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Ook in het Ruijboschpark is het droog (foto Gerda Voorhaar)

Met deze week:

De durpskwis op 10 september
Reusachtig pleinfeest op 11 september
Een groot Fiësta!! Il Grigio bedankt.
www.haarensklokje.nl

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

Bel voor directe hulp en
ondersteuning bij overlijden

0800-9060

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

www.bijnen.nu
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Van de redactie

Oproep aan alle watergebruikers
De foto van Gerda Voorhaar op de voorkant, de berichten in de pers en de wereld
om ons heen drukken ons met de neus op de feiten. Het wordt erg droog. Het
Dommelgebied lijdt onder de droogte en hoge temperaturen met veel verdamping.
De extreme droogte en hoge temperaturen houden aan. De regen die de komende
dagen voorspeld is, lost het grondwatertekort niet op. De grondwaterstanden zijn
zeer laag. Martijn Tholen, lid dagelijks bestuur: “We moeten zuinig zijn met al het
water in ons gebied, in beken en sloten én grondwater. Iedereen moet een steentje
bijdragen, dat scheelt echt. Elke druppel telt, ook voor grondwater.”

Oproep aan gebruikers van grondwater: zo min mogelijk

Waterschap De Dommel doet een dringende oproep aan iedereen in het Dommelgebied (agrariërs, sportclubs, gemeenten en inwoners) die grondwater gebruikt
voor beregening: beregen zo min mogelijk. Als het echt niet anders kan, beregen
dan ’s avonds of ’s nachts. Dan verdampt er minder water. Grondwater voor beregening wordt vaak gebruikt op sportvelden, landbouwgronden of tuinen.

Watertransitie nodig

Langdurige droogte maken we steeds vaker mee. De omgang met water moét
fundamenteel veranderen. Het gebruik en de inrichting van het gebied moeten
worden aangepast. Dat zijn grote veranderingen en die kosten tijd. Daar is het waterschap dagelijks mee bezig, samen met gebiedspartners.

Goed voorbeeld van de voorzitter!

In dit klokje staat een voorbeeld hoe we op een redelijk simpele manier water
kunnen bewaren en dus besparen. De voorzitter van de grootste vereniging van
onze gemeente, de KBO, beschrijft hierin hoe hij in zijn eigen tuin die waterbesparing heeft opgelost. Iedere huisbewoner of -bezitter zou moeten overwegen
hoe hij/zij op eigen wijze hiermee aan de slag kan.
Wat doet het Waterschap en wat doe jij?
We proberen het hele jaar zo veel mogelijk water vast te houden in samenwerking
met het gebied. We automatiseren stuwen en bouwen stuwen om zodat we hoger
kunnen stuwen en beter kunnen inspelen op weersextremen. Verder is het in bijna
het hele Dommelgebied voor iedereen verboden om water uit beken en sloten op
te pompen, zie www.dommel.nl/onttrekkingsverbod.
Wij van het waterschap en het Haarens Klokje vragen iedereen zuinig te blijven
met water. Bespaar en bewaar regenwater, grondwater en oppervlaktewater. Om
water vast te houden én wat je zelf kunt doen staat op www.dommel.nl/elkedruppeltelt
Van de Redactie,
die wel erg veel inspiratie heeft gehad van Waterschap De Dommel

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

ZONDAG 28 aug 09.30 uur Eucharistieviering
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Frans Paymans; Uit dankbaarheid voor een 60-jarig huwelijk;
Ellen de Wit – Kragtwijk uit dankbaarheid; Uit dankbaarheid en een bijzondere intentie; Overleden leden van de KBO
Vieringen door de week:
Do. 25 aug: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering
Ma. 29 aug: 18.00u. Rozenhoedje en 18.30u. Eucharistieviering
ZONDAG 4 sept 09.30 uur Eucharistieviering
Zang: Gregoriaans koor
Misintenties: Ton Pasteuning; Henk Franken en Sjaantje Franken- van Drunen; Petra Vermeulen; Bert van der Spank en Joris van der Spank
Koffiedrinken:
Zondag 4 september na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor
een kopje koffie/thee in het parochiehuis naast de kerk
Vieringen door de week:
Do. 1 sept: 8.30u. Aanbidding-Rozenhoedje en 9.00u. Eucharistieviering
Ma. 5 sept: 18.00u. Rozenhoedje en 18.30u. Eucharistieviering
Bereikbaarheid Pastorie:
pr Francis De Meyer, Driehoeven 1, M: 06-27533678 E: pastoor@jozef-parochie.nl
Bereikbaarheid parochiehuis:
kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl. Open : Ma: 9.30 – 11.00u Woe: 10.00 – 13.00u.
Aanmelden doop:
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, neem dan contact op met
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: 0411-623749.

BRITSE VEDETTE KOMT NAAR HELVOIRT.

Administratie:
Misintenties:
Franken,
Verrijtlaan
T: 06–29057546
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vindt 15,
er een
uniek concert kosten
€ 12,00
bankrek;
NL03komt
RABO0308635183
Kerk,Britse
naamsopintentie/datum
plaats.
Speciaal
uit Londen
Emma Kikrby een ovv
beroemde
vandie
aflezen
raan
benoemd is tot Dame Commandeur in de Orde van het Britse
Parochiebijdrage/Kerkbalans:
vd. Berk,
T: 06-80
Rijk
ter gelegenheid van de Queen’s F.
Birthday
Honours
lijst. 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten:
Secr.
T: Boxtelse
013-5213376
secretariaat@jozef-parochie.nl
Emma
Kirkby treedt op
met:de
CantorijE:onder
leiding van dirigent Wil Barten. Het
Ledenadministratie: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
uit 18 personen bestaande koor heeft vaker opgetreden met Dame Emma Kirkby. Dirigent
Website: webmasters@jozef-parochie.nl
Wil Barten: ‘Emma Kirkby is een wereldster van formaat op het terrein van Renaissance- en
AANPASINGEN
OPENINGSTIJDEN
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ST.afreist
JOZEF
Barokmuziek.
Dat zo’n
beroemdheid van Londen
naar Helvoirt
enOISTERWIJK
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37 (29andere
aug t/m18
natuurlijk
een grote is
eerons
voorsecretariaat
het koor. Zo klinkt
op haar
het bekende
sept) beperkt
‘Laudate
Dominum’open.
(Looft de Heer) van Mozart voor solo-sopraan en koor.’
GESLOTEN: Maandag en woensdag
OPEN: Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur:
We zijn deze periode wel gewoon telefonisch bereikbaar
Vanaf maandag 19 september gelden de normale openingstijden weer
GELOOFSBEZINNING
De vakantie is weer voorbij dus gaan we weer beginnen met onze maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van Mgr. Rob Mutsaerts rondom een
thema of fragment uit de Heilige Schrift dat niet zo vaak aan bod komt,
maar toch verassend veel te zeggen heeft. De bijeenkomsten zijn telkens
op een dinsdagavond. We starten om 19.30 en eindigen uiterlijk om 21.00
uur.
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 6 september: 19.30 tot 21.00
uur in het Jozefcentrum naast de Petruskerk
GEZINSVIERING
Zondag 4 september om 11.00 is er in de Petruskerk weer een gezinsviering. We danken God voor de afgelopen zomervakantie en we vragen Zijn
zegen over het nieuwe schooljaar. Alle kinderen mogen met hun schoolPlaatsen
voor
unieke
concertdekunt
u reserveren
notenopdenoen@ziggo.nl
tas naar
deditkerk
komen,
tassen
wordenviatijdens
de mis gezegend Reserveren
door
isde
nietpastoor.
verplicht! Zolang er plaats is kunt u op de dag zelf binnenlopen.
LET OP GEWIJZIGDE BEGINTIJD. 24 APRIL IN DE OUDE KERK VAN HELVOIRT.
Na afloop16.00
is erUUR.
limonade, koffie, thee met iets lekkers in de tuin van de pasAANVANG
torie. Komen jullie ook? Welkom!

0411 643 169
www.petruzonwering.nl

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

De dominee
Secretariaat Scriba
Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren
Postbus 19 5268 ZG Helvoirt
kerkenraad@pkn-helvoirt-haaren.nl
Kerkdienst in Oude Sint Nicolaaskerk

Plaatsen
voor
dit unieke
concert
kunt uaangegeven)
reserveren via notenopdenoen@ziggo.nl Reserveren
(aanvang
10.30
uur, tenzij
anders
is niet verplicht! Zolang er plaats is kunt u op de dag zelf binnenlopen.
LET OP GEWIJZIGDE BEGINTIJD. 24 APRIL IN DE OUDE KERK VAN HELVOIRT.
AANVANG 16.00 UUR.
Wat is er te doen in Haaren
Augustus

(Ritz)screens®
Rolluiken
Luifels
Schuifframes en shutters
Lamellen(daken)
bootcampRaamdecoratie
(wandelvoetbal vanaf 5 september)
binnendeuren
stoelgymStalen
en zwemmen.

29 ma
OiB,10.00-11.00
u:
0411 643
169
www.petruzonwering.nl
29 ma
OiB,11.00-12.00 u:
29 ma Zomerbridge, Den Domp, 13.30 – 17.00 uur

02 vr
02 vr
05 ma
05 ma
05 ma
07 wo
09 vr
09 vr
10 za
11 zo
12 ma
12 ma
12 ma
16 vr
16 vr
19 ma
19 ma
22 do

September
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp/stoel yoga. LET OP: wandelen 10-11.30 uur.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en (boksen onder voorbehoud)
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen.
Zomerbridge, Den Domp, 13.30 – 17.00 uur
Kook en Ontmoet voor inwoners kern Haaren & gemeente Oisterwijk in
Den Domp, 16.00 uur
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp/stoel yoga. LET OP: wandelen 10-11.30 uur.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en (boksen onder voorbehoud)
Haorense Durpskwis – Kwisavond
Reuze(n)feest, Mgr. Bekkersplein
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen
Zomerbridge, Den Domp, 13.30 – 17.00 uur
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp/stoel yoga. LET OP: wandelen 10-11.30 uur.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym, zwemmen en (boksen onder voorbehoud)
OiB,10.00-11.00 u: bootcamp en wandelvoetbal.
OiB,11.00-12.00 u: stoelgym en zwemmen.
Kook en Ontmoet voor inwoners kern Haaren & gemeente Oisterwijk in
Den Domp, 16.00 uur

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 in Den Domp elke woensdag fysiotherapeut
bij claudicationet. Driehoeven 68.
van september t/m april van 19.30u tot 22.45u aangesloten
T 0620652757
Vooraf aanmelden bij Ans van der Pennen
HAARENEEN
Digitaal
dorpsplein
www.
T 0411-643329
haareneen.nl T 0411-621842 info@haareneen.nl
BRIDGECLUB Haaren e.o, in Den Domp Elke
vrijdag van oktober tot april vanaf 13.30 uur tot HEEMCENTRUM Openingstijden woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag
17.00 uur info
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 HYPNOTHERAPIE HAAREN
Hypnose
als
en verenigingen. Caritas Haaren p.a Driehoeven 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

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

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

verder op volgende pagina

POLITIELOKET Bureau Brucknerlaan 18 te
Tilburg, met een steunpunt in Oisterwijk aan
LOKET WEGWIJS Loket Wegwijs Oisterwijk.
de Blokshekken 5. Wijkagent in Haaren is
Heb je vragen of hulp nodig op het gebied van Albert Tuut; te bereiken op de mailadressen:
zorg, werk & geldzaken, jeugd & gezin, wonen c l u s t e r - 3 . g r o e n e - b e e m d e n @ p o l i t i e . n l
& vervoer? Dan kun je terecht bij Loket Wegwijs en albert.tuut@politie.nl
T 0900 – 8844
Oisterwijk. : Inloopspreekuur donderdagochtend
PRAKTIJK DE ZONNE-ENERGIE Voor hulp
van 9 tot 10.30 in Cultuurcentrum Tilliander.
bij lichamelijke en/of psychische klachten.
Therapeut Berry van Esch,
LOVO OISTERWIJK (Lokale omroep). U kunt Team Natuurgeneeskundig
van BATC. www.praktijkdezonneenergie.nl
Haaren bellen. U kunt LOVO in Haaren volgen op lid
Ziggo-kanalen 43 en 48. Gerda Voorhaar T 06- T 06-17047814 Berkenlaan 8, 5076EE Haaren.
22061832, Broer vd Ven T 06-44688842 Jef Peters PRAKTIJK KAROENA VOOR LICHAAMSWERK
T 064256829
EN BEWUSTZIJN Ondersteuning bij het in contact
MUZIEK
Muziekopleidingen,
ensembles komen met jezelf, je lichaam en je gevoel.
en
orkesten
op
verschillende Marianne Pijnenborg T 06 - 28518357, www.
niveaus.
Muziekver.
St.
Gregorius praktijkkaroena.nl
VOOR
REMEDIAL
TEACHING,
T
0411-621833
www.sintgregorius.nl PRAKTIJK
gespecialiseerde hulp bij leerproblemen voor
NAN-CHI
VOETREFLEXZONETHERAPIE basisschool en voortgezet onderwijs. Marij Koene,
Nancy Verschuren, Varen 33, 5076 JA remedial teacher psycholoog T 06-49308643
Haaren
T 06-18555026 www.nan-chi.nl
PRIKPOST (BLOEDAFNAME) Voor bloedafname
bij de prikpost van Diagnostiek Brabant (St.
NIEUWSPOOR
VOETREFLEXZONETHERAPIE Elisabeth en TweeSteden) kunt u op maandag,
Antoinette Spoormakers, Heuvelstraat 32 5076 dinsdag en donderdag van 08.00-10.00 uur en op
EJ Haaren T 06-12216021 www.nieuwspoor- woensdag en vrijdag van 08.30-10.00 uur terecht
voetreflex.nl
in het pand van deHuisartsenpraktijk. Verder
OEFENTHERAPIE CESAR Ellen Kepers, Mgr. kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 08.30
Bekkersplein 9 (bij Fysiofit) T 06-44778760 www. en 10.30 uur terecht bij het Rode Kruis/EHBO
gebouw, Blokshekken 6 in Oisterwijk. Graag
oefentherapiecesarhaaren.nl
legitimatiebewijs meenemen. www.diagnovum.nl
OSTEOPATHIE HAAREN Fysiofit Haaren. Mgr.
Bekkersplein 9 5076 AZ Haaren, T 0411-623327 PSYCHOTHERAPIE Voor begeleiding bij o.a.
www.fysiofithaaren.nl info@fysiofithaaren.nl
angst, depressie, verlies en rouwverwerking.
M.J. Simons T 621375
www.simonsgestalt.nl
OUDERENADVISEUR KBO Marieanne van Wijk
T 0411-621288
PSYCHOLOGENPRAKTIJK PIT Willian Pijnenborg
PEDAGOGISCH BUREAU OP STAP Rianne en Anneke Pijnenborg, De Tempeliershoeve,
Baarendse Broekwal 12, 5268 HC Helvoirt Tempeliersweg 46, T 06-12839722 www.
Begeleiding kinderen met problemen op sociaal- praktijkpit.nl en www.tempeliershoeve.nl
emotioneel gebied. Doelgroep 4-12 jaar. Info: SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Afspraak via
opstap@ziggo.nl T 06-12333017
school (IB) of via Farent T 088-0237500
PEDICURE–
EN
SCHOONHEIDSSALON
NEDERLAND
Regio
Brenda Bergman,
Pastoor Jansenstr. 18b SLACHTOFFERHULP
Zuidoost: Om de Toren 4, 6191 KZ Beek.
T 0411-623743.www.bodyandfeethaaren.nl
Openingstijden weekdagen 09.00-17.00uur
PEDICURE– EN SCHOONHEIDSSALON Nathalie T 0900-0101
van Dijck. Kantstraat 16, T 06-52086019, www.
vandijckcosmetic.nl ; info@vandijckcosmetic.nl
SPORTHAL DE SPRANKEL Sportlaantje 8, 5076
AM Haaren. T 06-15198987 T 0411-622259
PEDICURE PRAKTIJK (MEDISCH) Yvonne
van Baest, , Haarendijk 5, 5076TL Haaren STICHTING MAALTIJDENEXPRESS MIDDENT 06-27390425, info@medischpedicurehaaren.nl , BRABANT Wekelijkse bezorging van langer
www.medischpedicurehaaren.nl
houdbare koelverse maaltijden voor ouderen en
PEDICURE Paulien Op ’t Hoog pedicure MEDISCH gehandicapten in in o.m. Oisterwijk en Haaren.
PEDICURE Bossebaan 2 Haaren T 06 – 11620120 T 013-5442513
Ook voetverzorging bij u aan huis.

Berichten : vervolg
STORINGSDIENST
INTERGAS
T
0162481200 Water T 073-6838000 voor alle
vragen + storingen Electriciteit T 08009009 voor alle vragen + storingen
TANDARTS De Hartog Mondzorg, Groenplein 9
Haaren. T 0411-628220 en Parklaan 12 Vught
T 073-7600544 www.dehartogmondzorg.nl
TANDARTS
A.F.M.
Sanders,
Lindelaan
30c
Helvoirt
T
0411-622195
www.
tpsanders.nl
Behandeling
op
afspraak
.
TERCURA
TERMINALE
ZORG
T
0634814092
www.tercura.nl
info@tercura.
nl TerCura biedt kleinschalige thuiszorg
in de gemeenten Haaren en Boxtel

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.

Denken en doen
TROMBOSEDIENST
Tilburg:
dezelfde
tijden als bij PRIKPOST (BLOEDAFNAME)
VERENIGING SINT LIDUINA Secretaris ?????
VIVENT Vivent (hoofdkantoor) Vliertwijksestraat
369 Rosmalen T 088-1637000. www.
vivent.nl. Vivent biedt (gespecialiseerde)
verzorging en verpleging, cursussen, diëtiek,
alarmering, maaltijdservice, verpleeg- en
verzorgingshuizen en div. servicediensten.

ZONNEBLOEM Wilt u graag bezoek ontvangen
en bent u langdurig ziek, lichamelijk
gehandicapt of hulpbehoevend? Neem dan
contact op met mevr. E. vd Boom T 0411621968 of Det van den Hurk T 06-30149611
ZORGGROEP ELDE Woon- zorgcentra en
verpleeghuizen, dagopvang, ergotherapie,
fysiotherapie,
ouder-geneeskunde,
diëtiek,
psychologie
en
thuiszorg.
ZORGTUINDERIJ DE ES dagbesteding en
begeleiding voor ouderen, mensen met
dementie, mensen met een psychiatrische
aandoening
en
trajecten
herstel
en
arbeidsreïntegratie.
Eind
19c,
5076TD
Haaren, www.tuindees.nl T 06-57702480
ZORGVERZEKERAAR CZ CZ Verz.adv. Harry
van Caam T 06-30858154. Klantencontact
T
013-5376222

T IVRIJWILLIGE
L B U R G | RPALLIATIEVE
I J E N | R ETERMINALE
E S H O F | ZORG
UDENHOUT
’s-Hertogenbosch e.o. ”Thuis …tot het einde ZORGSTICHTING ’T HEEM biedt thuiszorg,
w w w.dktnotarissen.nl

(ook in Haaren). Het geven van hulp aan de zieke zorg in woon- en zorggebouwen en
en zijn naasten, aanvullend op de thuiszorg, om activiteiten aan senioren in Udenhout,
de laatste levensfase in de eigen vertrouwde Berkel-Enschot,
Haaren,
Helvoirt
en
omgeving
doorbrengen.
Informatie
Vragen? Neem
contact op met
Werkte kunnen
je graag
met mensen
en ofwil Biezenmortel.
je een afwisselende
(bij)baan?
aanvraag van hulp: T 085-0025310 Postbus 96, de wijkverpleegkundigen of zorgadviseurs.
Wij zoeken
een VERKOOPHULP
CAFETARIA
5240 AB Rosmalen,
info@vptzregiodenbosch.nl
T 013-5229150
of mail
zorgadviseur@theem.nl. Voor vragen over thuiszorg, T
(
leeftijd
v.a.
16
jr)
voor
2
of
3
dagen
p/wk,
YOGA De Zonnegroet, Myrian Franken, 06-27003387 of mail thuiszorg@t-heem.nl
T 0411-623083 www.yogadezonnegroet.nl
ZAPemail
in Haaren
al uw vragen
06-24171525
naarZWERFAFVAL
e/o
c.v.voor
naar:
YOGA info:
“Yogamel”,
Melanie (vragen
Verhagen,
enRuud!)
opmerkingen.
Coördinator
Willem
Ligtvoet
T
06-3863440
yogamelhaaren@ (wamligtvoet@gmail.com)21-05-2022
esschetrefpunt@outlook.com
gmail.com;
www.yogamel.nl
05-08-2022

Hulp nodig bij de afvoer van uw oud ijzer, non-ferro?
Spreek ons aan, bel of mail naar:
Wim Verouden
0411 621880 w.verouden5@ziggo.nl
Jan Heijkants
0411 622730 j.heijkants@home.nl
Wil van Pinxteren 06 41648688 wpinx@euronet.nl
Het ‘IJzeren Team’ van Sint Gregorius
oudijzerhaaren@sintgregorius.nl

Wij hebben onze moeder niet verloren
daarvoor gaf zij ons teveel.
Wat zij ons zei, dat blijven wij horen
van wat wij zijn, is zij een deel.
Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen gedurende een
lang leven, zijn wij nu verdrietig omdat van ons is heengegaan
onze lieve zorgzame moeder, trotse oma en oma Mientje

Mien Vermeer - Teurlinx
* Helvoirt, 12 februari 1922

† Haaren, 18 augustus 2022
echtgenote van

Ties Vermeer † 1981

Ad en Ans
Bas - Isa, Imke
Rob
Ria en Arjan
Marianne en Jo
Wanda en Wesley - Lars, Troy
Rik en Kimberly - Chloë, Xavi
Huub en Marlies
Kelly en Tjeu - Daks, Mel
Jill - Vyno, Roqi
Jack en Maria
Dennis en Kim - Max, Romy, Nick
Jeroen
Helvoirtseweg 9
5076 PK Haaren

Dinercafé Juffrouw Jopsen
Van 24-8 tot en met 4-9
Driegangenmenu € 28,50
Gegrild buikspek met uitjes en Balsamicostroop
******
Varkenshaasfilet met ger.zalm en Hollandse saus
OF
Tongrolletjes met witte wijnsaus en spinazie
******
Aardbeienijs met slagroom

Tot gauw
Jopsenteam
Reserveren kan op 0411607473 of
Via website www.juffrouwjopsen.nl

BRIDGE DRIVE

♥♣♦♠
HAAREN

ZATERDAG 1 OKTOBER 2022

ORGANISEREN HELMUTH, MARK, HELGA, ARJA EN BIANCA EEN
BRIDGEDRIVE
Met iets lekkers bij de koffie, tussendoor heerlijke hapjes en als afsluiting een
geweldig koud buffet.
We starten om 12.30 uur. Melden kan vanaf 12.00 uur.
Om mee te doen stuur je een mailtje naar HenMbridge@gmail.com
Graag beide namen van het paar
en e-mail adressen vermelden
Deelname € 20.00 per persoon over te maken op rekening nummer:
NL56ABNA0452886538 t.n.v. Smits
met vermelding van beide namen
Inschrijving is definitief na betaling
ADRES
ontmoetingscentrum DEN DOMP
Kerkstraat 26
HAAREN

(Let op: er is geen pin automaat aanwezig)

CONTACT OPNEMEN
Helmuth Stuiver 06-44344725
Mark Smits 06-27023768
Helga Akkermans 06-28109123

PENSION/DAGOPVANG
HONDEN
KATTEN
TRAINING TRIMSALON

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

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

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

Bedrijfspand kopen? Een goede zaak!
Kleine bedrijven hebben moeite om een geschikt bedrijfspand in de
buurt te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek onder 450 Zelfstandig
Adviseurs van RegioBank. Ondernemers oriënteren zich vooral op
een huurpand. De oplossing: kopen?
Er lijkt in Nederland een tekort aan bedrijfsruimtes voor kleine bedrijven. Maar
liefst 80% van de adviseurs geeft aan dit te herkennen in hun buurt. Volgens
het CBS loopt het aantal zelfstandigen met en zonder personeel inmiddels
richting de anderhalf miljoen. Deze kleine bedrijven hebben allemaal een plek
nodig om te werken, het liefst dicht bij huis. In sommige gemeenten bestaat
het aanbod van zakelijk vastgoed maar voor een aantal procent uit kleine
bedrijfsruimtes. En de kleine bedrijfsruimtes die er zijn, voldoen vaak niet aan
de eisen van deze tijd.
Huren, een bewuste keuze?
Naast het tekort aan geschikte panden is er nog een probleem voor kleine
ondernemers: de meeste bedrijfsruimtes in Nederland zijn huurpanden.
Volgens cijfers van Company Info, leverancier van bedrijfsinformatie, huurt
70% van de kleine bedrijven een bedrijfspand. Dat kan een bewuste keuze
zijn van de ondernemer. Maar, ruim de helft van de Zelfstandig Adviseurs
geeft aan dat er ook veel onduidelijkheid bij ondernemers is over de
mogelijkheden om te kopen.
Zorgen om huurverhoging
Ondernemers die een pand huren, hebben een grote zorg: de jaarlijkse
huurverhoging. Door de naweeën van de coronacrisis, de hoge inflatie, de
gestegen energieprijzen en het personeelstekort komt deze verhoging nu niet
uit. Maar veel pandeigenaren weigeren huurverhogingen uit te stellen.
Daarmee komen veel kleine ondernemers in de problemen.
Kopen is ook een optie
Veel ondernemers realiseren zich niet dat ze ook een bedrijfsruimte kunnen
kopen, blijkt uit het onderzoek onder de Zelfstandig Adviseurs. “Ik zie dit ook

bij onze vestigingen in Oisterwijk en Haaren. En degenen die in de markt zijn
om een pand in de buurt te kopen, hebben moeite er een te vinden. Dat is
zorgelijk, want lokale ondernemers helpen de buurt vooruit. Als de bakker in
de buurt blijft, blijft de groentewinkel ook.”, zegt Peter Dirks, directeureigenaar van Midden Brabant Advies en Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

Afhankelijk van de hoogte van de financiering en de waarde van het
vastgoed, hanteren wij vanaf 2 augustus een rente vanaf 3,25%

Voordelen van kopen
Of een ondernemer beter een pand kan kopen of huren hangt af van de
persoonlijke situatie en de ontwikkelingen in de markt. Zowel kopen als huren
hebben voor- als nadelen. Ook nadat de hypotheekrente is gestegen (en nu
weer wat daalt) kan het kopen van een eigen pand voor ondernemers
financiële voordelen bieden. Ze gooien niet meer maandelijks hun steeds
hoger wordende huur weg. En als de hypotheek is afgelost is het pand van
henzelf, en kunnen ze hun vastgoed bij verkoop gebruiken als
pensioenvoorziening. Iets waar het bij kleine ondernemers en zzp’ers nogal
eens aan schort.
Advies ondernemers: “Laat je niet ontmoedigen”
Maar ja, hoe zet je de eerste stap? RegioBank roept ondernemers op zich
goed te (laten) informeren. Bijvoorbeeld bij RegioBank. De Zelfstandig
Adviseurs van de bank kennen de regio op hun duimpje, hebben hart voor
hun omgeving en zijn zelf óók ondernemer. Ondernemers die op zoek zijn
naar een bedrijfspand kunnen samen met de adviseur ontdekken wat de
mogelijkheden voor huur en koop zijn. Wellicht blijkt kopen wel een goede
zaak.
Meer over RegioBank
RegioBank is al ruim 100 jaar actief in de buurt. In dorpen en kleine steden
zijn de Zelfstandig Adviseurs van RegioBank een vertrouwd gezicht. Zij
kennen hun klanten en weten hoe belangrijk een leefbare buurt is waar
iedereen zich thuis voelt: bewoners, ondernemers, verenigingen en
stichtingen. Om het buurtgevoel te vergroten steunt RegioBank samen met
het Oranje Fonds lokale projecten. En regelt de klant zijn bankzaken gewoon
in de buurt. Dat is RegioBank, de buurtzame bank. RegioBank is onderdeel
van de Volksbank, samen met SNS, ASN Bank en BLG Wonen.
Voor meer informatie: www.regiobank.nl of neem contact op met
www.middenbrabantadvies.nl; bereikbaar via telefoon 013-5212001
(keuze 3) of per mail info@middenbrabantadvies.nl Ook als
ondernemers bent u van harte welkom bij de meest klantgerichte,
de meest klantvriendelijke en beste bank van Nederland. Onze
klanten waarderen onze (advies)services met een 9.7.

CARWASH

AUTOCENTRUM HAAREN

Gildepad 10, Haaren

Hogedruk reinigen, Schuimborstelen, Hotwax en glansspoel

van der Mee
Tegelhandel & Tegelzettersbedrijf
Voor al uw tegelwerken.
 0411 – 625359  06 – 513 963 64
Email: meetegelwerken@home.nl
Figuur 1CARWASH

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

Denken en doen
www.podotherapiemv.nl

info@podotherapiemv.nl

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

| UDENH
O U T niet zoals je wilt en
Gaat
het
kom je er zelf niet meer uit?
Inge Kroesen
Werk je graag met mensen
en wil je eenhelpt.
afwisselende (bij)baan?
Coach
Coaching

TILBURG | RIJEN |
w w w.dktnotarissen.nl

REESHOF

Wij zoeken een VERKOOPHULP CAFETARIA
( leeftijd
v.a. 16 jr) voor 2 of 3 dagen p/wk,
Blazeveldweg
6

Snel beter in je vel.

Haaren
info: 06-24171525 (vragen naar Ruud!) e/o email c.v. naar:
06-52045532
esschetrefpunt@outlook.com
inge@missie-22.nl
Neem contact met mij op voor een
www.missie-22.nl
vrijblijvende, gratis kennismaking.

Hulp nodig bij de afvoer van uw oud ijzer, non-ferro?
Spreek ons aan, bel of mail naar:

 Verzekeringen

Wim Verouden
0411 621880 w.verouden5@ziggo.nl
Jan Heijkants
0411 622730
j.heijkants@home.nl
Hypotheken
Wil van Pinxteren 06 41648688 wpinx@euronet.nl

 Pensioenen
Mgr Bekkersplein 7, 5076 AZ Haaren
 Betalen
Het ‘IJzeren Team’ van Sint
Gregorius en sparen
0411-621634 haaren@veldsink.nl
www.veldsink.nloudijzerhaaren@sintgregorius.nl

Uit de Hoge Hoed

“Daor hedde de Gild, Daor hedde de Gild, Daor hedde verdomme de Gild”
Het is maandag de vijftiende augustus en natuurlijk weer even langs mijn vrienden
van het Leugenbenkske gegaan. Het viel ons allen op dat het weer erg rustig was
in het “bruisende”gedeelte van het Haarense centrum. Zeker nadat we 3 hele grote
vrachtwagens voorbij zagen komen met de
tribunes etc. van het Kindercircus Il Grigio
die de kunstjes in de afgelopen weken,
onder toch wel warme omstandigheden,
aan het talrijke publiek hebben getoond
maar diezelfde bezoekers vertelden dat het
zeer aangenaam toeven was in de tot circustent omgetoverde manegehal in Haaren.
De deelnemende kinderen kunnen nu
ook lekker samen met hun ouders op een
welverdiende vakantie.
Inmiddels weten jullie als trouwe lezers
van mijn artikelen “Uit de Hoge Hoed “hoe
ik denk over stiltes in een dorp. Natuurlijk
hoeft het voor mij niet de gehele dag een takkeherrie te zijn, maar door mijn regelmatige opmerkingen hierover wil ik erop wijzen dat Haaren geen al te stil dorp
moet gaan worden met alle gevolgen van dien, zoals verdwijnende detailhandel
en horeca en in navolging van de Rabobank die Haaren ook al in de steek heeft
gelaten omdat er te weinig aan verdiend zat.
Dit deed me tegelijk denken aan een traditie van wel meer dan 500 jaar waarbij in
het derde weekend van Juni, de laatste jaren tijdens Haarense kermis en dan één
keer in de drie jaar, het Koningschieten plaats vindt. Haaren telt maar liefst drie
gilden: Gilde Sint Catharina en Sint Barbara, opgericht in 1437, Gilde Sint Joris,
opgericht in 1531 en Gilde Sint Antonius en Sebastiaan, opgericht in 1548.
Tot aan het jaar 2015 was de traditie dat de Tamboer (de man met de trommel) als
eerste zijn huis verliet om vervolgens de andere gildebroeders op te halen. Dit gebeurde dan ’s-morgens rond het klokje van 04.00 uur en omdat wij in Haaren drie
Gilden hebben kon het voorkomen dat je na 04.00 uur bijna geen oogje meer dicht
deed. Na het jaar 2015 is er het een en ander veranderd en is het Koningschieten
niet om de drie jaar maar om de twee jaar zodat een Koning niet 9 jaar het Koningschap vervult maar 6 jaar. Een andere verandering is dat het tijdstip van het
ophalen ook een stuk later is geworden en toch iets meer met “stille trom” omdat
er natuurlijk weer een aantal bezwaarmakers waren die hier niet tegen konden.
En wederom krijg ik een “tenenkrommend” gevoel want dit geloof je toch bijna
niet. Eens in de 2 jaar een paar uur een lekker ritme van Tamboers van het Haarens gilde dwars door het dorp en een paar, waarschijnlijk niet uit Brabant afkomstige inwoners, verpesten deze traditie. Hetzelfde geldt voor de Mei wandeling
van de Haarense Muziekvereniging Sint Gregorius eens per jaar. In Helvoirt is die
laatste traditie gelukkig nog wel en ik heb daar nog nooit een wanklank gehoord,
misschien dat er in Helvoirt toch meer “echte Helvoirtenaren” wonen dan “echte

Het
werkelijk aantal
soorten in het Park is dus aanzienlijk meer dan de 940 die wij hebben geHaarenaren
in Haaren”.
teld.”
Laat ik nog maar eens zeggen dat het mij er niet om gaat dat er in Haaren heel
Tijdens
de inventarisatie
heeft worden
Rob op de
Haareneen.nl
anderen
laten
veel geluid
gemaakt moet
opwebsite
straat of
waar dan ook,
maaraldat
wemeegenieten
met z’n
met
hunervoor
belevenissen
een dat
aantal
te publiceren.
Eenhoeft
completer
van
allen
moetendoor
zorgen
onskorte
dorpstukjes
leefbaar
blijft en dat
niet tebeeld
betekenen dat we moeten gaan lijken op een grote stad of iets dergelijks. Een aantal
tradities blijven we hopelijk in ere houden, zoals Kermis, Carnaval en andere
evenementen voor de Haarense inwoner van jong tot oud en daar hoort het traditionele Koningschieten zeer zeker ook bij. Samen houden we Haaren leefbaar en
op de kaart.
Houdoe, Christ van Delft

foto Christine Dittmar

hun ontdekkingsreis door de Ruijbossche natuur verschijnt binnenkort in boekvorm. Het boek
bevat allerlei wetenswaardigheden over het Park Ruijbosch en zijn natuurlijke rijkdom en is
voorzien van ruim 180 kleurenfoto’s. Rob: “Ik hoop dat het boekje de lezer zal verbazen en
verwonderen over de schoonheid van de natuur in het park en dat het uitnodigt om ook zelf te
gaan ontdekken.”
Het boek verschijnt in beperkte oplage en is tegen vergoeding van de drukkosten beschikbaar.
Het wordt dit voorjaar gepresenteerd tijdens de Park-Ruijboschdag op 22 mei aanstaande.

Il Grigio

En eindelijk was het FIESTA!
We schreven het al eerder in een gedicht: ‘Als de piste zich laat
vullen, zal het publiek weer verschijnen. Want wat in 60 jaar is opgebouwd zal in 2 jaar niet verdwijnen!
Het circusbloed stroomt waar een virus niet komen kan..
Na een succesvolle generale, was het zaterdag 30 juli dan eindelijk
zover. De première! En dat het circusbloed stroomde, dat mocht
duidelijk zijn! De piste vulde zich en het publiek verscheen! Een succesvolle eerste
show voor een uitverkocht zaal. Met shownaam FIESTA was het feest, een feest
dat na 2 jaar stilte eindelijk gevierd mocht worden. En een feest werd het!
Jong en oud waren als vanouds saamhorig met elkaar. Vond de één het spannend,
nam de ander hem onder zijn of haar hoede. Dit eerste weekend was extra bijzonder. Waar in de middag voor een uitverkochte zaal de jeugdige artiesten elkaar
moed inspraken, was in de avond bij de oud artiesten de spanning van de gezichten af te lezen. Duidelijk werd, dat ook voor hen na al die jaren nog steeds gold: we
doen het samen!
Circusgevoel!
Wij kijken bij Il Grigio terug op twee zeer geslaagde weken vol feest, vreugde en
‘circusgevoel’. Onder het daverend applaus van ruim 10.500 man hooggeëerd publiek hebben de artiesten hun kunsten in de piste mogen vertonen. Wat straalden
ze daar in het midden van de piste! Lovende reacties van publiek, per mail, op
social media, in de plaatselijke media, een mooie recensie in het klokje en als
ingezonden brief aan het BD. Het enthousiasme spatte er vanaf! En waar de acts
soms met spanning ervoor zorgde dat menigeen het even warm kreeg ‘Wordt die
jongen nu echt doorgezaagd mama!?’, zorgden de koelers voor een aangename
temperatuur in de zaal.
Aan alles komt echter een einde en zo kwam ook op zondag 14 augustus een einde
aan dit 2 weken lang durende feest. Een einde met een lach en een traan, ontroering, vertedering, trots en nog een extra lach en traan van dankbaarheid. Met dank
aan de presentjes gaat de geur van zaagsel bij menigeen mee terug naar huis. De
geur van zaagsel, dat ruikt naar circus, naar trots en ruikt naar ‘thuiskomen bij Il
Grigio’.
Wat rest is om onze artiesten nog een aller laatste keer in de schijnwerpers zetten: beste artiesten, wat hebben jullie het weer goed gedaan! Daarnaast ook even
een spotlight op onze medewerkers, de mensen achter de schermen die door het
jaar heen en/of tijdens de show periode hebben geholpen. Dankzij jullie liep Il Grigio weer als een geoliede machine. Artiesten en medewerkers, bedankt! En ook
voor u als hooggeëerd publiek: dank voor uw vertrouwen, de mooie woorden en
het warme applaus! Tot volgend jaar!
We begonnen dit bericht met een zin uit een eerder geplaatst gedicht, we sluiten
af met een toepasselijke zin in iets andere vorm uit ditzelfde gedicht. Met trots en
dankbaarheid kunnen wij namelijk zeggen: Il Grigio is herrezen als een feniks uit
zijn as, en alles mocht weer zijn zoals het vroeger was!

Ontvangst nieuwe dorpsbewoners

Vul jij een goodiebag mee voor onze nieuwe dorpsbewoners?
HaarenEEN bestaat op 23 september 5 jaar. In september 2017 lanceerden wij ons platform en startten wij onze activiteiten. HaarenEEN stimuleert de verbinding in ons dorp en
is er voor alle dorpsgenoten. Als vrijwilligers van HaarenEEN zetten we ons netwerk in om
mensen bij elkaar te brengen en initiatieven op weg te helpen. Tegelijk maken we van www.
haareneen.nl een digitale ontmoetingsplek waar jij
leest of zelf plaatst, voor de ‘klik’ met je dorp’.
Vanwege ons eerste lustrum organiseren wij op 11
september een brunch voor alle nieuwe dorpsgenoten (die sinds 1 januari 2022 in Haaren zijn komen
wonen). Zij ontvangen allemaal een persoonlijke
uitnodiging. De brunch vindt plaats, vooraf aan het
Reuze(n)feest op het Mgr. Bekkerplein. Ook gezellig
voor hen, om meteen mee te maken.
Maak onze nieuwe dorpsgenoten wegwijs in Haaren
Uiteraard presenteren we Haaren graag aan onze nieuwe dorpsgenoten. Daarom vullen
wij graag een goodiebag met informatie, attenties, weetjes over, uit en van Haaren. Heb
jij hier een idee over? Of wil je er meteen iets in stoppen? Laat het ons weten: info@
haareneen.nl Uiteraard nodigen wij ondernemers hiervoor ook van harte uit. Zorg, dat de
nieuwe inwoners jou weten vinden en verras hen!
Lunch voor nieuwe inwoners Haaren
De brunch vindt om 11 uur plaats op het pleintje links langs de kerk. Als HaarenEEN organiseren wij het, maar het wordt mede mogelijk gemaakt door:
Vergeet je je niet aan te melden? Graag voor 4 september!
Welkomstlunch: reminder voor onze nieuwe inwoners
Alle nieuwe dorpsgenoten (die sinds 1 januari 2022 in ons dorp zijn komen wonen) hebben persoonlijk een brief en flyer van ons ontvangen.

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

Doe jij mee met de Nationale Sportweek?
De NOC*NSF Nationale Sportweek is dit jaar van 16 tot en met 25 september. De
beweegcoaches van Natuurlijk Gezond Oisterwijk openen het sportseizoen samen
met de sportaanbieders en verenigingen uit onze gemeente. Het thema dit jaar is
‘Sport doet iets met je’. Doe jij ook mee?
De Nationele Sportweek start op 16 september op sportpark Den Donk. Op 18
september is er een speciale fiets- en wandeltocht door de dorpskernen met
aandacht voor mensen met dementie. Op woensdag 21 september is er een trefbaltoernooi voor de groepen 5 tot en met 8 en een sportmiddag voor senioren 55+.
Verenigingen openen de hele week hun deuren en organiseren speciale ‘welkom’
acties voor deelnemers in deze periode.
Meer informatie
Wil je ook komen sporten en ben je benieuwd naar het programma? We maken het
hele programma bekend op de website www.wegwijsinoisterwijk.nl. Ook staat alle
informatie op de facebookpagina’s van Natuurlijk Gezond Oisterwijk en Wegwijs in
Oisterwijk.

De scholen beginnen weer
Na de zomervakantie beginnen de scholen weer. Binnenkort start de campagne
‘De scholen zijn weer begonnen’. Samen met Veilig Verkeer Nederland roepen wij
alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben.
We hebben alvast wat tips voor je op een rij gezet om je kind veilig mee te laten
doen aan het verkeer:
•
Oefen samen de (nieuwe) schoolroute en bespreek gevaarlijke punten
•
Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen
•
Leg uit hoe je met een mobiele telefoon omgaat in het verkeer
•
Doe een fietscheck op de website www.vvn.nl/fietscheck
Als ouder heb je een belangrijke rol in de verkeersopvoeding van je kind. Geef je
kind de ruimte om te leren in het verkeer. Wees geduldig en leg duidelijk de regels
uit. Je kind doet je na, geef dus het goede voorbeeld in het verkeer. Oefen vaak
met je kind en trek er samen op uit om op een leuke manier ervaring op te doen in
het verkeer.
Tips voor automobilisten
De drukte neemt na de zomervakantie weer toe op de weg. Dat is voor jou als automobilist wennen, maar ook voor de scholieren. We hebben daarom 6 tips voor je,
zodat kinderen veilig naar school kunnen gaan:

•
•
•
•
•
•

Pas je snelheid aan
Vermijd schoolzones
Vertrek op tijd en geef jezelf en anderen de tijd
Houd je aan de verkeersregels
Werk thuis of pak de fiets
Rij mobielvrij, rij MONO

Meer informatie
Wil je meer informatie of wil je thuis met je kind aan de slag met het onderwerp
verkeer? Kijk dan op de website van Veilig Verkeer Nederland op www.vvn.nl. Hierop staan handige verkeersmaterialen om je kind wegwijs te maken in het verkeer.
Ook kun je hier je eigen verkeerskennis nog eens testen.

Uitnodiging Petanque Toernooi
Petanque Club Oisterwijk organiseert samen met Natuurlijk
Gezond Oisterwijk het Sport
treft Sport Petanque Toernooi.
Dit vindt plaats op zaterdag 10
september van 13.30 tot 17.30
uur op Sportpark Den Donk in
Oisterwijk.
Alle sportverenigingen, sporten beweegaanbieders uit onze
gemeente nodigen zij uit om
mee te doen met dit toernooi.
Het maximaal aantal deelnemers per vereniging is onbeperkt. Naast een gezellige
middag is het ook het ideale
moment om met andere sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders en de politiek bij te praten. Ook de raad en het college doen mee aan
dit toernooi. Dit jaar mixen we de teams. Wie gaat er dit jaar met de wisselbeker
vandoor?
Aanmelden
Meedoen met het Sport treft Sport toernooi? Meld je vereniging aan via miavandummelen@icloud.com.

Bezoek aan jeugdcircus Il Grigio
Wethouder Dion Dankers en beleidsmedewerker jeugd Iris Bakker verruilden op 10 augustus
het gemeentekantoor voor de circustent van
Il Grigio in Haaren. Ook een aantal gezinnen
van Buurtgezinnen was uitgenodigd om mee te
gaan.
Geslaagde middag
Circus Il Grigio viert dit jaar hun 60-jarig jubileum. Dit hebben ze vorig jaar door corona
moeten uitstellen, maar met de voorstelling
‘Fiësta’ maken ze dat nu meer dan goed! Na
een voorprogramma waarbij een aantal bezoekers, inclusief wethouder Dion Dankers, de
piste mocht betreden, kon de voorstelling beginnen. De jeugdleden lieten kunsten zien met
hoepels, fietsen, trapezes en trampolines. De
buurtgezinnen hebben genoten. Wij bedanken
de artiesten en vrijwilligers van Circus Il Grigio
voor de mooie middag!
Buurtgezinnen
In Oisterwijk zijn al meerdere gezinnen aan elkaar gekoppeld. Deze gezinnen
maken samen afspraken met elkaar over de hulp die ze nodig hebben. Dit doen ze
met behulp van Buurtgezinnen. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van kinderen
voor een middag of een avond in de week, of het bieden van een rustige plek voor
het maken van huiswerk. Maar ook zijn er steungezinnen die meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van een verjaardag of er samen een dagje op uit
gaan. Dit alles wordt gedaan onder het motto ‘opvoeden doen we samen’ en geeft
de vraaggezinnen meer ademruimte. Coördinator Reggie van Himbergen zorgt
ervoor dat de gezinnen gekoppeld worden aan elkaar.

Voorkom stank en maden in je container
Door de hoge temperaturen, kun je last krijgen van stankoverlast of zelfs maden
in je container. Het goed scheiden van afval helpt.
Een paar tips om stank en maden in jouw afvalbak te voorkomen of te bestrijden:
•
Doe groente-, fruit- en tuinafval en etensresten alleen in de Gft-container
•
Doe een biologisch afbreekbare containerzak in jouw Gft-container. Deze 		
koop je in de supermarkt

•
•
•
•
•

Scheid papier en plastic-, metaal- en Drankkartonafval (PMD) goed. En
spoel verpakkingen met etensresten erin goed om voor ze de PMD 		
afvalzak in gaan
Doe glas (met deksel) in de glascontainer
Hou de container droog door onderin een stuk krant of stro te leggen. Dit 		
neemt vocht op en voorkomt het aankoeken van afvalresten
Maak de container regelmatig schoon met heet water en groene zeep of 		
een scheutje azijn
Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw met de deksel op een 		
kiertje. Als de container warm wordt, gaat het stinken en broeien en daar
zijn vliegen en maden dol op

Maden voorkomen in Gft-container
Maden zijn larven van vliegen of muggen. Ze komen uit eitjes die gelegd zijn op
voedselresten of mest. 1 vlieg of mug legt een paar honderd eitjes, die in warm en
zonnig weer al na 8 uur uitkomen.
•
Verpak etensresten in een biologisch afbreekbaar zakje (Gft-zakje), dan
is het minder interessant voor vliegen om eitjes te leggen. Knoop de 		
zakjes goed dicht
•
Geen Gft-zakje bij de hand? Verpak etensresten in een krant of keuken		
papier
•
Vliegen houden niet van sterke of frisse geuren. Dus zorg voor een
lekker luchtje in de container met een luchtverfrisser, toiletblokje of 		
Provençaalse kruiden. Een oude panty met mottenballen kan ook helpen
•
Ga voedselverspilling tegen door slim inkopen te doen. Teveel niet houd		
bare spullen belanden uiteindelijk in de container
Help! Toch maden
Leg Hedera (klimopsoort) in de bak. Dit is giftig voor maden. Een takje doodt de
aanwezige maden. Strooi regelmatig een handje (strooi)zout of kalk in de container om de maden uit te drogen. Ook kun je een boterham gedoopt in azijn in je
Gft-container leggen of de container inspuiten met azijn.

Bekendmakingen week 33
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
•
Eind 19d Haaren, het wijzigen van het gebruik van het bijgebouw
•
Roonsestraat 6 Haaren, het vervangen van bestaande uitbouw
•
Ruiting 11 Haaren, het toetsen op brandveilig gebruik

•
•

Marius v.d. Wildenbergstraat 4 Haaren, het renoveren en verbouwen van 		
het dak
Plataanlaan 17 Haaren, het plaatsen van en dakkapel aan de voorzijde

Verleend
•
Belversestraat 12 Haaren, het afwijken van het bestemmingsplan ten 		
behoeve van een nevenactiviteit
•
Belversestraat 27a Haaren, het verduurzamen van een monument
•
Helvoirtseweg 23b Haaren, het bouwen van een schuurwoning met 		
bijgebouw en een tijdelijke woonunit
•
Nieuwe Baan 2A Haaren, het bouwen van een bedrijfsruimte
•
Eind 19d Haaren, het wijzigen van het gebruik van het bijgebouw
•
Langvennen Oost 98 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
Verlengd
•
Belversestraat 20 Haaren, het uitbreiden van een ligboxenstal
Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca
• Aan Stichting Brabants Mooiste Haaren, voor het houden van Brabants 		
Mooiste op 4 september De Lind en het Lindeveld in Oisterwijk
• Aan Stichting Haarens Jeugdcircus Il Grigio, voor een Alcoholwetvergunning 		
voor Jeugdcircus Il Grigio in Haaren
• Aan Souterrain De 12 Trappisten, voor het wijzigen van de leidinggevende van
de Alcoholwetvergunning voor Souterrain De 12 Trappisten in Haaren
• Aan Vereniging HaarenEEN voor het organiseren van een welkomstlunch op 		
11 september in Haaren
• Aan Buurtjes voor het organiseren van burendag op 24 september in Haaren
• Aan Buurt Marius van de Wildenberstraat Haaren voor het organiseren van
een buurtbarbecue op 3 september in Haaren
Verkeer
Tijdelijke verkeersmaatregelen
•
Vanwege een buurtbarbecue in Haaren op 3 en 4 september is De Marius
van de Wildenbergstraat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
•
Vanwege burendag in Haaren is op 24 september is De Burgemeester den
Oudenstraat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
•
Vanwege een welkomstlunch in Haaren op 11 september is de parkeerp
laats aan de Pastoor Verrijtlaan dicht voor al het verkeer behalve voet		
gangers

Bekendmakingen week 34
Onderwerpen college 19 juli
•
VVGB Haarendijk 8
•
Uitbreiding tuinplantenkwekerij Oisterwijksedreef 4a Haaren
•
Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
•
Convenant Veilig Thuis Midden-Brabant
•
Collegevoorstel aanbesteding reinigen en inspecteren riolering
•
Verhoging energietoeslag
•
Huisvesting Oekraïense ontheemden op locatie Streekpark Klein
Oisterwijk
•
Staalbergven

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
•
Langeweg 58 Haaren, het verbouwen en verduurzamen van de woning
•
Ruiting 10 Haaren, het inpandig splitsen van een langgevelboerderij
Verleend
•
Roonsestraat 6 Haaren, het vervangen van de bestaande uitbouw
•
Belversestraat 20 Haaren, het uitbreiden van een ligboxenstal
•
Plataanlaan 17 Haaren, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
•
Ruiting 11t-1 t/m 11t-12 Haaren, het huisvesten van 40 arbeidsmigranten
Milieu
Melding Wet milieubeheer
Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:
•
Belversestraat 20 Haaren, voor het veranderen van een melkrundveehouderij
•
Holleind 1 Haaren, voor het veranderen van een loon- en grondverzet		
bedrijf en melkrundveehouderij
De melding kunt u vanaf 25 augustus gedurende 6 weken op aanvraag inzien. U
mailt hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens
door: naam van de melding, het dossiernummer, de omschrijving en eventueel
een adres.

Verkeer
Tijdelijke verkeersmaatregelen
•
Vanwege het Omroep Brabant Verjaardagsfeest in Moergestel is op
30 en 31 augustus de Raadhuisstraat dicht voor al het verkeer behalve 		
voetgangers

www.podotherapiemv.nl

info@podotherapiemv.nl

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

het niet zoals je wilt en
Denken en Gaat
doen
kom je er zelf niet meer uit?
Inge Kroesen
Coach

Coaching helpt.

Snel beter in je vel.

Blazeveldweg 6
Haaren
06-52045532
inge@missie-22.nl
www.missie-22.nl
TILBURG | RIJEN |
w w w.dktnotarissen.nl

Neem contact met mij op voor een
vrijblijvende, gratis kennismaking.
REESHOF

|

UDENHOUT

Werk je graag met mensen en wil je een afwisselende (bij)baan?
Wij zoeken een VERKOOPHULP CAFETARIA

 Verzekeringen

Vaardig de wereld in

Basisvaardigheden
Aandacht voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden tijdens de
maand van de basisvaardigheden
In onze gemeente wonen zo’n 1260 mensen die moeite hebben met taal, rekenen, werken met de computer of omgaan met de smartphone. Daardoor kunnen
dagelijkse taken kunnen moeilijk zijn; zoals internetbankieren, brieven of e-mails
schrijven, kinderen voorlezen en de bijsluiter van medicijnen lezen. Veel mensen
schamen zich ervoor en proberen het te verbergen. In september besteedt het
Taalhuis in Oisterwijk extra aandacht aan basisvaardigheden, tijdens de maand
van de basisvaardigheden.
Landelijke Week van Lezen en Schrijven
Om lezen en schrijven meer onder de aandacht te brengen, organiseert Stichting
Lezen en Schrijven van 5 tot en met 11 september de landelijke Week van Lezen
en Schrijven. De bibliotheek en het Taalhuis in Oisterwijk besteden in deze week
extra aandacht aan basisvaardigheden. Zo gaan we van 8 t/m 14 september boekenleggers verstoppen in biebboeken, is er op 9 september een filmavond in Tiliander en vind je Taalhuis op 29 september op de markt in Oisterwijk. Op de Facebookpagina Taalhuis Midden-Brabant en de website www.taalhuismb.nl staat een
overzicht van alle activiteiten, inclusief tijdstippen en locaties.
Maand van de Basisvaardigheden
Het Taalhuis is er niet alleen voor mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven, maar ook voor mensen die rekenen lastig vinden of beter willen leren
omgaan met de smartphone of computer. Daarom staat bij het Taalhuis de gehele
maand september in het teken van de Maand van de Basisvaardigheden, waarbij
we ook aandacht besteden aan twee extra basisvaardigheden: rekenen en digitale
vaardigheden.
Taalhuis inloopspreekuur
Het Taalhuis in Oisterwijk zit in De Tiliander. Kom langs bij het inloopspreekuur, op
dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Of neem contact op met Taalhuiscoördinator Rosa Eversteijn, via oisterwijk@taalhuismb.nl of 088 605 06 04. Ken jij iemand
die moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen? Of die beter wil leren omgaan
met een smartphone? Verwijs diegene gerust door naar het Taalhuis in Oisterwijk.
Laaggeletterdheid is niets om je voor te schamen!
Rosa Eversteijn (ContourdeTwern)

Lezing over De Reuzen

Cultuur en Beleef in het Inlooppunt Oisterwijk
Deze keer ‘reuze’ informatief en gezellig!
Cultuur en Beleef vindt iedere laatste maandag van de maand plaats. Het is een
activiteit speciaal voor mensen, die geïnteresseerd zijn in thema’s als geschiedenis, kunst, reizen, natuur, religie etc op de laatste maandagmiddag van de maand.
Het kan gaan over lokale onderwerpen maar ook bredere maatschappelijke thema’s. Ook de gastsprekers komen uit Oisterwijk maar soms ook van verder weg.
Kortom voor ieder wat wils.
Het programma van maandag 29 augustus:

De Reuzen

Deze keer verwelkomen wij u weer in ons Inlooppunt Oisterwijk.
De voorzitter van Reuzengilde, Oisterwijk,
Moergestel, Heukelom en Haaren, de heer
Peter vd Meijdenberg, is aanwezig.
Hij laat ons nader kennis maken met de
vier grote reuzen; Peer Paorel, Géèselse
Ermelindes en Heukelomse Mie. De vierde
reus Ariaoneke uit Haaren heeft zich in 2020
bij hen aangesloten. Ook is er vanaf 2010 een
klein reusje bij gekomen Hendrikje oftewel
het monster van de vennen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het
ontstaan van de reuzen, wie of wat ze symboliseren en nog veel meer? U hoort het op
maandag 29 augustus aanstaande.
Praktische zaken
Entree vanaf 14.00 uur. Start van 14.30 – 16.00 uur incl. koffiepauze.
Aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Stichting Inlooppunt, Hedy D’haene, telefoon 06-26.79.91.13
De entree bedraagt zoals gebruikelijk € 2,- voor koffie en/of thee.
Graag verwelkomen wij u op maandagmiddag 29 augustus om 14.00 uur in Kerkstraat 48 te Oisterwijk.

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

1 katertje (zwart/wit) en 2 poesjes
(grijze tijger en zwart/ wit). Voor zacht
prijsje. Zijn tam/gewend aan kinderen,
zindelijk & ontwormd. T 06-19699630.

We zijn op zoek naar Iemand die ons
wil helpen met de schoonmaak van ons
huis. T 06-19699630.

Te koop 2-zits en 2,5-zits met relax
functie, electrisch 2 X, in zeer goede
staat 1,5 jr. oud kleur taupe alcantara
500 euro. T. 06-44266681

Wij zoeken 5 x Cabriolet voor 11
september. Wie wil een korte Cellocabrio-tour ondersteunen ?
9.00 - 13.00 uur Natje, droogje & lunch
zorgen wij voor. T 06-54650449.
Aanmelden: pjanssen@cello-zorg.nl

ANWB electrische koelbox 12v/230v 24
liter vraagprijs: €15,00 T. 06-38457637

GRATIS AF TE HALEN
Koga herenfiets! 0411-623727

6 grote rollen hooi. kurk droog, van
eerste snee gras. 35 euro per stuk.
Tel. 06-30748867
Ligfiets te koop, 100 euro. Voor inlichtingen tel 06-36076731
Originele oplader E-bike Gazelle Orange
Innergy, €30,-, T 06-41652338
Jonge krielkippen 2 hennen en 1 haan
zijn 10 weken oud. T 0411-622776

DIVERSEN
Wil jij graag in kleine groepjes op een
veilige, positieve en laagdrempelige
manier leren ponyrijden met net dat
beetje extra aandacht? App KIK: 06
19439071

Wegens overcompleet: emmer witte
Latex muurverf 13 liter (van Karwei).
Telefoon: 0411-622258.

GEVONDEN
Heeft iemand mijn rozenkrans
gevonden? Emotionele waarde. Verloren
tussen de Kerk en het pad tussen de
Past. Verrijtl en de Kerkstr.
T. 0411-622447

VERLOREN
Heeft iemand een sleutelbos gevonden.
Met paarse anytime tack,T 0411-624998
RODE KATER VERMIST
Wij zijn onze rode kater Archie kwijt
Hij is 3Jr oud, gechipt, gecastreerd,
geen halsband. Omgeving Tempeliersdal. Gezien? bel : 06-49120099

11 september van 12.30u. tot 19.00u.
Mgr. Bekkersplein Haaren
Gratis toegang
Op 11 september 2022 vindt de eerste editie van het
“Reuze(n)feest” plaats.
Dit initiatief is ontstaan vanuit verschillende Haarense
verenigingen, met als doel een leuk evenement in Haaren,
door Haaren en voor Haaren te organiseren.
Artiesten, (muziek-)verenigingen en andere organisaties uit
Haaren presenteren zich graag aan u, op en rond het Mgr.
Bekkersplein, dat omgebouwd wordt tot een podium.
Ook de bourgondiërs onder ons gaan niets tekortkomen!
En dit alles onder het wakend oog
van onze eigen Haarense reuzin
“Ariaoneke”.
Op onze facebookpagina
(Reuze-n-feest) vindt u meer
informatie over de deelnemers.
Graag tot ziens op 11 september!
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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

