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Met deze week:

A.s. zondag Belverse Akkerloop, 10-16.00 uur.
Hop-Haaren-Hop-OpDreef, bierfestival 25/9.
Senioren thuisblijvers? Tiliander 23/9, 10-17u.
www.haarensklokje.nl

Voor het
afscheid van
je leven.
Onze ambitie is om jou te helpen met het verwerken

Bijnen Uitvaartzorg

van het verlies van een naaste. Er is niet één manier

Wolfskamerweg 16
5262 SJ Vught

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

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

Had u ook van die goede voornemens gemaakt tijdens deze laatste tropische zomer? Géén wasdroger meer maar voortaan een wasrek, de CV straks lager én
koud(er) douchen. Dat leek toen, toen elke klamme dag de 30 graden werd aangetikt, een aanlokkelijk vooruitzicht, ‘gewoon een makkie’ om het maar eens populair te zeggen.
Nu de koude herfst intussen alle warmte uit ons huis heeft verdreven, ziet dat
makkie er heel anders uit. Daarnaast is Pluvius de afgelopen week dagelijks aan
een natte inhaalrace bezig en zijn de trui en de lange broek terug, de rest moet
nog indalen c.q. in praktijk gebracht.
Gedenkplaats Kamp Haaren verhuist naar het oude gemeentehuis.
Op 31 augustus 2019 werd Haarendael door een ernstige brand getroffen. De gedenkplaats kreeg een tijdelijk onderkomen in het Gildepad. Zal dit originele oorlogskampmuseum ooit nog naar de Seminariekapel terugkeren? Vrijwilligers zijn
nu bezig om alles opnieuw te inventariseren, documenteren en archiveren i.v.m.
de verhuizing naar het Mgr.Bekkersplein. Toch zou het mooi zijn, als je straks met
een kleine groep in de voormalige raadszaal bijv. de documentaire van Ellen van
Kempen kunt bekijken.
Belverse Akkersloop a.s. zondag 25 september.
Archeologisch bijna heilige grond gaat u betreden als u zondag deelneemt aan
deze wandeling. Een mooi initiatief van agrarische ondernemers uit de Heesakker,
de Noenes, de Belverse- en Roonsestraat; oude buurtschappen die de 230 ha van
de Belversche Akkers omringen. Midden in dit eeuwenoude landbouwgebied lag
een ven en de Sint Martinuskapel, al vermeld in de 11e eeuw, gesloopt in 1664; in
feite het begin van ‘Haaren, een wandelend dorp’... Door
de ruilverkaveling in 1961 verdwenen de oost-west zandwegen en het oude kerkenpadenpatroon definitief.
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

Kerkberichten
St Jozef Parochie
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk
Haaren
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
h.lambertus@jozef-parochie.nl

Z O N D A G 2 5 s e p t 0 9. 3 0 u u r E uc h a r i s t i e v i e r i n g

Zang: Kerkkoor
Misintenties: Cornelia Brock – Pigmans vanwege Jaargetijde; Ellen de Wit –
Kragtwijk; Jans Brekelmans; Cees van Boxtel; Overleden leden van de KBO en
met name voor Gijs Peek
Vi e r i ng e n d o o r d e w e e k:
Do. 22 sept: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering
Misintentie: Priesterroepingen
Ma. 26 sept: 18.00u. Rozenhoedje en 18.30u. Eucharistieviering
Do. 29 sept: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering

Be r e i kb aar he i d P as to r i e :
pr Francis De Meyer, Driehoeven 1, M: 06-27533678 E: pastoor@jozef-parochie.nl
Be r e i kb aar he i d p ar o c hi e h ui s :
Kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozefparochie.nl. Open : Ma: 9.30 – 11.00u Woe: 10.00 – 13.00u.
Aa nm e ld e n d o o p :
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
Aa nd a ch t v o o r z i e ke n:
Is er een zieke huisgenoot? Laat het even weten aan pastoor Francis De Meyer,
T: 06-27533678 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.
Ad m i ni s tr a ti e :
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: webmasters@jozef-parochie.nl

Kerkberichten
EE RS TE H EI LIG E C O M MU NI E
Beste ouders/verzorgers, Graag willen we u uitnodigen
voor de informatieavond over de Eerste Heilige
Communie. Deze informatieavond wordt ge houden op
w o e ns d ag 5 o kto b e r , v a n 20:00 to t 2 0: 45, i n he t Jo z e f
centrum . Het Jozef centrum ligt naast de Petruskerk in
Oisterwijk, Kerkstraat 95A.
Tijdens de ouderavond krijgt u informatie over het
project waarmee we de kinderen voorbereiden, de data waarop de lessen gegeven
worden en hoe u zich kunt aanmelden.
Vo o r v r ag e n k un t u a lti j d c o nta ct o p ne m e n m e t
Voor Oisterwijk en Moergestel met Sigrid Bouman
T: 06 18 39 41 10 of E: sigrid.bouman@outlook.com
Voor Haaren met Caren van der Heijden,
T: 06 44 51 79 96 of E: carenvh@hotmail.com
of kijk op onze website: www.jozef-parochie.nl
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Heilige Communie,
St. Jozef parochie;
Haaren-Moergestel-Oisterwijk

Dankbetuiging
Hartverwarmend waren de bloemen, kaarten en uw medeleven bij het
overlijden van onze (schoon)vader, opa en overgrootvader en mijn man,
GIJS GERRIT PEEK
Onze oprechte dank voor alle steun die wij mochten ontvangen
Speciale dank aan huisartsen dr. Bloks en dr. Welsing en zorgteam ’t
Heem.
Namens Marja Peek, kinderen en (achter)kleinkinderen.

‘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

Bidden voor de Vrede
Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar niets
is minder waar. Het vraagt onze blijvende
aandacht. Zeker in een tijd van verharding
in onze eigen samenleving en non-stop
geweld elders. Het versterkt het belang van
het jaarlijks organiseren van een Vredesweek en de aandacht die de kerken
daaraan besteden. Het doel van de Vredesweek
van dit jaar is om het gevoel van onmacht in
deze onzekere tijden om te zetten in hoop.
Door te leren over conflict en vrede in heden en
verleden en de dialoog aan te gaan over de grote
uitdagingen van onze tijd.
Ons verlangen naar vrede is groot en toch blijkt
de mens niet of nauwelijks bij machte om vrede,
wereldvrede blijvend te realiseren. Het lijkt of
vrede nog geleerd moet worden. Elke dag en
elk moment opnieuw. Hoe we vrede kunnen
bevorderen is niet alleen een zaak voor politici,
militairen en diplomaten. Het is een opdracht voor
ons allemaal. Laten we daarvoor luisteren naar de
stem van geweldloosheid en het Bijbelse ideaal
nastreven: ‘Zegen hen die je achtervolgen en bid
voor hen die je kwaad doen.’ Laten we ons inspireren door helden als Gandhi
en Martin Luther King; geweldloze strijders van gerechtigheid en vrede. Juist uit
solidariteit met de mensen die nu te lijden hebben, moeten we het evangelisch
ideaal van geweldloosheid blijven koesteren.
U bent van harte welkom om aan de viering deel te nemen op zaterdag 24
september in de Oude Nicolaaskerk in Helvoirt om 19.00 uur.
Inspirerende teksten, mooie zang en een eigentijdse overweging bezorgen een
uurtje rust en bezinning
Oeps....! Laatste zinsnede Troonrede:
alle betweters en hun kompanen worden verplicht om
één jaar te leven van het minimum loon en te
gaan wonen in een tochtig klein huis.....
Voedselbanken hebben goede verse producten. © Nol van
Belveren

Berichten
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
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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

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.
25 september drs. J. de Rooij;
		
na de kerkdienst koffiedrinken

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.

PGB over Raadsplein
Tijdens het Raadsplein van 15 september ging het onder
meer over Flexwonen, Schuldhulp, De Noenes en Den Domp. Wilt u weten wat
PGB daarvan vond, lees dan snel verder.
Flexwonen
Het college heeft 4 locaties voorgesteld voor flexwoningen. Het
gaat om De Scheerman (Moergestel), het Gildepad (Haaren) en
Moergestelseweg en Nicolaas van Eschstraat (Oisterwijk). Doel is
om versneld sociale huurwoningen te realiseren. Vanuit de omgeving van deze locaties zijn de nodige zorgen geuit. Dat levert een
dilemma op, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Als PGB
zien wij namelijk de noodzaak om snel extra woningen te bouwen.
Maar wij vinden het ook belangrijk om zoveel mogelijk rekening te
houden met de buurt. Fijn dat de wethouder heeft aangegeven in gesprek te blijven met de omwonenden. Wat ons betreft kijken we breder dan alleen deze locaties, want de woningnood is hoog. De focus ligt nu op deze plekken, maar in een
volgende fase komen ook andere weer in beeld.
Schuldhulp
Commissielid Thijs Reijnen en raadslid Femke Pijnenburg stelden een aantal
vragen over het beleidsplan schuldhulpverlening. Hoe bereiken we bijvoorbeeld
onze inwoners die schulden hebben of denken hiermee te maken gaan krijgen?
De wethouder gaf aan dat dit loopt via Loket Wegwijs en het voorliggend veld met
partijen zoals het Sociaal Huis. Daarnaast is er ook steeds beter
contact met huisartsen en het onderwijs die inwoners door kunnen verwijzen naar Loket Wegwijs. Heb je vragen of hulp nodig op
het gebied van zorg, wonen, werk, geldzaken en opvoeden? Neem
dan contact op met Loket Wegwijs.
Noenes
Op vragen van Frans Smoorenburg antwoordde de wethouder dat de Nieuwe
Beemdsteeg en de Oirbroeksesteeg zandpaden betreft die niet worden verhard,
maar wel kuilvrij worden gemaakt. Op onze vraag naar het gebruikte verhardingsmateriaal antwoordde de wethouder dat dit materiaal ook op andere plekken
wordt gebruikt en voldoet aan de eisen.
Den Domp
Thijs Reijnen vroeg naar de stand van zaken rondom Den Domp. Wethouder Dankers gaf aan dat er een raadsinformatiebrief komt en op korte termijn een raadsvoorstel met plan van aanpak en een kredietaanvraag. Er zit dus voortgang in!
Fractie PGB (info@partijgemeentebelangen.nl)
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Dinsdag 18 oktober
16.00 - 18.30 uur
Tiliander | Oisterwijk

Deze werkgevers willen jou ontmoeten!

Wat is er te doen in Haaren
Wat is er te doen in Haaren
September
O’pkikker aan tafel bij lokale horeca reserveren info@
sociaalhuisoisterwijk.nl
21 wo Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u
22 do 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
25 zo Belverse Akkersloop, Startpunten: zie advertentie in HK, 10.00 – 16.00
uur
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)
21 wo

Oktober
Bridgdrive met versnapering en afsluitend koudbuffet
Haorense Durpskwis - Prijsuitreiking tijdens feestavond
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
05 wo Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u
01 zo
01 zo
03 ma
03 ma
05 wo

0411 643 169
www.petruzonwering.nl

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

PENSION/DAGOPVANG
HONDEN
KATTEN
TRAINING TRIMSALON

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

N

Het Leven is een groot feest, maar je
moet zelf de slingers ophangen!
Daarom willen we als CV De Struivenweners
Ons dorp tijdens carnaval meer sfeervol
aankleden. Naast de groen witte vlaggen willen
wij we ook de entree en/ of het centrum van
het dorp aanpakken. Graag vragen wij uw stem
hiervoor zodat Haaren een belevenis zal zijn
tijdens Carnaval!

Omringd
door een
vertrouwd
gevoel.

Veldsink - van der Heijden, Haaren | Monseigneur Bekkersplein 7
0411 - 62 16 34 | haaren@veldsink.nl

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen
| Betalen
| Sparen
vertrouwd,
verzekerd,
Veldsink.

Haarense kwekers opgelet!

Oproep aan onze Haarense tuinders en kwekers
Iedere dinsdagochtend gaan wij met 5 deelnemers vanuit ons groenproject van
Cello wat werkzaamheden doen in het dierenweitje aan het Tempeliersdal en vervolgens lekker aan de slag in de samentuin aan de Tempeliersweg.
In het najaar is er echter niets te doen in de samentuin en zouden we graag onze
hulp willen aanbieden bij een tuinder of kweker in de kas.
Het gaat om ongeveer 1 tot anderhalf uur op de dinsdagochtend.
We kunnen kleine, simpele werkzaamheden uitvoeren. We vragen geen vergoeding, maar een verwarmde en droge omgeving is uiteraard wel prettig.

Mocht je iedere dinsdagochtend een ruimte en wat werk voor ons hebben van half
11 tot 12 uur dan horen we dit graag. Neem dan contact op met jvanlieshout@cello-zorg.nl
Namens de cliënten van het groenproject, alvast hartelijk bedankt.

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

” 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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Binnenkort barst de bom in Haaren...
Meer weten ?
Kom naar onze nieuwe voorstelling
op 4 of 5 november a.s.

En mocht je nog niet gestemd hebben…? Het kan nog tot 27 september a.s.
De Haarense Revue is blij met je stem!

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.

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

Andantino draait door

Kaartverkoop voor “Andantino’s wereld draait door” !
Het Andantino-koor uit Udenhout is inmiddels bekend van de mooie muziektheaterproducties waarbij Flashback en The Passion bij velen bekend zijn. Tijdens de
Corona-periode was live repeteren niet mogelijk en daarom moest onze nieuwe
productie diverse keren uitgesteld worden maar er werden o.l.v. van onze enthousiaste dirigent Ralf van Dorst van de Sanden wel digitale repetities gegeven.
Van uitstel is echter geen afstel gekomen.
In Ontmoetingscentrum ’t Plein in Udenhout brengen we opnieuw in eigen beheer
de muziektheaterproductie “Andantino’s
wereld draait door” op de planken op
vrijdagavond 14 oktober (20.15 uur), zaterdagavond 15 oktober (20.15 uur) en zondagmiddag 16 oktober (14.30 uur) 2022. In
de voorstellingen komen actuele en maatschappelijke maar ook plaatselijke zaken
aan de orde. En hoe kan het ook anders:
met daarbij bijpassende (pop)liedjes en
wij worden daarbij ondersteund door een
combo van professionele muzikanten.
Entreeprijs € 12,50.
Kaartjes zijn in Haaren te koop bij koorlid Theo Dielen, telefoon 06-27438211 en in
Udenhout bij Hoppenbrouwers Electro, Bakkerij Geerts en ’t Plein.

Ontmoetingsavond

Ontmoetingsavond voor ouders van kinderen

Wat kunt u deze avond verwachten?

met een beperking
• Medewerkers van MEE de MEEntgroep en van
Voor wie: voor ouders van kinderen (zowel

het Steunpunt Mantelzorg geven informatie over

minderjarig als meerderjarig) met een

welke ondersteuning zij kunnen bieden.

lichamelijke of verstandelijke beperking, een

• Een ervaringsdeskundige vertelt haar verhaal

vorm van autisme, niet aangeboren hersenletsel

en geeft tips.

of chronische ziekte.

• In groepjes ervaringen uitwisselen.
• Onderzoeken behoeftes van ouders.

Datum: donderdagavond 13 oktober van 20.00
tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

En natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van
vragen!

Locatie: Huiskamer de Inloop, Kerkstraat 48 te
Oisterwijk.

Aanmelden:
Voor 7 oktober via mantelzorgoisterwijk@
contourdetwern.nl

Wie helpt mee aan de opzet van ‘Blauw Oisterwijk’?
Afgelopen periode hebben de gemeente Oisterwijk, Waterschap De Dommel,
IVN Oisterwijk en het B-team na een aantal bijeenkomsten vastgesteld dat de
urgentie om klimaatadaptatie (voorbereiden op het veranderende klimaat) in
Oisterwijk op te pakken, groot is. Hierbij is in eerste instantie gedacht aan het
verbeteren van het vasthouden van water op verschillende locaties in de
gemeente Oisterwijk
Zo is het voornemen ontstaan om een nieuwe stichting op te gaan richten die
zich hierop zal gaan richten.
Om deze nieuwe stichting op te gaan richten, vooralsnog onder de werknaam
‘Blauw Oisterwijk’, zoeken we een tweetal vrijwilligers die hier hun schouders
onder willen zetten en het bestuur van deze opstartende stichting zullen gaan
vormen.
Wie heeft affiniteit met en/of kennis van klimaatadaptatie en mogelijkheden
om beter water vast te gaan houden in onze gemeente en wil zich daar met
ondersteuning van eerder genoemde organisaties voor gaan inzetten?
We komen graag met je in contact!
De opstart kan ondersteund worden door Marjo van Gennip en John Vermeer,
die veel van het administratieve opstartwerk, wat er nu eenmaal bij hoort, op
gaan pakken, zodat de beide vrijwilligers zich vooral op de inhoud en het leuke
werk kunnen storten.
Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met een van ons:
Marjo van Gennip, 06 53 327 691, info@mvgduurzaamperspectief.nl
John Vermeer, 06 12 579 879, VermeerDuurzameDiensten@gmail.com

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

Bespaartips in huis: keuken en badkamer
Met kleine dingen kun je veel besparen op onder andere je energie- en gasverbruik in huis. We geven je de komende tijd bespaartips die je meteen in kunt zetten om te besparen op de energie- en gasrekening. Deze week: besparen in de
keuken en onder de douche.
Wist je dat ruim 20% van het gasverbruik opgaat aan warm water voor de badkamer en keuken? Bespaar op gas door:
•
Maximaal 5 minuten te douchen. Wij staan gemiddeld 9 minuten
		
onder de douche. Breng je dit terug naar 5 minuten dan bespaar
		
je tussen de €90,- en €170,- per jaar
•
Een waterbesparende douchekop te kopen. Je verbruikt hiermee
		
20% minder water en energie. Daar merk jij tijdens het douchen
		
niets van, maar het is wel beter voor je rekening en het milieu
•
In de keuken en de badkamer de warmwaterkraan niet langer of
		
harder te laten lopen dan nodig is
•
De cv-ketel op de ecostand voor warm water te zetten. De ketel
		
gaat het water dan pas verwarmen als je de warme kraan open
		
draait. Daarmee bespaar je gas
•
Door je 2e koelkast de deur uit te doen. Deze slurpt namelijk
		
energie. Dit levert een jaarlijks besparing op tussen de €40,		
tot €110,-.
Meer bespaartips?
Wil je weten waarop je nog meer kan besparen in je huis? Op de website www.
milieucentraal.nl lees je meer tips die je direct kunt toepassen.

Inwoner met een idee? Daar kunnen we iets mee!
Veel inwoners voelen zich betrokken bij wat er in hun wijk of leefomgeving speelt.
Zij weten wat nodig is om de leefbaarheid in de buurt of verbinding tussen dorpsgenoten te verbeteren. Wij zijn benieuwd naar die ideeën. Wij helpen je bij het
mogelijk maken van die ideeën, door bijvoorbeeld voorzieningen aan te bieden of
beschikbaar te stellen. We noemen dat overheidsparticipatie.
Park Ruijbosch in Haaren is hier een voorbeeld van. Vrijwilligers van verschillende verenigingen hebben de werkgroep Park Ruijbosch gevormd. Samen met ons
hebben zij Park Ruijbosch gemaakt. In de doorontwikkeling en het onderhoud van

T 013 529 13 11
www.oisterwijk.nl
gemeente@oisterwijk.nl
Bezoekadres: De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk
Postadres: Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk
het park is het nog steeds belangrijk dat wij met de werkgroep in gesprek blijven.
Een ander voorbeeld is de Janus de Vriestuin. Dit is een buurtmoestuin. Deze is
volledig door eigen inzet van buurtbewoners gemaakt. Nu is het een plek waar je
naast tuinieren ook bij elkaar kunt komen. In de wijk de Bunders willen bewoners
graag de wijk beweegvriendelijker maken. Dit idee hebben ze aan ons laten weten.
Samen kijken we nu wat we mogelijk kunnen maken, zodat de bewoners straks in
hun eigen wijk fysiek, sociaal en geestelijk fit blijven.
Heb jij een idee?
Als inwoner, vereniging of maatschappelijke instantie willen wij jouw idee horen.
We willen graag met je in gesprek over je idee. Voordat we in gesprek gaan werk je
jouw idee uit en stuur je aan ons op. Zo hebben we een goede voorbereiding op het
gesprek en weten we wat jij wilt verbeteren en wat je van ons nodig hebt. Hieronder staan een paar vragen die je helpen bij de uitwerking van je idee:
•
Is het alleen jouw idee, of heb je het gedeeld met je buurt of andere geïn
teresseerden in het dorp? Het is belangrijk dat meer mensen in jouw om
geving je idee steunen en het een goed idee vinden
•
Hoe wil je het aanpakken? Heb je een planning?
•
Wat denk je dat de kosten zijn? Heb je nagedacht over hoe dit betaald
wordt? Het is niet zeker dat wij de kosten dragen, dus is het goed om na te
denken over andere middelen om het idee te betalen
•
Wat heb je van ons nodig? Wat is je vraag aan ons?
Op de webpagina www.oisterwijk.nl/inwonersparticipatie stuur je jouw idee in of
je mailt naar gemeente@oisterwijk.nl. We bespreken jouw idee en bepalen hoe we
jou gaan ondersteunen bij het uitvoeren. We nemen daarna contact met je op om
de uitvoering te bespreken.

Gratis seniorenmarkt in Tiliander
Op vrijdag 23 september organiseert Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO) een
gratis seniorenmarkt in Tiliander. De markt is van 10.00 tot 17.00 uur in de grote
zaal. Het thema is langer thuis wonen. Aanmelden is niet nodig.
Samen met de SVO vinden wij het belangrijk dat iedereen op latere leeftijd zo lang
mogelijk thuis kan blijven wonen. Het motto is dan ook: Langer thuis in eigen huis.
Maar hoe moet dat dan en wie kan je daarbij helpen?

30-jarig bestaan
De SVO bestaat dit jaar 30 jaar en viert dit met de seniorenmarkt. De vereniging
maakt zich sterk voor seniorenwoningen in onze gemeente. Op de informatiemarkt speelt de SVO in op zaken als mantelzorg, mantelzorgwoningen, hulpmiddelen voor in huis en digitaal op weg.

Presentaties

De hele dag zijn er van 10.00 tot 17.00 uur informatiestands en zijn er verschillende presentaties:
•
10.30 uur: Mantelzorgwoningen, door Hans Mooren van Bergjes Mantel
•
11.00 uur: Digitaliseringscursussen en hulp bij e-health, door Maureen
Heeren van de bibliotheek
•
12.00 uur: WMO, wat kan wel en wat kan niet, door wethouder Dion
Dankers
•
13.00 uur: SocialApp, met behulp van een app contact houden met elkaar,
door Rob Geurts
•
14.00 uur: Woonzorgvisie, door wethouder Eric Logister
•
15.00 uur: Loket Wegwijs en Countour de Twern
•
16.00 uur: Mentorhulp Oisterwijk en Sociaal Huis, door Karin en Eric
Rentmeester

Standhouders

Er zijn op deze dag 3 seniorenverenigingen aanwezig (VSO, SVM en KBO-Haaren),
DEC, Rabobank, Inlooppunt, Sociaal Huis, Mentorhulp, Amalia Dagopvang, Wyzorg, Medipoint, Raam Driewielerfietsen, Ledenvereniging Thebe, Mantelzorgwoningen, mantelzorgmakelaar, Saar aan Huis, de bibliotheek, vereniging Seniorweb,
Countour de Twern, Taalhuis, Social App en Loket Wegwijs.

Bereikbaarheid

Tiliander is bereikbaar voor rolstoelgebruikers. De informatiestands vind je in de
grote zaal. In de expositieruimte zijn er voldoende stoelen beschikbaar en is er
koffie en thee.

Gemeentekantoor dinsdag 27 september dicht
Het gemeentekantoor is dinsdag 27 september vanaf 14.30 uur dicht. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar. Wist je dat je veel met ons online kunt regelen?
Kijk hiervoor op de website www.oisterwijk.nl. Vanaf woensdag 28 september zijn
we weer gewoon bereikbaar.

Wist je dat…

…hondenpoepzakjes in alle afvalbakken in de openbare ruimte mogen? Of de
prullenbak nu groen, zwart, paars of bruin is: in alle afvalbakken in de openbare
ruimte mag je volle hondenpoepzakjes achterlaten. De blauwe hondenpoepbakken
met het hondje erop krijgen een andere kleur, om te laten zien dat ook daar al het
afval in mag: je banenschil, je snoeppapiertje en dus ook je hondenpoepzakje: Kak
in de zak, mag in iedere bak! Mee naar huis nemen en in je eigen kliko gooien mag
natuurlijk ook.

Kak! In de zak

Laat je je hond uit? Neem altijd hondenpoepzakjes mee, ruim de poep op en gooi
het zakje in een van de vele openbare prullenbakken. Met de campagne ‘Kak! In de
zak’ herinnert de hond met het zakje in zijn bek je daar de komende tijd aan.

Onderzoek naar brand Fire-Up 13 juni 2022 afgerond
Het college heeft kennis genomen van het onafhankelijke rapport over de brand bij
Fire-Up op 13 juni 2022. Het college neemt, in zoverre dat nog niet gedaan is, alle
aanbevelingen ter hand. Ook gaat het college op korte termijn in gesprek met de
diverse partijen en betrokkenen.
Brand Fire-Up
Op 13 juni 2022 woedde een hevige brand bij Fire-Up International B.V te Oisterwijk die het magazijn van het bedrijf verwoestte. Naast dat het incident vroeg om
forse inzet van de hulpdiensten en gemeente veroorzaakte de brand ook maatschappelijke onrust en frustratie bij naastgelegen bedrijven en omwonenden.
Gezien de historie (meerdere branden in relatief korte tijd) gaf het college een onafhankelijke onderzoeksbureau opdracht om onderzoek te doen naar de brand.
Onderzoek afgerond
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Op basis van het bestuderen van documentatie en gesprekken met betrokkenen bevat het rapport verschillende conclusies
en aanbevelingen met betrekking tot de vergunningensituatie, naleving van de
voorschriften en feitelijke invulling ten tijde van de brand. Het college neemt de
aanbevelingen over en gaat hiermee, voorzover dat nog niet is gebeurd, aan de
slag.
Conclusies en aanbevelingen
Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat broei de meest waarschijnlijke
oorzaak van de brand was. Een samenvatting van de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen staat in de raadsinformatiebrief op het raadsinformatiesysteem.
Reactie van het college op de aanbevelingen
Het onderzoeksbureau heeft een aantal aanbevelingen voor de omgevingsdienst
Midden en West Brabant, Fire-Up International B.V. en het college van de gemeente Oisterwijk. Het college onderschrijft alle aanbevelingen en gaat voor zover dat
nog niet gebeurt aan de slag met c.q. toezien op de uitvoering hiervan.

Onderzoek impact corona

GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen
Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen
Hoe gaat het met de inwoners in de regio GGD Hart voor Brabant na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft veel invloed gehad op het leven van ons
allemaal. De GGD Hart voor Brabant brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en
ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de
andere GGD’en.
Meer dan 96.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen
aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 19 september een uitnodiging voor
het onderzoek ontvangen via de post. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek
loopt tot begin december.
Extra meting
De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar
uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de
coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de
gezondheid van inwoners te verbeteren.
Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022?
Lees meer op de website van de GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.nl/gezondheidsmonitor.

DEZE DONDERDAG OP DE MARKT
Hollandse nieuwe €2,50 per stuk, 3 voor €7,
5 voor €10, + 1 gratis
Zalm haas €2,95 100 gram, 500 gram €13,
Groot portie kibbeling met saus (500 gram) €9,50

ZEEVISHANDEL R. w& P.J. KOELEWIJN
SPAKENBURG  0628756130

Tip van een Chef
Daar ben ik weer. Heerlijke dagen gehad met zon en
gezelligheid, u ook?
We hebben zin om weer echt te gaan knallen en dan
bedoel ik geen vuurwerk
Wat mogen we voor u
betekenen? Onze locatie biedt plaats aan groepen van
10 tot 100 personen. Dus zin in een feestje-diner-borrel
of workshop. Liever iets bij u op locatie of thuis of wat
lekkers bestellen van onze specials van de traiteurlijn….
Daag me uit, groet Harold Buijnsters
Receptuur Harissa couscous met zalmfilet (2 personen)
150 gram parelcouscous gaar,4 trostomaten,100 gram
spinazie, 1 teen knoflook,2 stuks zalmfilet 150 gram,10
gram verse munt,2 eetl harissa, 2eetl granaatappelpitjes,
rasp citroen en olijfolie.
Hak de knoflook fijn. Was tomaten en hak in stukjes.
Verhit olie in pan en bak de knoflook met de tomaat en
harissa aan. Even pruttelen en de spinazie toevoegen
met de couscous. Zalm insmeren met harissa en 3
minuten bakken per kant. Munt door de couscous met
groenten mengen en de zalm erop met wat citroensap
en de granaatappelpitjes.
Smakelijk.

Haarens Buutje en Nemelaer

Nemelaer verliest bij Wieldrecht maar is toch door in beker.
20220917 vvWieldrecht-Nemelaer 1-0. Nemelaer mist in de eerste minuten een
aantal dotten van kansen. De thuisploeg wordt beter en Nemelaer knokt vooral tegen zichzelf. Aan het einde van de wedstrijd valt de verdiende treffer van vvWieldrecht.
Door de uitslag 2-3 bij GRC’14-TSC wist Nemelaer al voor de wedstrijd dat het en
ronde verder was in de beker. Nemelaer wil met een goed gevoel de competitie
beginnen en start met de intentie om deze pot te winnen. In de eerste minuten
wordt de tegenstander overklast en ontstaan ook een aantal grote kansen om de
score te openen. Vooral de doelman staat een voorsprong in de weg. Na de sterke
openingsfase herstelde de thuisploeg zich enigszins en knokken de mannen uit
Dordrecht zich in de wedstrijd. Door een fout in de defensie die hersteld werd met
een overtreding mocht Wieldrecht aanleggen voor en strafschop. Kramer knalt de
bal hard naast de verkeerde kant van de paal.
Na de pauze wordt de gastheer sterker en creëert ook een aantal goede kansen.
Waar in de eerste helft de doelman van de thuisploeg zich kon onderscheiden was
het in de 2e helft doelman Dennis Schoenmakers die Nemelaer lang op de been
hielp. Kort voor het einde was hij echter kansloos als een voorzet van dichtbij
wordt binnen getikt door Tonnie Stok. 1-0(82). Nemelaer zet nog wel aan echter
druipt uiteindelijk teleurgesteld, vooral in zichzelf, af.
Zondag gaan we voor het eggie naar FC Eindhoven waar we nieuwe competitie
gaan starten.

Zaterdag 17-9-‘22 was het vrijwilligersdag voor al onze vrijwilligers en hun partners. Om
½3 was er de ontvangst met koffie, thee en gebak en met een dankwoordje van onze
voorzitter. Daarna begonnen de liefhebbers aan de eerste 2 rondes van een toernooitje.
Anderen kozen ervoor om gezellig in de kantine te blijven buurten of om in de hal de
prestaties van de spelers te volgen. Rond ½6 was er een luxe buffet met o.a. een grote
verse hele zalm. Daarna werd nog een ronde jeu de boules gespeeld om vervolgens
aan het nagerecht van ijs en fruitcocktail te beginnen. De meesten sloten af met extra
drankjes en na 9 uur konden Kees, Anny en Elma beginnen met opruimen en terugzien
op een geslaagde middag en avond. Prijswinnaars:
1 Martin vd Ven 3, +25		
3 Joke Koenraad
2, +14
2 Frans Swaans 3, +16		
4 Kees vd Broek
2, + 7
Woensdag 14-9-2022 > prijswinnaars van de Regiomix met 38 spelers:
1 Nico v Rijswijk Den Bosch 3, +23		 5 Joop Schellekens Boxtel
2 Tijn Pijnenburg Udenhout 3, +18		 6 Adri Verhoeven
Drunen
3 Thea v Riel
Haaren
3, +15		 7 Ad Voermans
Boxtel
4 Wim v Riel
Haaren
3, +12		 8 Frits Waldschmit Tilburg
Zie ook www.haarensbuutje.nl

2, +16
2, +12
2, +10
2, +10

Gedenkplaats Haaren

Heb je nog niet gestemd? Wij hebben je hulp nodig.
Ben jij lid van de Rabobank? Dan kun je tot en met dinsdag 27
september stemmen. Stemmen kan via de Rabo app of via de
website Rabobank ClubSupport. De Rabobank geeft een deel
van de winst terug aan de samenleving. Iedereen met een Rabobank rekening kan dan stemmen op lokale projecten. En je
begrijpt het al, wij doen mee. Met Gedenkplaats Kamp Haaren.

Ons doel: verhuizing

Binnenkort worden weer alle verhalen getoond die gedenkplaats Kamp Haaren
in haar bezit heeft. Op een nieuwe locatie in het oude gemeentehuis aan het Mgr Bekkersplein. Alweer een noodgedwongen verhuizing. Maar we hebben er zin in en kijken uit
naar jouw stem om de kosten te kunnen dekken. Want het
zijn allemaal waardevolle verhalen die wij graag met onze
bezoekers delen.
Vanaf 1 oktober 2022 is het weer mogelijk om afspraken te
maken. O.a. om de doumentaire te bekijken over de ervaringen en belevenissen van de gevangenen en gijzelaars, de laatste beelden van
Haarendael voor de brand.
Cees van Roessel 06-83 33 37 66

FORMAAT
RUIMTE VOOR ADV.

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

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

Voor een liefhebber.
Een schoenendoos met knopen.
T 0411-622961

Inkoop verse walnoten.
Graag kopen wij uw verse walnoten.
Info T 0623953954

Wegens overcompleet; een heel goed,
comfortabel en stevig matras, 1 persoons. In goede staat.
Afm: 200 x 90 x 26. T 06-19981698

Welke leuke dame wil ons gezin helpen
met de was, strijken, af en toe koken en
de kinderen ophalen? We zoeken fijne
hulp voor langere termijn. T 0611645959

TE KOOP

Dringend gezocht EXTRA VRIJWILLIGERS (m/v) Hulp bidprentjes, voorwerpen, foto’s, documenten. wo- of vrijmorgen of vrijmiddag. Heemkundekring De
Kleine Meijerij Oisterwijk T0620694624

Hele nette, maar kort gebruikte matrastopper, 1.95mx1.80mx5cm (15 euro) en
4 seizoenendekbed Ten Cate, 2.40mx2.20m (10 euro). T06-14840214.
Montel hoekbank 1,5 jaar oud was
1950 eu nieuw . Past wegens verhuizing
niet in t nieuwe huis. Uit Rookvrij diervrij
kindvrij huis. Geen onzinbiedingen graag
T0629295608
IBC-container van 1000 lt te koop voor €
40,-, uitermate geschikt voor de opslag
van regenwater. Rien Cooijmans
T06-48600340
aantal diamantduifjes.
T0612170983.

VERLOREN
Heeft iemand mijn armbandje gevonden
zilver met blauwe steentjes dat hartjes
maakt T 0624536585

Een huishoudelijke hulp voor 4 tot 5 uur
per week. Werktijden in overleg T621247

DIVERSEN
Aangeboden: bijrijder voor een paard
Ervaren ruiter zoekt een lief paard in
Haaren. Kun jij 1 of 2x in de week wel
wat hulp gebruiken? T 0617666373
Kom u ook wandelen door de Belverse
akker a.s. zondag tijdens de Belverse
akkerloop? U kunt vanaf 10.00 uur starten. T0653649023
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HALLO HAAREN!

KJE

Smaakvolvlees.nl is de webshop met het beste varkens- en kalfsvlees van eigen bodem. Misschien dat je al eens van ons gehoord
hebt? Geproefd misschien? Nog niet? Juist dat kun je nu als lezer van
het Haarens Klokje heel voordelig doen met maar liefst 10% korting!
Gebruik de kortingscode en ervaar het zelf!

Onze toppers

Varkenshaas

Kalfshamburger

Kalfsribeye

250 gram p.s.

125 gram p.s.

175 gram p.s.

4 stuks

€13,50

€10,-

12 stuks

€22,95

10 stuks

€19,50

LAAGSTE
PRIJS

€49,-

Gratis kalfshaaspuntjes
Gratis kalfshaaspuntjes (2 x 500 gram) bij besteding van €70,-

Thuisbezorgd

Van eigen bodem

Kwaliteitsgarantie

