke kaders én flexibiliteit
Er spelen vele ontwikkelingen in het buitengebied waaronder de stikstofcrisis,
de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en ook een sociale crisis vanwege de
vele stoppende agrariërs. Er is veel aan de hand en maatschappelijke discussies
hierover spelen volop. In de Visie Buitengebied is hiermee rekening gehouden door
een goede balans te vinden tussen enerzijds duidelijke kaders en ambities voor de
richting die we op willen gaan en anderzijds enige flexibiliteit om juist ook mee te
kunnen bewegen als actuele ontwikkelingen daar om vragen.
De Visie Buitengebied is in te zien op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl bij de
raadsagenda van 29 september 2022.

Werk aan de weg
Op meerdere plaatsen in onze gemeente is onderhoud aan de weg nodig.
Omwonenden houden we op de hoogte met bewonersbrieven. Alle actuele informatie
staat op onze website www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.
Mgr. Zwijsenstraat in Haaren
De weg is dicht vanaf 19 september. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.
Er is een omleiding via de Kantstraat en Helvoirtseweg/Molenstraat. We vervangen
de bovenlaag van het asfalt en repareren de zijkanten van de weg.
Burgemeester Canterslaan in Oisterwijk
De weg is dicht vanaf 26 september tot en met het einde van het jaar. Er is een
omleiding via Spoorlaan. We vervangen de riolering, vernieuwen de stoep en
brengen een nieuwe laag asfalt aan.

Woensdag 31-08-2022 > prijswinnaars van de Regiomix met 42 spelers:
1 Paul v Helvoirt Boxtel
3, +27
5 Kees vd Meijden
Udenhout
2 Huub Dielen
Udenhout 3, +23
6 Nico v Rijswijk
Den Bosch
3 Jo vd Heijden St. Oe'rode 3, +22
7 Ton v Ierland
Netersel
4 John Walter
Haaren
3, +21
8 Annemie vd Oetelaar Vught

3, +19
3, +18
2, +16
2, +16

Woensdag 07-09-2022 > prijswinnaars van de Regiomix met 48 spelers:
1 Ludo Mennen Haaren
3, +26
6 Erwin de Vries
2 Frans Kools
Tilburg
3, +24
7 Mary Voets
3 Wim v Riel
Haaren
3, +24
8 John Walter
4 Kees v Riel
Haaren
3, +21
9 Doortje Korthout
5 Ton v Ierland Netersel
3, +20
10 Jos v Grinsven

3, +18
3, +18
3, + 9
2, +19
2, +18

Zie ook www.haarensbuutje.n

Drunen
Haaren
Haaren
Drunen
Boxtel

De Rabobank zegt het treffend. Iedereen verdient een club.
In een knusse samenleving, zoals de onze is dat ook zo.
Op een sociale en ontspannen manier met elkaar omgaan.
BC 2000 heeft dat hoog in haar vaandel staan.
Ook onze club doet weer mee aan de Rabo ClubSupport actie.
Deze keer gaan we voor opleiding en spelmaterialen.
Ook u kunt ons steunen, door uw stem uit te brengen op onze club.
U mag drie keer stemmen, echter niet op dezelfde club.
Heel fijn als u op ons stemt. Dit kan van 5 t/m 27 september 2022,
- via inloggen op de site van de Rabo of
- via de telefoon app van de Rabo.
De andere twee stemmen kunt u uitbrengen op b.v.
de bridgeclubs, waarmee wij sympathiseren:
Bridgeclub Helvoirt (BCH) en de Bunders uit Oisterwijk.
Alvast hartelijk bedankt.

Nieuwbouw Beekdal

Zeven nieuwe woningen op de plek van voormalige gymzaal
Op het terrein van de voormalige gymzaal Beekdal in Haaren, verschijnen
binnenkort zeven nieuwe sociale huurwoningen voor Woonveste. De bouw
is onlangs gestart. Hendriks Coppelmans uit Oss ontwikkelde en bouwt de
woningen. Ze zijn ontworpen door architectenbureau Visser & Bouwman.
De oplevering van de woningen wordt verwacht in het voorjaar van 2023.
Energiezuinig
De woningen worden nul-op-de-meter gebouwd en zijn daardoor zeer energiezuinig.
De energie die de woningen nodig hebben voor verwarming, warm water, ventilatie
en huishoudelijk verbruik, worden door zonnepanelen opgewekt.
Verhuur
Geïnteresseerd in één van de woningen? Houd de website van Woonveste in de
gaten voor verhuurinformatie: www.woonveste.nl.

0411 643 169
www.petruzonwering.nl

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

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

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

CARWASH

AUTOCENTRUM HAAREN

Gildepad 10, Haaren

Hogedruk reinigen, Schuimborstelen, Hotwax en glansspoel

Voor al uw vragen
over voeding!

Haaren

Ellen van de Ven
&
Juul Wolfs

Kerkstraat 32

Helvoirt
Valkenierstraat 8A

Oisterwijk
Burg. Verwielstraat 67
085-7603959
www.dietistvitel.nl

@dietistvitel
@dietistvitel

FODMAP diëtist
Prikkelbare darm syndroom
Maag- en darm klachten

ACT en Leefstijl
Gedrag en
leefstijlverandering

Sport en voeding
Op individueel niveau en in
teamverband

Kindervoeding
Voeding voor een goede groei
en gezondheid

Klepeltjes
Gratis advertenties voor inwoners van de kern Haaren.
Maximaal 4 regels en 1 advertentie per keer.
Klepeltjes zonder afzender worden niet geplaatst.

TE KOOP

DIVERSEN

Denken en doen
IKEA bedbank, incl. ongebruikt
bankovertrek, 140x200, T 06-38904581

Wil jij graag meer leren over paarden en
ben je tussen de 4 en 12 jaar? Wij leren
je alles van opzadelen tot pony rijden tot
kindermiddagen. App T 0631581304

salontafel klein bruin € 25; leren beige
2-zits bank € 25; 2 grijze gestoffeerde
stoelen € 10 per st.; leren blauwe relax
fauteuil (handbediening) € 25.
bellen na 18.00 uur T 0652055748

Wie heeft er braces, die niet meer gebruikt worden. Iemand kan ze gebuiken
in arme landen. T 0645219289

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

Nog goed rijdende herenfiets (Giant ‘Melbourne’, framemaat M). Redelijke staat.
Heeft wat aandacht nodig maar kan nog
jaren mee. T 0638050879
TILBURG

|

RIJEN

GEVONDEN
w w w.dktnotarissen.nl

|

REESHOF

|

zwart touw kettinkje met edelsteentje
(maansteen) eraan omgeving Haarendijk,
Kapelweg, Pergama, Ruijbosch.
Iemand gevonden? T 06-25218259

UDENHOUT

GEZOCHT

2 (huis)sleutels aan een rode label met daahulpbezorger zaterdag (ochtendkranten)
rop de
naam je
Mandy/
Maudy.
vanaf
zaterdag t/m 1 februari.
Goede
Werk
graag
met mensen en wil je
eena.s.afwisselende
(bij)baan?
T: 06- 48278053.
verdiensten 1 tot 1,5 uur bezorgtijd.
Wij zoeken een VERKOOPHULP
CAFETARIA
T 06-84312639.

( leeftijd v.a. 16 jr) voor 2 of 3 dagen p/wk,

info: 0624171525 (vragen naar Ruud!) e/o email c.v. naar:
esschetrefpunt@outlook.com

Hulp nodig bij de afvoer van uw oud ijzer, nonferro?
Spreek ons aan, bel of mail naar:
Wim Verouden
0411 621880 w.verouden5@ziggo.nl
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

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

