
 
 
 
(PUBLICATIES dorp Haaren week 8  – 21 februari 2018) 
 

 
GEWOON GEZOND 

 
Vindt u gezondheid een belangrijk onderwerp? En heeft u een goed idee dat nog niet in onze 
gemeente is uitgevoerd? Dan is er nu de mogelijkheid om uw idee in de praktijk te brengen.  
 
Heeft u een idee wat te maken heeft met gezonde voeding, bewegen, (gezond) genieten of 
ontmoeten? Gezondheidsbevorderaars Carla Schoot en Majorie van den Berg horen graag wat uw 
plan is en bieden ondersteuning waar nodig. Zij kunnen informatie geven, verbinden en faciliteren. 
 
Wat is er al gedaan:  
 

 Twee enthousiaste inwoners van Haaren organiseerden een kerstdiner voor ouderen. Deze 
middag stond in het teken van ontmoeten, genieten en gezellig samen zijn.  

 

 De leerkrachten en ouders van leerlingen van basisschool de Hasselbraam denken na over 
gezonde traktaties in de klas.  

 

 Een groep enthousiaste Helvoirtenaren is bezig te komen tot een beweegroute voor jong en 
oud.  

 
Heeft u een prachtplan of vragen, mail of bel dan met Carla Schoot of Majorie van den Berg via 
onderstaande contactgegevens: 
 
Carla Schoot: c.schoot@ggdhvb.nl  
Majorie van den Berg Majorie.vd.berg@ggdhvb.nl 
Telefoon: 088- 36 86 151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KUNSTWERKEN VAN BEWONERS BUITENHUIS IN EXPOSITIE IN HET GEMEENTEHUIS 
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Vanaf heden tot half maart vindt u kunstwerken in de hal van het gemeentehuis van Haaren. Het is 
een selectie van werken die de bewoners van het Buitenhuis het afgelopen jaar hebben gemaakt.  
 
De bewoners en medewerkers zijn in contact gekomen met het gemeentehuis door Wethouder Eric 
van den Dungen. Elke maand gaat hij naar het Nieuwland in Esch om voor te lezen of een spel met de 
bewoners te doen. Het Buitenhuis is een locatie van Zorggroep Elde waar mensen met dementie 
verblijven. Zij zijn ervan overtuigd dat als mensen zo veel als mogelijk kunnen blijven doen waar ze 
plezier te beleven, er dan hele mooie dingen ontstaan. Deze tentoonstelling is daar een mooi 
voorbeeld van. Er zijn werken te bewonderen van keramiek, vilt en schilderijen.  
 
Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ‘ns binnen.  
 

 
 

ZWERFVUIL OPRUIMEN OP ZATERDAG 24 MAART 2018 
 
Ook dit jaar ondersteunt de gemeente de landelijke zwerfvuildag. Deze wordt jaarlijks op initiatief van 
de  LNMH (Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren) gehouden op zaterdag 24 maart van 
10.00 tot 12.00 uur. We willen hierbij graag een stuk natuurgebied ontdoen van afval wat hier niet 
thuis hoort. We proberen ook dit jaar zo goed mogelijk op te ruimen rond natuurgebied ‘De 
Leemputten’. We worden hierbij voor de 5

e
 keer op rij ondersteund door Scouting ‘De Paraplu’ uit 

Biezenmortel. 
 

 
 
 
Wil je mee doen? 
Meld je bij voorkeur aan bij de LNMH. Stuur voor 19 maart een mail naar Ad van Opstal  
(ajmvanopstal@gmail.com) of neem telefonisch contact op via 06 - 18162871. Bij aanmelding graag 
naam en leeftijd vermelden. Kinderen zijn uiteraard welkom maar onder begeleiding van een 
volwassene. We verzamelen bij het begin van de Heiweg. (achter autohandel Vugts)  om 09.45 uur. 
Albert Heijn Van de Wiel te Haaren, zorgt voor een natje en een droogje voor de vrijwilligers. 
 
Lokaal betrokken inwoners 
Heb je interesse in het schoonhouden van onze leefomgeving? Meer informatie hierover kun je 
opvragen via de Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers (SVZO). Dit is een landelijke organisatie 
voor lokaal actieve vrijwilligers.  
 

 

 
 
MILITAIRE OEFENING IN GEMEENTE HAAREN 1 EN 2 MAART 
 
Er wordt een militaire oefening gehouden in de omgeving van de gemeente Haaren. Het betreft 
een oefening in het kader van de opleiding tot Genist bij de Koninklijke Landmacht. 
 
Dit betekent dat de militairen gaan verplaatsen van Militair Terrein Fort Crevecouer (nabij Engelen) 
naar de Lunetten Kazerne in Vught. De verplaatsingen gaan het merendeel m.b.v. boten over 
vaarwegen en enkele verplaatsingen te voet over bestaande wegen. Te weten: Boot verplaatsing van 
Fort Crevecouer naar veerstoep nabij Bern (Zaltbommel), vervolgens een voet verplaatsing richting 
Kasteel Nederhemert en terug, waarna men weer terug vaart naar Fort Crevecouer. Hierna zal men 
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met de boot via het Engelensche gat over de Dieze en het afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-
Drongelen naar de fietsbrug bij Lunetten varen waarna men naar de Lunetten Kazerne gaat lopen. 
 
Aan deze oefening nemen 15 personen en 5 militaire voertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt 
van (oefen)munitie.  
 
De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant Mineurs- en Sap-peursschool van het 
Opleidings- en Trainingscentrum Genie uit Vught. 
 
Vragen, klachten of schade? 
Als u vragen of klachten heeft, of als er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. 
Noteer zo veel mogelijk gegevens zoals vermelding van de militaire eenheid, kenteken voertuig, 
datum en tijd, plaats, soort schade etc. Geef het door aan: 
 
Sectie Claims Ministerie van Defensie 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 
tel.nr. 030-2180444 
Email; JVDclaims@mindef.nl 
 

 
 
PRIKBORD 
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn 
 

 

 Donderdag 1 maart: raadsvergadering.  
Aanvang 20.00 in het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op 
www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en organisatie”. 

 Donderdag 8 maart: nostalgische middag. 
Van 14-16.30 in het HelvoirThuis. 

 Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum Wiv. 
Stembureaus in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. Openingstijden: 07.30-21.00 uur. 

 Zaterdag 24 maart: landelijke zwerfvuildag.  
Van 10.00-12.00 uur. Verzamelen: begin Heiweg. 
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