Hét informatieblad van Haaren

HAARENS

KLOKJE
Jaargang 64

nr. 47

23 november 2022

Een echte tuinfluiter, de diamantvink

Met deze week:

“De Tuinfluiter” stelt vogels tentoon in Den Domp
Eerste steen voor Beekdal 2 eindelijk gelegd
27 november doneer-een-zaailing-dag
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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Nieuwe start

Besturen van Vereniging HaarenEEN en Stichting Don
Bosco samen verder onder nieuwe naam
“Samen voor Haaren, doe je mee?”
Met deze werknaam voor de stichting nodigden we afgelopen maandag alle clubs
uit, die nu ‘onder’ een van beide organisaties vallen. En dankzij hun enthousiasme
en de voordelen voor iedereen in ons dorp wordt het meteen werkelijkheid.
De besturen van HaarenEEN en Don Boscostichting gaan hun activiteiten
bundelen. We verwachten dat binnenkort nog enkele (vrij) nieuwe initiatieven
aansluiten. Zij kwamen zich maandag oriënteren.
De nieuwe stichting gaat deze vrijwilligers ondersteunen, maar wil er ook zijn voor
andere Haarense initiatieven, waar nodig. Daarom gaan we ook een lokaal fonds
creëren. En hoe meer financiële middelen daarin komen, hoe meer we kunnen
doen voor Haaren. Daarover later meer….

Een nieuwe stichting, een nieuwe naam
Voor nu zoeken we een passende naam voor de nieuwe stichting. De clubs hebben
er al een paar interessante ingebracht, maar wij zoeken samen naar nog meer
creativiteit uit Haaren. Niet alleen senioren, ook jongeren worden uitgenodigd.
Welke naam past volgens jou bij deze nieuwe stichting, die
• een thuisbasis wil zijn voor lokale initiatieven en initiatiefgroepen die zelfstandig binnen de stichting functioneren, zoals Haarenmajesteit, het Sint Nicolaascomité, het Haarens Klokje, de Leesclub, de site HaarenEEN.
• verbinding in het dorp wil en andere nieuwe initiatieven gaat ondersteunen?

Wie-o-wie vergaart eeuwige roem met een
originele, passende naam?
Heb je een idee voor een naam of heb je vragen: mail dan naar info@haareneen.nl.
Of bel 06-22 21 61 13.
Na 1 december kiezen we de definitieve naam.

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 27 november 09.30 uur Eucharistieviering
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Frans Paymans; Gijs Peek; Peter van der Velden; Voor de levende
en overleden leden van St. Catharina en Barbera; Overleden leden van de KBO
en met name Elly van den Oever- van Gils; Uit dankbaarheid
Vieringen door de week:
Do. 24 nov: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering
Ma. 28 nov: 18.00u. Rozenhoedje en 18.30u. Eucharistieviering
Do. 1 dec: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering
Bereikbaarheid Pastorie:
pr Francis De Meyer, Driehoeven 1, M: 06-27533678 E: pastoor@jozef-parochie.nl
Bereikbaarheid parochiehuis:
Kerksecretariaat Driehoeven 1a,T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.
nl Open : Ma: 9.30 – 11.00u Woe: 10.00 – 13.00u.
Aanmelden doop:
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, neem dan contact op met
pastoor Francis De Meyer T: 06-27533678 of met het kerksecretariaat in het parochiehuis T: 0411-623749 of E- mail: H.lambertus@jozef-parochie.nl
Aandacht voor zieken: Is er een zieke huisgenoot? Laat het even weten aan
pastoor Francis De Meyer, T: 06-27533678 of aan het kerksecretariaat, T: 0411623749.
Administratie:
Misintenties: J. Franken, Past. Verrijtlaan 15, T: 06–29057546 kosten € 12.00
bankrek; NL03 RABO0308635183 ovv Kerk, naam intentie/datum van aflezen
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Secr. : T: 013-5213376 E: secretariaat@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
Webmasters: webmasters@jozef-parochie.nl
GERARDUS KALENDER 2023; Elke dag een beetje spirit
Er zijn nog een paar kalenders te verkrijgen. Kosten € 9,00 en verkrijgbaar in het
parochiehuis naast de Kerk op woe 10.00 – 13.00u. (gepast betalen) OP = OP

Agenda
Vrijdag 25 november 18.30-20.30 uur Pizzaclub
pizza - vorming - vriendschap - sport - spel - film Voor tieners tussen de 12 en 18
jaar.
In het Jozefcentrum ( naast de Petruskerk) Deelname is gratis. Kom gezellig meedoen
ADVENTSACTIE: Ieder kind een goede start
Tijdens de adventstijd – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht.
Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een
dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.
Daarom vertellen we verhalen van mensen, uit El Salvador, die met hun toewijding
en hun liefde een verschil maken.
In het noorden van El Salvador heeft Vastenactie al geholpen met de verbetering
van de lichamelijke gezondheidszorg, maar ook de vroege verstandelijke, sociale
en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen is heel belangrijk. Daarmee kun je
de vicieuze cirkel van armoede doorbreken!
In de kerken hangen posters en er liggen folders van het project. U kunt achter in
de kerken geld achterlaten voor het project of geld overmaken naar IBAN: NL89
INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.
VORMSELVOORBEREIDING 2023
De parochie St. Jozef start in januari 2023 a.s. met de voorbereiding van het H.
Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk.
De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de parochie plaats op Zaterdag 1
april 2023 om 19.00 uur in de St. Petruskerk in Oisterwijk. Het H. Vormsel zal worden toegediend door Mgr. R. Mutsaers. Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar en dit
schooljaar in groep 8 zitten, zijn van harte welkom om deel te nemen. Ook jongeren
die al naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen meedoen aan het project om hun
H. Vormsel te mogen ontvangen. U bent samen met uw kind van harte welkom op
de informatieavond waar wij u informatie zullen geven over het Vormselproject, het
verloop van de voorbereidingen en over de Vormselviering zelf.
Deze algemene informatieavond vindt plaats op: Donderdag 15 december a.s.
van 19.30 tot 20.30 uur in het Jozef Centrum , Kerkstraat 95A in Oisterwijk. U kunt
zich aanmelden voor de informatieavond via vormsel@jozef-parochie.nl
REDWEDNESDAY 2022 Kerk in Nood
DE PETRUSKERK OP 23 NOVEMBER ROOD AANGELICHT
De Petruskerk in Oisterwijk wordt op woensdag 23 november 2022 ’s avonds aangelicht samen met honderden kerken en andere gebouwen in Nederland en wereldwijd. Met de actie RedWednesday vraagt de parochie Sint-Jozef aandacht voor
vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder. Ook wordt in de kerk een Heilige Mis gehouden, om te bidden voor mensen

die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. De parochie doet mee
aan RedWednesday, een internationale campagne van de stichting Kerk in
Nood, om bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het
bijzonder Christenen vandaag de dag worden vervolgd. Iedere twee jaar brengt
Kerk
in Nood internationaal een rapport over de vrijheid van godsdienst uit. Directeur
Peter Broeders: “De vrijheid om te geloven is een mensenrecht, dat op veel plekken
in de wereld met voeten wordt getreden. Hier in Nederland realiseren we ons nauwelijks hoe belangrijk de vrijheid van godsdienst voor veel mensen is en hoezeer
zij die ook moeten missen.” Met RedWednesday “wil Kerk in Nood ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en
oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.
OM 18.30 UUR BIDDEN WE DE VESPERS VOOR DE VERVOLGDE CHRISTENEN EN
OM 19.00 UUR EUCHARISTIEVIERING. U BENT VAN HARTE WELKOM.
AANMELDEN KINDEREN DIE WILLEN HELPEN TIJDENS DE KERSTGEZINSVIERING
Zaterdag 24 december is er om 18.30 uur een Kerst gezinsviering in de Lambertuskerk in Haaren.
Wil je ons komen helpen dan graag hieronder een voorkeur aankruisen.
Lezen Gaven processie ( iets naar voren dragen) Collecteren
Toneelstukje bij de Kerststal
Naam Kind: …………………………………… Telnr: ….………………………………….
E-mail: ………………………………………….
Graag aanleveren uiterlijk 3 december 2022. Maak een foto en verstuur deze via
whatsapp naar Myriam Derksen T: 06 - 17 10 07 01 Heb je geen whatsapp lever
het formulier dan in bij het parochiehuis in Haaren Driehoeven 1a of verstuur het
per mail naar H.Lambertus@jozef-parochie.nl Je kunt het inschrijfformulier ook
downloaden van onze website www.jozef-parochie.nl
Wij hopen dat we er samen een hele mooie Kerstviering van kunnen maken.

Werkgroep Kerstgezinsviering parochie St. Jozef

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.
27 november: ds. L. van Wingerden, 1e Advent,
		
Morningsong m.m.v. ensemble ‘Kunst
		
Adelt o.l.v. Alphons van Stenis; na de
kerkdienst koffiedrinken
Wat is er te doen in Haaren

25 vr
25 vr
26 za
27 zo
28 ma
28 ma
30 wo

01 do
01 do
02 vr
02 vr
05 ma
05 ma
07 wo
09 vr
09 vr

November
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp, stoel yoga, padel
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en boksen
10.00-17.00 u: vogeltentoonstelling De Tuinfluiter in Den Domp
10.00-16.00 u: vogeltentoonstelling De Tuinfluiter in Den Domp
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen.
Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u

December
Bewonersbijeenkomst Haaren over gebiedsontwikkeling Oisterwijk, Tilburg
en Haaren
Lezing door Lotte Jensen “Beproefd maar niet gebroken” over haar boek 		
“Wij en het water”
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp, stoel yoga, padel
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en boksen
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen.
Bridgeclub 2000 in Den Domp begint woensdag om 19.30u
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp, stoel yoga, padel
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en boksen
aanvang 14.00 uur

‘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

Zondag 18 december organiseert muziekvereniging Sint Gregorius een bijzonder
kerstconcert in de Sint Lambertus kerk. Sfeervolle, warme klanken om alvast in de
kerstsfeer te komen.
Na afloop kan er in Den Domp onder het genot van een hapje en een drankje nog even
worden nagenoten van het concert.
Zien we u ook? Kaarten á €7,50* zijn te bestellen door een mail te sturen naar
secretariaat@sintgregorius.nl o.v.v. Kaarten Kerstconcert, uw naam en hoeveel
kaarten u wilt bestellen.
*Kaarten zijn incl. een kerstdrankje na afloop.

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

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

DIER MEDICENTRUM HAAREN Kerkstraat 71
5076AT. Dierenarts Mariëlle Vossen. Behandeling
APOTHEEK HAAREN Openingstijden: van op afspraak. Altijd telefonisch bereikbaar! T
maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 0411-608219
uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur. Vragen
over Uw medicijnen (niet voor het vragen van DIETISTENPRAKTIJK VITEL Ellen van de Ven &
herhaalrecepten) T 0411-625447 fax: 0411- Juul Wolfs Kerkstraat 32 5076 AX Haaren www.
dietistvitel.nl T 085-7603959 Medische-, sport-,
604501
en kinderdiëtetiek
ACUPUNCTUUR PRAKTIJK HAAREN www.
classicalchinesemedicine.nl Voor informatie of ERGOTHERAPIE Nina Hagoort, Kerkstraat 32
afspraak bel Gabriella Keresztes T 06-11168093, 5076 AX Haaren T 073-2032412
Reitselaan 2, gabriella.keresztes@gmail.com
FYSIOTHERAPIE DOELGERICHTE
ADMINISTRATIEVE
ONDERSTEUNING Gespecialiseerd in psychosomatiek.
THUISADMINISTRATIE KBO Mieke Ligtenberg T Monique Meerbach, Langeweg 7 Haaren
T 06-30883445
0411-621689, Marie-José Panhuijzen
T 0411-622146, Gerard v. Loon T 0411-622150
FYSIOFIT HAAREN Fysiotherapie, kinderfysioosteopathie,
(medisch)
fitness:
ALOЁ VERA PRODUKTEN van Forever Zelfstandig therapie,
oncofit,
Parkinsonnet,
Forever Business Owner in Haaren. Info & hartlongrevalidatie,
Hannie
vd
Wee,
Annebestellen via T 06-51121912 of de webshop www. Claudicationet.
Marije Smetsers. Mgr Bekkersplein 9, tel
MoniqueAndersen.nl
0411623327/0630746375. Mgr. Bekkersplein 9
T 0411-623327
info@fysiofithaaren.nl;
BELASTING-INVULHULP KBO Jo Broeders
www.fysiofithaaren.nl
T 0411-621926, Marie-José Panhuijzen
T0411-622146, Frans v.d. Berk T 06-80143053
FYSIOTHERAPIE ELLEN BUYNSTERS
lymfedrainage, echografie,
BOEKENPUNT In Den Domp Van ma t/m vr van Fysiotherapie,
Dry needling, Schoudernetwerk,
09.00 tot 17.00 uur kunt u gratis boeken lenen. shockwave,
netwerk MS / CVA / ParkinsonNet,
Op ma. wo. en don. is er van 10.30 tot 12.30 Neurologie
begeleiding, ChronischZorgNet; hartuur een vrijwilligster aanwezig. Noteer in het oncologie
en longrevalidatie, claudicatio, fitness. Gildepad
notitieboekje wat u meeneemt.
8, T 0411-623358, www.buynstersfysio.nl /
BRIDGECLUB 2000 bridget elke woensdag in Den info@fysiobuynsters.nl.
Domp van sept t/m mei 2023 van 19.30u tot 22.45u FYSIOTHERAPIE
VAN
DUN
Algemeen
Belangstelling? Neem contact op met het fysiotherapeut en gespecialiseerd
in geriatrie,
secretariaat. https://www.bc2000.nl
aangesloten bij claudicationet. Driehoeven 68.
BRIDGECLUB Haaren e.o, in Den Domp Elke T 0620652757
vrijdag van oktober tot april vanaf 13.30 uur tot HAARENEEN
Digitaal
dorpsplein
www.
17.00 uur info
haareneen.nl T 0411-621842 info@haareneen.nl
CARITAS HAAREN biedt financiële hulp aan HEEMCENTRUM Openingstijden woensdaginwoners van het dorp Haaren die het nodig morgen van 9.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag
hebben. Caritas is onafhankelijk en opereert van 13.30 tot 16.00 uur Mgr. Bekkersplein 2
anoniem en heeft contacten met de parochie, de Haaren
gemeente en diverse maatschappelijke instanties HOStv Haaren (Haarense OmroepStichting) p/a
en verenigingen. Caritas Haaren p.a Driehoeven Handboogstraat 2, 5076 EP Haaren hostvhaaren@
1a of caritashaaren@gmail.com
gmail.com www.youtube.com/hostvhaaren
COACHING VOOR KINDEREN EN OPVOEDVRAGEN HYPNOTHERAPIE HAAREN
Hypnose
als
Dapper kindercoaching Jolanda Sterke – de Jong hulpmiddel. Berry van Esch Internationaal Register
T 06-28575071, info@coachinghaaren.nl www. Hypnotherapeut. Berkenlaan 8, 5076EE Haaren.
coachinghaaren.nl
T 06-19422958. www.hypnotherapiehaaren.nl;
CONTOUR DE TWERN Dorpsondersteuning info@hypnotherapiehaaren.nl
Haaren. Kantoor in Den Domp, op woensdagen KLEIN KARWEI Technische en praktische hulp
kunt u altijd binnenlopen. Overige dagen op voor en door senioren in Haaren. Hulp of info:
afspraak. U kunt bij ons terecht voor vragen di en do tussen 09.00-10.00 uur T 0411-621888
over welzijn en wonen. Annemarie Kleian
LOGOPEDIE
Logopedie
Oisterwijk’,
T 06-83199329 en Arie Hobo T 06-41159731
Moergestelseweg 34 5062 JW Oisterwijk, T 0135216899T 06-83410267 Behandeling op afspraak

LOGOPEDIE JILL Logopedie voor kinderen EN
volwassenen. Voor oa spraak – taal – stem – adem
en neurologische problemen. Gildepad 8, 5076
AN Haaren, info@logopediejill.nl T 06-81815693,
www.logopediejill.nl
LOKET WEGWIJS Loket Wegwijs Oisterwijk.
Heb je vragen of hulp nodig op het gebied van
zorg, werk & geldzaken, jeugd & gezin, wonen
& vervoer? Dan kun je terecht bij Loket Wegwijs
Oisterwijk. : Inloopspreekuur donderdagochtend
van 9 tot 10.30 in Cultuurcentrum Tilliander.

PODOTHERAPIE Molenschot-Verbraak, Mgr.
Bekkersplein 1b, 5076 AZ Haaren, T 0416531616 / 0162-681450 / 0411-607298; info@
podotherapiemv.nl of www.podotherapiemv.nl
POLITIELOKET Bureau Brucknerlaan 18 te
Tilburg, met een steunpunt in Oisterwijk aan
de Blokshekken 5. Wijkagent in Haaren is
Albert Tuut; te bereiken op de mailadressen:
cluster-3.groene-beemden@politie.nl
en albert.tuut@politie.nl
T 0900 – 8844

PRAKTIJK DE ZONNE-ENERGIE Voor hulp
bij lichamelijke en/of psychische klachten.
Therapeut Berry van Esch,
LOVO OISTERWIJK (Lokale omroep). U kunt Team Natuurgeneeskundig
van BATC. www.praktijkdezonneenergie.nl
Haaren bellen. U kunt LOVO in Haaren volgen op lid
Ziggo-kanalen 43 en 48. Gerda Voorhaar T 06- T 06-17047814 Berkenlaan 8, 5076EE Haaren.
22061832, Broer vd Ven T 06-44688842 Jef Peters PRAKTIJK KAROENA VOOR LICHAAMSWERK
T 0642568295
EN BEWUSTZIJN Ondersteuning bij het in contact
MUZIEK
Muziekopleidingen,
ensembles komen met jezelf, je lichaam en je gevoel.
en
orkesten
op
verschillende Marianne Pijnenborg T 06 - 28518357, www.
niveaus.
Muziekver.
St.
Gregorius praktijkkaroena.nl
VOOR
REMEDIAL
TEACHING,
T
0411-621833
www.sintgregorius.nl PRAKTIJK
gespecialiseerde hulp bij leerproblemen voor
NAN-CHI
VOETREFLEXZONETHERAPIE basisschool en voortgezet onderwijs. Marij Koene,
Nancy Verschuren, Varen 33, 5076 JA remedial teacher psycholoog T 06-49308643
Haaren
T 06-18555026 www.nan-chi.nl
PRIKPOST (BLOEDAFNAME) Voor bloedafname
bij de prikpost van Diagnostiek Brabant (St.
NIEUWSPOOR
VOETREFLEXZONETHERAPIE Elisabeth en TweeSteden) kunt u op maandag,
Antoinette Spoormakers, Heuvelstraat 32 5076 dinsdag en donderdag van 08.00-10.00 uur en op
EJ Haaren T 06-12216021 www.nieuwspoor- woensdag en vrijdag van 08.30-10.00 uur terecht
voetreflex.nl
in het pand van deHuisartsenpraktijk. Verder
OEFENTHERAPIE CESAR Ellen Kepers, Mgr. kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 08.30
Bekkersplein 9 (bij Fysiofit) T 06-44778760 www. en 10.30 uur terecht bij het Rode Kruis/EHBO
gebouw, Blokshekken 6 in Oisterwijk. Graag
oefentherapiecesarhaaren.nl
legitimatiebewijs meenemen. www.diagnovum.nl
OSTEOPATHIE HAAREN Fysiofit Haaren. Mgr.
Bekkersplein 9 5076 AZ Haaren, T 0411-623327 PSYCHOTHERAPIE Voor begeleiding bij o.a.
www.fysiofithaaren.nl info@fysiofithaaren.nl
angst, depressie, verlies en rouwverwerking.
M.J. Simons T 621375
www.simonsgestalt.nl
OUDERENADVISEUR KBO Marieanne van Wijk
T 0411-621288
PSYCHOLOGENPRAKTIJK PIT Willian Pijnenborg
PEDAGOGISCH BUREAU OP STAP Rianne en Anneke Pijnenborg, De Tempeliershoeve,
Baarendse Broekwal 12, 5268 HC Helvoirt Tempeliersweg 46, T 06-12839722 www.
Begeleiding kinderen met problemen op sociaal- praktijkpit.nl en www.tempeliershoeve.nl
emotioneel gebied. Doelgroep 4-12 jaar. Info: SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Afspraak via
opstap@ziggo.nl T 06-12333017
school (IB) of via Farent T 088-0237500
PEDICURE–
EN
SCHOONHEIDSSALON
NEDERLAND
Regio
Brenda Bergman,
Pastoor Jansenstr. 18b SLACHTOFFERHULP
Zuidoost: Om de Toren 4, 6191 KZ Beek.
T 0411-623743.www.bodyandfeethaaren.nl
Openingstijden weekdagen 09.00-17.00uur
PEDICURE– EN SCHOONHEIDSSALON Nathalie T 0900-0101
van Dijck. Kantstraat 16, T 06-52086019, www.
vandijckcosmetic.nl ; info@vandijckcosmetic.nl
SPORTHAL DE SPRANKEL Sportlaantje 8, 5076
AM Haaren. T 06-15198987 T 0411-622259
PEDICURE PRAKTIJK (MEDISCH) Yvonne
van Baest, , Haarendijk 5, 5076TL Haaren STICHTING MAALTIJDENEXPRESS MIDDENT 06-27390425, info@medischpedicurehaaren.nl , BRABANT Wekelijkse bezorging van langer
www.medischpedicurehaaren.nl
houdbare koelverse maaltijden voor ouderen en
PEDICURE Paulien Op ’t Hoog pedicure MEDISCH gehandicapten in in o.m. Oisterwijk en Haaren.
PEDICURE Bossebaan 2 Haaren T 06 – 11620120 T 013-5442513
Ook voetverzorging bij u aan huis.
PEDICURE (AMBULANT) Petra Zorg&Voet
T 0622931418. Voor voetverzorging bij u thuis.

verder op volgende pagina

Berichten : vervolg
STORINGSDIENST
INTERGAS
T
0162481200 Water T 073-6838000 voor alle
vragen + storingen Electriciteit T 08009009
voor
alle
vragen
+
storingen
TANDARTS De Hartog Mondzorg, Groenplein 9
Haaren. T 0411-628220 en Parklaan 12 Vught
T 073-7600544 www.dehartogmondzorg.nl
TANDARTS
A.F.M.
Sanders,
Lindelaan
30c
Helvoirt
T
0411-622195
www.
tpsanders.nl
Behandeling
op
afspraak
.
TERCURA
TERMINALE
ZORG
T
0634814092
www.tercura.nl
info@tercura.
nl TerCura biedt kleinschalige thuiszorg
in de gemeenten Haaren en Boxtel
TROMBOSEDIENST
Tilburg:
dezelfde
tijden als bij PRIKPOST (BLOEDAFNAME)
UITVAARTONDERNEMING Els Uitvaartzorg
24/7
bereikbaar
T
088-21
40
400
VERENIGING SINT LIDUINA Secretaris ?????
VIVENT Vivent (hoofdkantoor) Vliertwijksestraat
369
Rosmalen
T 088-1637000.
www.
vivent.nl. Vivent biedt (gespecialiseerde)
verzorging en verpleging, cursussen, diëtiek,
alarmering, maaltijdservice, verpleeg- en
verzorgingshuizen en div. servicediensten.
VRIJWILLIGE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG
’s-Hertogenbosch e.o. ”Thuis …tot het einde
(ook in Haaren). Het geven van hulp aan de zieke
en zijn naasten, aanvullend op de thuiszorg, om
de laatste levensfase in de eigen vertrouwde
omgeving te kunnen doorbrengen. Informatie of
aanvraag van hulp: T 085-0025310 Postbus 96,
5240 AB Rosmalen, info@vptzregiodenbosch.nl
YOGA De Zonnegroet, Myrian Franken,
T
0411-623083
www.yogadezonnegroet.nl
YOGA
“Yogamel”,
T
06-3863440
gmail.com;

Melanie
Verhagen,
yogamelhaaren@
www.yogamel.nl

Mgr Bekkersplein 7, 5076 AZ Haaren
0411-621634 haaren@veldsink.nl
www.veldsink.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 MAASDUINEN Woonzorgcentra en verpleeghuizen, dagopvang,
ergotherapie,
fysiotherapie,
oudergeneeskunde, diëtiek, psychologie en thuiszorg.
www.zgem.nl
T
0411-634000
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 0657702480 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

18-11-2022

 Verzekeringen
 Hypotheken
 Pensioenen
 Betalen en sparen

Verkoop kerstbomen 2022
Vanaf donderdag 1 december 2022 kunt u bij
ons weer terecht voor uw kerstboom.
Diverse soorten
verkrijgbaar met kluit, in
pot of gezaagd.
(Nordmann alleen
gezaagd)
Dealer van de easy fix
schalen
let op: gewijzigde openingstijden
maandag en dinsdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
woensdag t/m zondag van 09.30 uur tot 17.00 uur
Bomen worden in een net verpakt, erg makkelijk voor
transport!
Zie ook onze Facebook pagina: Kerstbomen Mallens

U bent welkom op onze locatie:
Gijzelsestraat 3 Helvoirt/Biezenmortel
Team kerstboomkwekerij Mallens

DONEER EEN ZAAILING
27 NOVEMBER: DONEER-EEN-ZAAILING-DAG
Meer Bomen Nu is een landelijke samenwerking,
opgezet om deze winter 1 miljoen kansarme jonge
bomen en struiken een nieuwe plek te geven om daar
volwassen te kunnen worden. Overal in het land kunnen zaailingen worden ingeleverd: ook aan de Hoge
Raam 5 in Haaren, bij de BomenHUB van Tiny en John
Vermeer. ZONDAGMIDDAG 27 november, tussen 14.00
en 16.00 uur.
Hoe werkt het?
In een tuin is vaak geen ruimte voor alle zaailingen die bomen en struiken jaarlijks produceren. MeerBomen Nu vraagt daarom om overtollige zaailingen, stekken en afleggers naar
één van de vele inleverpunten te brengen. Ze gaan van daaruit naar een geschikte locatie
op zandgrond, die zich vooraf heeft aangemeld en waar ze volwassen kunnen worden. Zo
planten we samen in NL één miljoen bomen voor klimaat en biodiversiteit!
Ga in de tuin nu alvast op zoek naar zaailingen (van 50-200 cm) en haal ze (liefst) op de donatie dag uit de grond met zoveel mogelijk wortel. Doe ze met ‘kale wortel’ in een zak zodat
ze niet beschadigen of uitdrogen. De zaailingen worden bij ontvangst meteen ingekuild. TIP:
hang een labeltje met soortnaam aan het boompje, dat is handig voor de ontvanger!
Inleverlocatie en tijden in Haaren
BomenHUB Hoge Raam 5, tussen 14.00 en 16.00, of (mits goed in gepakt of in pot) eerder
op die dag. Op www.meerbomen.nu/doneereenzaailing staan nog meer inleverpunten in de
regio.
En verder …
Op www.meerbomen.nu vind je een compleet overzicht van de activiteiten waaraan je als
vrijwilliger kunt deelnemen om zaailingen te helpen oogsten en verspreiden. Zoals (nu
actueel!) chauffeurs voor vervoer van oogstlocaties in Midden-Brabant naar BomenHUBs.
Interesse? Bel 06-22123917.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU !

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

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

1e steenlegging Beekdal 2.0
Een bijzonder moment afgelopen maandag 14 november. De 1e steen is gelegd
bij de aanbouw van de 7
patiowoningen aan het Beekdal
in Haaren,
Een symbolische aangelegenheid
waarbij alle toekomstige
bewoners, aannemer en architect
aanwezig waren. Ondanks de
lange aanloop naar dit project
kunnen we nu opgelucht
stellen dat de vorderingen van
de bouwactiviteiten dagelijks
waarneembaar zijn.
Wij, als toekomstige bewoners,
waren unaniem van mening dat 2 personen absoluut de eer toekwam de 1e steen
leggen.
Dat zijn JAN VERMEER en RUUD BREKELMANS. Jan heeft 4 jaar geleden het
initiatief genomen en de eerste contacten gelegd met de gemeente. Eerst
Haaren en later gemeente Oisterwijk. Hij heeft met de vele afspraken zijn zinnen
doorgezet en dat heeft geleid tot dit mooie project. Ruud is bereid gevonden
als voorzitter zitting te nemen in het bestuur . Hij is een kenner pur sang in de
bouwwereld en onderhoud de contacten met aannemer, architect en uitvoerder.
Wij zijn uiteraard blij met zo’n kenner in ons midden. Het bouwtempo zit er goed in
en, als alles meezit, zal de oplevering plaatsvinden rond april/mei 2023.
Namens Stichting Beekdal,
Cees Smolders

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

” 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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BEPALING!

RUILEN?

EL
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P GE MIDD

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

Mantelzorgers

HART VOOR DE MANTELZORGERS
Dinsdag 10 november was het de dag van de mantelzorg. In
het hele land worden er rond deze datum activiteiten voor
mantelzorgers georganiseerd. Op deze dag staan we stil
bij alle mantelzorgers, die zorgen voor iemand die zij liefhebben. Wat mantelzorgers doen lijkt zo vanzelfsprekend.
Mantelzorgers vinden het zelf ook vaak gewoon wat ze doen.
Maar dat is het niet. Wat mantelzorgers doen is juist bijzonder en verdient waardering! En natuurlijk niet alléén op 10
november, maar iedere dag.
Toch is het belangrijk om hier één dag per jaar extra bij stil
te staan. En in Oisterwijk deden we dat afgelopen week zelfs gedurende drie dagen zowel in Haaren, Moergestel als Oisterwijk!
Het thema van dit jaar was ‘Hart voor de mantelzorgers’. Mantelzorgers zorgen
met hun hele hart en ziel voor degene die zij liefhebben. Maar deze middagen
wilden we de rollen omdraaien en vanuit ons hart
voor de mantelzorgers zorgen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, bleek wel uit de woorden van een van de
aanwezige mantelzorgers: ‘Ik ben zo gewend om meteen op te springen. Ik moet er echt aan wennen om
gewoon te kunnen blijven zitten’.
En dat mantelzorgers vaak een enorm aanpassingsvermogen hebben (gekregen) blijkt uit de volgende
opmerking van één van hen: ‘Het mantelzorgen is niet
altijd gemakkelijk maar je kunt nog altijd beter mantelzorger zijn, dan dat er voor je gezorgd wordt’.
Elke middag was er een andere wethouder aanwezig. Na het openingswoord door
ContourdeTwern staken de wethouders de aanwezige mantelzorgers een hart
onder de riem. Ook deze wethouders zijn vanuit hun privésituatie bekend met
mantelzorg. Dat is ook niet zo gek als je weet dat één op de drie Nederlanders
mantelzorger is. Veel begrip en waardering dus ook vanuit hen voor alle aanwezige mantelzorgers.
Op de foto’s alleen maar stralende mantelzorgers die aan het genieten zijn. Zowel
van het zoete en hartige lekkers, als van de fijne gesprekken aan tafel. Daar doen
we het voor! Sfeerbepalend waren Ton&Tonnie: twee muzikanten met gitaar en
contrabas, die aan alle tafels hun hartlappen
zongen, zoals zij zelf hun persoonlijke liedjes
noemen. Liedjes die letterlijk voor een lach en
een traan zorgden en bij het slotlied zong iedereen uit volle borst mee met de refreintekst:
‘Omdat ik jou heb, val ik niet om!’
Dat we in onze gemeente de mantelzorgers een
warm hart toe dragen bleek bij het afscheid.
Alle mantelzorgers gingen naar huis met een

thermisch hart om op te kunnen warmen.
Bent u ook mantelzorger voor iemand uit de gemeente Oisterwijk en wilt u meer
informatie, ondersteuning, gewoon een luisterend oor of volgend jaar bij deze leuke middag aanwezig zijn? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulent van
ContourdeTwern, tel. 013-5284080, of per mail mantelzorgoisterwijkoisterwijk@
contourdetwern.nl.

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

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

Regel je zorgverzekering via ons
Ben jij al bekend met de gemeentepolis? Dit is een collectieve zorgverzekering
die wij aanbieden voor inwoners met een laag inkomen. Wij betalen mee aan
deze verzekering. Hierdoor heb jij minder kosten en ben je toch goed verzekerd.
Via de website www.gezondverzekerd.nl/oisterwijk kies je uit 2 verschillende
aanbieders: CZ en VGZ. De voorwaarden om gebruik te mogen maken van deze
verzekering hebben we voor je op een rijtje gezet:
Je woont in onze gemeente
Je hebt een laag inkomen, kijk voor de bedragen op de website www.oisterwijk.nl/
collectievezorgverzekering
Jouw vermogen is niet meer dan €13.010,-. Kijk op de website www.oisterwijk.nl/
collectievezorgverzekering wat we bedoelen met vermogen
Je hebt geen betaalachterstand van 6 maanden of meer bij je huidige verzekeraar
Wil je meer weten over de Gemeentepolis? Kijk dan op de website www.
gezondverzekerd.nl/oisterwijk. Je ziet meteen of jij gebruik mag maken van de
zorgverzekering.
Voor vragen en meer informatie
Bel voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering naar de
klantenservice van CZ (088) 555 77 77 of VGZ (0900) 7779 97 71.

24 november Raadsplein 19.00 uur
1 december Raadsplein 19.00 uur
15 december Raadsvergadering 19:30 uur
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma,
tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl
Raadsplein 24 november
Op donderdag 24 november organiseert de raad een raadsplein. Op de agenda
staan de actualiteitensessies van het college en de volgende raadsvoorstellen:
• Ontwikkelscenario Beekdal Park Oisterwijk (inwonersdeel)
• Scenariokeuze toekomstbestendige milieustraat Oisterwijk

Publiek en live kijken

Deze raadsbijeenkomsten worden georganiseerd in het raadhuis en zijn ook
vanuit huis live te volgen via https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/live. Publiek is
van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Sentiment en nuchterheid
Kansjaar 2022 – Gemeentehuis Haaren
Met enige verbazing las ik de afgelopen weken de reacties van inwoners van
Haaren over de toekomst van ons Gemeentehuis. Hierin wordt gepleit voor
een behoud van dit bouwwerk uit 1998. Er wordt gesproken over de eerbied
voor ons historisch erfgoed en men voorziet een rampjaar 2022, die wordt
vergeleken met rampjaar 1672, de start van de Hollandse oorlog. Verwijzingen
naar het werk van Vincent van Gogh, van wie de waarde van zijn werk pas na
zijn overlijden werd ingezien…. Enigszins overtrokken in mijn ogen, we spreken
hier over een relatief jong gebouw welke geen functie meer heeft, nu de
ambtenaren zijn vertrokken en waarvan de historische waarde discutabel is.
Begrijp mij niet verkeerd, ik snap de emotie die gepaard gaat met het opgaan van
de Gemeente Haaren in naastgelegen gemeenten. Tevens zoeken we in de huidige
tijd naar het maximaal herbestemmen van gebouwen,
om te voorkomen dat deze gesloopt moeten worden.
Het is immers een gegeven dat hergebruik van onze
bestaande gebouwenvoorraad, op het gebied van
duurzaamheid hoog scoort. Immers, niets is duurzamer
dan de Amsterdamse grachtengordel. Kijkende naar de
geschiedenis van Haaren, is er (te)veel erfgoed verloren
gegaan, doordat nieuwbouw de weg van de minste
weerstand leek. Het waanzinnig mooie klooster St. Franciscanessen- Xaverius uit
1874 werd gesloopt in 1971 om plek te maken voor
nieuwbouw van Haarensteijn. Zo verdwenen ook
de architectonische pareltjes als het raadhuis,
het parochiehuis en de pastorie uit het centrum.
Eeuwig zonde en niet meer terug te draaien.
De discussie rondom het huidige gemeentehuis
is mijn inziens echter een andere discussie,
aangezien je je kunt afvragen of dit relatief
jonge gebouw met een leeftijd van 25 jaar
een zodanig zware architectonische en historische waarde heeft voor het
dorp, dat het ten koste van alles behouden moet blijven. Soms zul je moeten
concluderen dat de ontwikkeling die een dorp heeft doorgemaakt, niet langer
meer strookt met een specifiek ontworpen gebouw op deze (belangrijke) plek
in het dorp. De structuur van het gemeentehuis en de relatief gesloten plint,
beperken de toegankelijkheid en daarmee de mogelijke herbestemming. Bij
hedendaagse ontwerpen is er meer aandacht voor flexibiliteit van indelingen en
functiewisselingen, aangezien dit de duurzaamheid van vastgoed (en daarmee
de waarde) versterkt. Het ontwerp van Coppens lijkt hierin enigszins beperkt.
De Sprankel is voor mij een treffend voorbeeld van hoe verschillende

organisaties/verenigingen/particulieren
een
gebouw
ultiem
flexibel kunnen gebruiken: dubbelgebruik van ruimten, delen van
voorzieningen etc. Duurzamer kun je je vastgoed niet gebruiken.
Haaren verdient een gebouw op deze plek, die het centrum kan activeren, een
gebouw waar Haaren trots op is, een gebouw met identiteit. Waanzinnig belangrijk
voor het gevoel van saamhorigheid tussen de bewoners. Een rondom transparante
plint waarin multifunctionele ruimten maximaal benut kunnen worden. Hoe mooi
zou het zijn als den Domp hier zijn intrek kan nemen, waardoor het plein en het
gebouw veel meer interactie krijgen? De horecacomponent kan samen met de
voorzieningen voor verenigingen er wellicht voor zorgen dat we toch weer een
bruisend hart krijgen. Combineer dit met aantrekkelijke appartementen voor
starters (zodat jongeren in Haaren kunnen blijven) en mix dit met woningen voor
ouderen (zodat zij hun -te grote- grondgebonden woning kunnen verlaten en
hiermee ruimte creëren voor gezinnen). Indien zorgvuldig ontworpen, ontstaat
er dan een interessant gestapelde woningbouw, waarbij de interactie tussen de
verschillende doelgroepen win-win situaties opleveren en men naar elkaar omkijkt
en samen initiatieven ontplooit. Daarnaast zal het gebouw een voorbeeld kunnen
zijn voor de duurzaamheidsambities die er momenteel in de maatschappij leven.
Een volledig in hout opgetrokken gebouw, zelfvoorzienend, met voldoende aandacht
voor groen en het creëren van een gezond gebouw. Kijk vooruit, dit is het moment.
M.v.Bentum - architect

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

0411 643 169
www.petruzonwering.nl

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

Heb jij zin om bij Ons te komen
werken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!!
Wij zijn per direct op zoek naar:
Bezorgers voor onze e-bike of bestelwagen
Baktalenten voor achter de bakwand
in de cafetaria
"On tour" Baktalenten voor onze frietwagen
bij verschillende gelegenheden op
diverse locaties
Burgermasters en salade specialisten
om een handje te helpen in de keuken...
Een hoop gezelligheid met je collega's
Leuke verdiensten en fijne werktijden
Bel of mail ons even voor een kennismaking
info@dnbrekel.nl

0411- 621373

Nemelaer op schot
Nemelaer behaalt fikse overwinning bij hekkensluiter Heeze
20221120 Heeze-Nemelaer 1-6. In de eerste helft was Nemelaer heer en meester
en werd het verschil ook in doelpunten uitgedrukt. De gastheer komt sterker uit
de kleedkamer en weet zich in de wedstrijd te knokken. Als Nemelaer vervolgens
de 4e treffer scoort is de vlam gedoofd bij Heeze waarna alleen de vraag ontstond
hoeveel treffers Nemelaer zou maken.
Voor Nemelaer is Heeze een nieuwe tegenstander waar het in officiële wedstrijden
nog niet eerder tegen heeft gespeeld. Aan het einde van afgelopen seizoen waren
de mannen uit Heeze net zoals Nemelaer nog actief in de nacompetitie voor
promotie echter dit seizoen wil het nog niet echt lukken. Met overtuiging start
Nemelaer de uitwedstrijd bij de hekkensluiter en is de bovenliggende partij. Giel
van de Ven opent de score als hij een vrije tap van Gijs van Baast knap uit de draai
ineens achter doelman Bouwmans tikt. 0-1(10). Heeze kan geen vuist maken,
laat staan gevaarlijk worden. Pieter Vugts passeert zijn tegenstander, behoudt
het overzicht en legt vanaf de achterlijn perfect af op Giel die beheerst binnen
schuift. 2-0(33). Kort voor de pauze is een kopbal van Tom Derkx het eerste echte
wapenfeit van Heeze en doelman Dennis Schoenmakers tikt de inzet over het doel.
In de extra tijd maakt Giel zijn hattrick compleet. Gelanceerd vanaf eigen helft
door Rick vd Linden scoort hij knap en beheerst in de lange hoek. 0-3( 44).
Heeze komt iets sterker uit de kleedkamer na de pauze. Door en splijtende
pass komt Jorg van Galen vrij voor Dennis en stift de bal in het doel. 1-3(55).
Het duurt even voordat Nemelaer het vlammetje van de thuisploeg kan doven.
Uiteindelijk wordt Jasper van
Venrooij door Pieter in stelling
gebracht. Jasper verrast doelman
Bouwman en ziet zijn schot vanaf
20 mtr na een stuit in het doel
verdwijnen. 1-4(71). De wedstrijd
lijkt gespeeld. Het heilige vuur
bij Heeze is weg en Nemelaer
loopt verder uit. Geert van de
Ven speelt zichzelf knap vrij en
knalt snoeihard op de paal. Joeri
Vugts is er als de kippen bij om
de rebound binnen te werken.
1-5(74). Jasper laat nog een dot
van een kans liggen en uiteindelijk bepaald Geert de eindstand. Uit een strakke
bal van Dennis misleidt Joeri de tegenstander en komt Geert in kansrijke positie.
Hij speelt zich weer knap vrij en knalt nu wel schitterend binnen. 1-6(86).
Na de winst op de koploper wint Nemelaer ook meer dan verdiend bij de
hekkensluiter. A.s. zondag komt Sarto uit Tilburg op bezoek.

Vogeltentoonstelling 2022
Georganiseerd door vogelvereniging

“DE TUINFLUITER”

Gemeenschapshuis Den Domp
Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren
zaterdag 26 november van 10.00 tot 17.00 uur
zondag 27 november van 10.00 tot 16.00 uur
ook verkoop van vogels.

Gratis toegang.

Incident Rebellion

PERSVERKLARING | INCIDENT REBELLION
Tijdens muziekfestival REBELLiON op zaterdag 19 november in Haaren is een
18-jarige vrouw onwel geraakt. Ondanks de enorme inspanningen van het medisch team van de festivalorganisatie en de ingeschakelde hulpdiensten is de
vrouw helaas overleden. De politie doet onderzoek en maakte vanmorgen bekend
dat zij rekening houdt met drugsgebruik.
Veiligheid
Voorafgaand aan en gedurende het evenement staan organisatie, gemeente en
hulpdiensten nauw met elkaar in contact. Er zijn afspraken over veiligheid, waaronder de aanpak van drugs en medische inzet. Op het festivalterrein geldt een
zero tolerance beleid op het gebied van drugs. Hierop wordt zowel bij de entree als
op het terrein door de organisatie gecontroleerd. Medisch getrainde professionals
zijn laagdrempelig aanspreekbaar en bieden preventief en proactief (spoed)zorg.
Tijdens het evenement wordt door een gemeentelijk team toegezien op de naleving van deze afspraken.
Medeleven
Burgemeester Hans Janssen heeft naar aanleiding van het incident op het festivalterrein gesproken met de organisatie. Zijn gedachten gaan uit naar familie,
vrienden en andere nabestaanden van de vrouw. Ook leeft hij mee met de festivalorganisatie en iedereen die betrokken was bij het incident.
Voor inhoudelijke informatie over het incident en het onderzoek is de politie bereikbaar.

Pietenhuis
Kom jij ook kijken bij naar pietenhuis?!?
Je kunt altijd door de ramen naar binnen kijken en kleurplaten van
de kleurwedstrijd inleveren in de brievenbus die buiten staat (heb je nog

geen kleurplaat kun je ze bij de pieten halen of vraag er één aan via info@scoutinghaaren.nl).

Deze week kun je op de volgende momenten sinterklaas en/of de
pieten ook zien in het pietenhuis:
Zaterdag 26 november 13.00-14.00 uur
Zondag 27 november 12.30-13.30 uur
Locatie: Scoutinggebouw, Leypad 4 in Haaren

Je kunt ook nog steeds een afspraak maken voor een bezoek van
Sinterklaas en/of onze pieten bij je thuis, je vereniging of een bedrijf.
Bel voor meer info en het maken van een afspraak met de
secretaresse van de Sint via Scouting Sint Joris Haaren.
Mail: sintenpiet@scoutinghaaren.nl of tel: 06 36248203

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

TE KOOP

GEZOCHT

Helm voor bromfiets, scooter of elektrische fiets. Vraagprijs €35,00.
T 06-84312639

Huishoudelijke hulp gezocht voor twee
ochtenden in de week in Haaren.
Bel of whatsapp: T 06-24931166

Doos met diversen LEGO € 25,Fitness hoelahoep 1,5 kg gew .diam.1m
T 06-15553304

Vluchtelingenwerk Haaren/Oisterwijk
vraagt: Redelijke Herenfiets.
Contact : Will van Boxtel
T 06-51264793 whatsapp
wvanboxtel@vluchtelingenwerk.nl

Professionele handmatige papiersnij
machine € 40 Blauwe Ikea bureaustoel
€ 7,50 roze fietskrat € 5,00
T 06-53910880

Breigaren, alle kleuren zijn welkom. Ik
kom het graag ophalen. T 06-54360528

DIVERSEN
Kom o.a. gingerbread versieren tijdens
de kinderworkshop op het Creakids
Kerst Event in Den Domp? 10 december
om 14.00. Gratis deelname. Sylvia
Geen zin om je surprise te maken. Dan
maken wij voor slechts €5 uw surprise.
Mail: z.vanBentum@dehasselbraam.nl
met de naam de hobby’s en de leeftijd
Kinderlach heeft weer veel speelgoed(denk aan5 dec.) kom op woensdagmiddag langs op Kerkeind 35. Haaren.Of op
afspraak. T 0411622066 of 0622314100

Hulpbezorger voor de zaterdagen. Tevens vervanger-bezorger gezocht voor
zaterdag 28 januari 2023.Goede verdiensten. T 06-84312639

GRATIS AF TE HALEN
Nieuwe TL buis 90 cm lang 30 watt.
T 06-57321532
Printer HP .DESKJET 6980
T 06-15553304

Hulp nodig bij de afvoer van uw oud ijzer, nonferro?
Spreek ons aan, bel, app of mail (met foto van de partij) naar:
Jaap Kroot
06 14526665 j.kroot@KW1C.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

Dé zelfstandige optiekwinkel
voor de regio.
*oogmeetruimte, rolstoelvriendelijk;
*div. merken brillenglazen;
*alle soorten contactlenzen;
* veiligheids- en
beeldschermbrillen;
*alle mogelijke sportbrillen.
www.buismanoptiek .nl

maandag gesloten

leverancier voor alle zorgverzekeraars

