
 
 
(PUBLICATIES dorp Haaren week 3 – 15 januari 2018) 
 
 
“EEN VERSLAVING KAN IEDEREEN OVERKOMEN” 
Rondom verslaving heerst een groot taboe. Er wordt niet over 
gesproken of het wordt ontkend: “mijn kinderen doen dat niet”. Toch 
blijkt dat er onder jongeren en ouderen veel verslaving heerst. 
Alcohol, drugs, seks, games, gokken. Allemaal zaken waaraan je 
verslaafd kunt raken. En allemaal zaken die grote problemen met zich 
brengen. Juist omdát we er onze ogen voor sluiten en het ontkennen. 
We doen alsof het niet bestaat in onze omgeving, ons dorp, onze 
familie. 
 
Dat taboe willen we doorbreken! Daarom vindt er op 24 januari 2018 in het HelvoirThuis een avond 
plaats, waarin een jonge ex-verslaafde zijn verhaal vertelt. Een dorpsgenoot, die ondervond hoe drugs 
en alcohol zijn leven – en dat van zijn familie – kapot dreigde te maken. En wat hij ervoor moest doen 
om boven zijn verslaving uit te stijgen en zijn leven weer op de rit te krijgen.  
 
Denkt je dat het in jouw omgeving niet voorkomt? Of dat jij wel om kunt gaan met drugs, alcohol of 
andere verslavingen? Open je ogen, kom en luister. En kijk wat je voor jezelf kunt doen of voor een 
ander! Verslaving is immers geen individueel probleem, maar een maatschappelijk probleem. 
 

24 januari 2018 
HelvoirThuis 
Zaal open 19.00 uur 
Einde 22.00 uur 

 
Behoefte aan een gesprek of advies? Wil je iets betekenen voor jezelf of voor een ander? Neem 
contact op met Claudia Pinxt (jongerenwerker): claudiapinxt@ContourdeTwern.nl 
 
 
INFORMATIE- EN PARTICIPATIEBIJEENKOMST ONTWIKKELING KRUISPUNT TORENSTRAAT- 
MOLENSTRAAT  
Alle inwoners van Haaren en Helvoirt zijn van harte uitgenodigd voor de informatie- en 
participatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het kruispunt Torenstraat-Molenstraat als onderdeel 
van de aanpak van de N65. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 22 januari vanaf 19:00 uur in het 
gemeentehuis. Inloop is vanaf 18:45 uur. 
 
Adviseer het ontwerpbureau 
Tijdens de bijeenkomst stellen we het ontwerpbureau aan u voor dat aan de slag gaat met de 
uitwerking van het voorkeursalternatief voor ontwikkeling van de N65. Voor het ontwerpbureau, Royal 
HaskoningDHV, is uw inbreng van groot belang bij deze uitwerking. U wordt dan ook gevraagd mee te 
denken over de verschillende aspecten van inpassing en ontwerp. Uw kennis van de omgeving en uw 
ervaring met gebruik van het kruispunt en directe omgeving is waardevol bij het maken van het 
ontwerp. 
 
Aanmelden 
We nodigen u, namens het gehele projectteam bestaande uit Provincie Noord-Brabant, 
Rijkswaterstaat, gemeente Vught en gemeente Haaren, van harte uit hierbij aanwezig te zijn. We 
vragen u zich hiervoor aan te melden via www.haaren.nl/aanpak-n65, zodat we in de voorbereiding 
rekening kunnen houden met het aantal aanwezigen. 

http://www.haaren.nl/aanpak-n65


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ONDERNEMERSAVOND MET TALKSHOW 
Op Donderdag 18 januari 2018 organiseert ZLTO De Leye in samenwerking met 
Ondernemersvereniging Haaren een avond vol verbindingen. Centraal staat de borging van Haarense 
ondernemersbelangen naar de toekomst toe, waarbij een goede samenwerking tussen agrarisch 
ondernemers, burgers en mkb van groot belang is. 
Deze avond wordt gehouden in een tot groenbeurs omgetoverde loods, waar boomtelers uit onze 
omgeving laten zien wat zij in hun assortiment hebben. Hoe ze door samen te verkopen hun omzet 
verhogen. 
De avond wordt gepresenteerd door het duo Stefan Korthout en Koen van Bokhoven. Zij zijn bekend 
van de Talkshow “Van Horen Zien”. 
Na het programma is er gelegenheid tot gezellig borrelen en bijpraten. 
 
Wij nodigen u uit op donderdag 18 januari 2018 van 19:30.00 uur tot circa 22.30 uur (aanvang 
talkshow: 20.00 uur) 
Boomkwekerij gebr. Van Overbeek, Gever 5 in Haaren. 
De toegang, inclusief ontvangst met koffie, is gratis voor leden én niet-leden. 
Graag aanmelden via zltodeleye@zlto.nl 
 
De ondernemersavond met Talkshow is voor iedereen toegankelijk, dus breng gerust je partner of 
andere belangstellenden mee. 
 
Erik van Asten 
Voorzitter ZLTO Afdeling De Leye 
Afdeling ZLTO De Leye 
p/a Oude Bosschebaan 22 
5074RD Biezenmortel 
zltodeleye@zlto.nl 
www.zltodeleye.nl 
 
 
PRIKBORD 
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn 

 Donderdag 18 januari, tussen 19.30 en 22.30 uur, Boomkwekerij gebr. Van Overbeek (Gever 
5 in Haaren), Ondernemersavond en talkshow. 

 Maandag 22 januari, tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis, informatie- en 
participatieavond over de ontwikkeling van het kruispunt Torenstraat- Molenstraat. Aanmelden 
kan via www.haaren.nl/aanpak-n65 

 Woensdag 24 januari, tussen 19.00 en 22.00 uur in HelvoirThuis, informatie- en 
participatieavond over verslaving.  

 Donderdag 25 januari: raadsvergadering 
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de 
raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en 
organisatie” 
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