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 START ROMMELMARKTINZAMELING 2022 
 

De wekelijkse inzameling voor onze rommelmarkt gaat beginnen! Met ingang van 

zaterdag 16 april kan iedereen terecht bij  

familie Goossens aan de Haringsestraat 2a, onze 

inzamellocatie voor 2022. 
 

Van 09.30 tot 12.00 uur kunnen de spullen 

worden ingeleverd bij onze inzamelcommissie. 

Let wel: ook in 2022 gaan we voor kwaliteit dus 

als het “echte rommel” is, verwijzen we u naar 

de milieustraat. 
 
 

Sinds enkele jaren zijn we strenger gaan inzamelen zodat we op de rommelmarkt 

de vertrouwde goede kwaliteit kunnen bieden. 

Daarom nog eventjes voor iedereen de regels: 
 

Wat we niet innemen: 

1. grote stoelen (sofa’s, bankstellen, 1-2-3 zits) 

2. grote (wand)kasten 

3. computers (gewicht) 

4. oude grote televisies (gewicht) 

5. tapijt en vloerkleden 

6. verontreinigde spullen 

7. kapot glaswerk en kapot aardewerk 
 

Het is aan de commissieleden op zaterdagmorgen  

om te beoordelen of iets in bovenstaande categorie valt want we gaan ook dit jaar 

uiteraard weer voor kwaliteit. 
 

Voor meer info check onze website www.mvjuliana.nl. 

Heb je vragen over de inzameling stuur dan een mail naar info@mvjuliana.nl 
 

De rommelmarkt vindt dit jaar plaats op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 

uiteraard op het vertrouwde Marijkeplein. 
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DE SCHAKEL NUMMER 8 – 2022 
 

KOMT UIT OP  VRIJDAG 15 APRIL 2022 
 

Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl 
 

UITERLIJK VRIJDAG 8 APRIL 2022 
 

Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702 
 

Aangeleverde kopij: Geen bevestiging ontvangen?  

Neem dan telefonisch contact met ons op. 

De Schakel niet ontvangen ? Bel 06 - 18446702. 

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.  
 

In het kader van de AVG (Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) dienen verenigingen, 

instellingen én personen die FOTO’S van personen mailen naar de redactie van De Schakel voor plaatsing in één 

van de nummers er ZELF voor te zorgen dat zij toestemming hebben van de betreffende perso(o)n(en).  
 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in publicaties en advertenties en daaruit mogelijk 

voortvloeiende aansprakelijkheid. 

 

ACTIVITEITEN 1 APRIL T/M 15 APRIL 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Zondag 3 april Theater De Steenakker 8 

Dinsdag 5 april Dorpsraadvergadering 13 

Woensdag 6 april Eat & meet 38 

8 en 9 april Paasworkshops 7 

Zaterdag 9 april Inzameling hulpgoederen Oekraïne 4 

Donderdag 14 april Bijeenkomst jonge mantelzorgers 6 

Donderdag 14 april Paasviering Steunpunt Mariagaarde 38 

VERENIGINGSNIEUWS BLZ 

Caboose 18 

Muziekvereniging Juliana / De Rozenbottels 1 + 22 + 40 

Tennisvereniging de Zoetsmeer 29 

Voetbalvereniging Hapse Boys  26 + 28 

Volleybalclub Havoc  25 

  

 

`T SNUFFELHOEKJE’ 
 

Als je abonnee bent van de Schakel dan kun je gratis een  

oproep plaatsen voor gratis artikelen of diensten in  

de rubriek: `t Snuffelhoekje’ 

Stuur je oproep naar: info@deschakelhaps.nl 

 

Zoek de tien verschillen 

mailto:info@deschakelhaps.nl
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VAN HOOY REUNIE 
 

Op zaterdag 23 april 2022 gaan we weer oude tijden herbeleven. 

Dan vindt namelijk de gezellige VAN HOOY REÜNIE 2e editie plaats. 

Was jij in de jaren 80 en de jaren 90 vaak in deze dancing te vinden, dan is dit 

zeker iets voor jou. Dus speciaal voor de mensen die nu 40-50-60+ zijn. 
 

De muziek wordt verzorgd door een 

discjockey uit die tijd, hoe leuk is dat! 

Ook de muziek die gedraaid wordt is 

hoofdzakelijk uit de jaren 80 en 90. 

Denk maar aan UB40-Fleedwood Mac-

Normaal-Meatlof-U2-Bon Jovi-Europe-

Doe Maar. Dit is nog maar een kleine 

greep van de soorten muziek die 

voorbij gaan komen tijdens die avond.  

Dus haal de dansschoenen maar vast 

uit de kast 
 

Beste 40-plussers, noteer deze datum alvast in je agenda zodat je met je vrienden 

van toen nog eens leuke herinneringen op kunt halen. 

 Wij als organisatie hopen op een geweldige opkomst van deze 2de editie zodat deze 

avond nog lang in jullie herinnering zal blijven. Dus nog even kort samengevat: 

 

VAN HOOY REÜNIE 2e editie 

Wanneer?  Zaterdag 23 april 

Waar?   Zaal ‘De Posthoorn’ in Haps 

Zaal open  19.30 uur 
 

De toegang is gratis maar kom op tijd want aan de reacties te zien en te horen kon 

het wel eens gezellig druk worden. 
 

Tot dan, we hebben er zin in.  

Thedor, Marijke, Henk en Rogier. 

 

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING 
-  

- Onderhoud je huis en apparaten goed,(isolatieglas, dak en vloer isoleren). 

- Zet verwarming paar graden lager en uit voor het slapen gaan. 

- Laad oplaadbare apparaten niet langer op dan nodig is. 

- Vervang de lampen door spaar- of ledlampen.  

- Haal gordijnen weg voor de verwarming. 

- Zet alle apparaten (stand-by knop) uit.  

- Ventileer het huis. 
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INZAMELING HULPGOEDEREN OEKRAÏNE VAN 
PAROCHIE DE GOEDE HERDER 

 

Meer dan 3 miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht.  

Wilt u deze vluchtelingen helpen, dan is dit uw kans.  

Vanuit de Parochie de Goede Herder houden we een  

inzamelingsactie. Gelovig of niet, iedereen is welkom  

om hierin een bijdrage te leveren. 
 

Er is op dit moment grote behoefte aan: 

- Houdbare etenswaren (geen glas) 

- Drinken (bijv. water in plastic flessen, literpakken, pakjes) 

- Verbandmiddelen met goede houdbaarheidsdatum- 

- Toiletartikelen (tandenborstels, luiers, shampoo etc.) 
 

U kunt uw goederen inleveren: 

- Zaterdag 9 april tussen 10.00 - 12.00 uur in de Kerk van Haps 

- Van maandag t/m vrijdag tussen 9-12 uur bij de Pastorie,  

Burgemeester Verstraatenlaan 3 te Mill. 
 

De goederen kunnen t/m dinsdag 12 april 2022 worden ingeleverd.  

Op 13 april worden de ingezamelde goederen meegenomen naar het Bisdom in  

Den Bosch, waar het transport centraal wordt geregeld voor alle goederen die 

vanuit het hele Bisdom werkgebied verzameld zijn. 
 

Informatie: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com of telefonisch 0485-451282. 
 

LEGE FLESSEN VOOR OEKRAÏNE 
 

Wij zijn Bram en Mats.  

Wij willen iedereen die aan ons statiegeld 

flessen heeft gegeven bedanken.  

Wij willen Oekraïne steunen, want wij willen 

geen oorlog.  
 

Wij hebben € 65,50 naar giro 555 over 

gemaakt. Dat zijn meer dan 250 flessen!!!  

En die hebben we van jullie uit Haps gekregen. 

Bedankt daarvoor.  
 

Groetjes van Bram en Mats.  
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS 
 
 

Zaterdag 2 juli  19.00 uur Woord- en Communiedienst 

Misintenties:  Jaargetijde Diny Raaijmakers 
 

Zaterdag 9 juli 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties:   Maandgedachtenis Annie Peeters Weem–van den Bosch 

   Uit dankbaarheid 
 

Priester van de week: 
Vrijdag 15 tot vrijdag 22 april 2022. 

Pastoor James  Tel. 0485-451282.  
 

Zaterdag 23 tot zaterdag 30 april 2022. 

Pastor Bas van Dijk   Tel. 0485-218712.  
 

MISINTENTIES kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, 

Parallelstraat 2.03, tel. 0485 - 312817. U kunt daar een envelop in de 

brievenbus stoppen. Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus 

die aan de kerk hangt. De kosten bedragen € 12,50.  

Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het 

belangrijk dat u de intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste 

datum.  
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BIJEENKOMST VOOR (JONGE) MANTELZORGERS EN 
PROFESSIONALS (VERWIJZERS) 

 

Zorg jij voor een ander? 

We gunnen jou een adempauze ofwel respijtzorg 
 

Donderdag 14 april. 

Aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. 

Locatie: Bibliotheek Boxmeer. 
 

Op donderdagavond 14 april 2022 organiseert Mantelzorg- & Vrijwilligersplein 

een bijeenkomst over respijtzorg. Respijtzorg is als het ware een adempauze voor 

mantelzorgers. Een ander woord voor vervangende mantelzorg. Daar heeft iedere 

mantelzorger weleens behoefte aan. Het belooft een zeer informatieve avond te 

worden met als doel meer inzicht te geven in de term respijtzorg en de 

mogelijkheden voor jou als mantelzorger.  
 

Ben jij mantelzorger en heb jij een adempauze nodig, maar weet je niet hoe die te 

organiseren? Ben jij geholpen met vervangende mantelzorg? Of werk jij bij een 

organisatie die vervangende mantelzorg (ofwel respijtzorg) biedt? Kom dan naar de 

bijeenkomst en praat mee! 
  

Aan bod komen: 

Wat is respijtzorg? De respijtzorgkaart: een overzicht van alle 

respijtzorgvoorzieningen in het Land van Cuijk; Respijtzorgaanbieders 

vertellen over hun voorzieningen en de mogelijkheden; Mantelzorgers 

delen ervaringen over respijtzorg en wat het hen heeft opgeleverd.  
 

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Mantelzorg- en 

Vrijwilligersplein. 0485-700500  mvplein@sociom.nl 
 

Aanmelden voor 11 april kan ook rechtstreeks via de website www.mvplein.nl  
 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Land 

van Cuijk, SWZ Zorg, Sociom, Zorgboerderij De Horst, Stichting De Parel, Unik en 

Syntein.  
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PAASWORKSHOPS GROEI & BLOEI IN APRIL 
 

In april organiseren we op verschillende dagen Paasworkshops. Deze worden 

gegeven door Angela Visser in het Jeugdhuis Beugen, Dorpsstraat 50b. 
 

Kosten: € 30,00 voor leden van Groei & Bloei 

            € 32,50 voor niet-leden 

Betaling bij aanvang van de workshop. 
 

Bij de prijs zijn alle materialen, koffie thee en iets lekkers inbegrepen. 

Ook voor het benodigde gereedschap wordt gezorgd. 
 

De data van de workshops zijn: 

• Vrijdag    8 april van 14.00 - 16.00 uur 

• Zaterdag 9 april van 10.00 - 12.00 uur 

• Zaterdag 9 april van 13.00 - 15.00 uur 
 

Je maakt onder leiding van Angela een prachtig paasstuk. 

Op de website http://landvancuijk.groei.nl kun je de voorbeelden vinden. 

Neem gerust een vriend, vriendin, familielid mee. Ook niet-leden zijn van harte 

welkom. Mochten er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan plannen we 

nog één of meerdere data. 
 

Aanmelden zo snel mogelijk en de keuze van het paasstuk erbij vermelden. 

Informatie/aanmelden: Hermi Broenen, tel. 06-46563512 of broenen@gmail.com 

 

 

  

http://landvancuijk.groei.nl/
mailto:broenen@gmail.com
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THEATER DE STEENAKKER 
 

Odelion - Margriet Sjoerdsma  

Zondag 3 april 15.30 uur 
  

De pers is unaniem lovend over ODELION’s debuutalbum en 

haar in 2021 met een Edison bekroonde album Northern 

Lights! Kersverse Edison winnares ODELION is het nieuwe 

alter ego van Margriet Sjoerdsma! In de Steenakker speelt 

ze samen met pianist/gitarist Sander de Bie liedjes van haar beide albums en ook 

nieuw materiaal. In de sfeer van een intiem luisterconcert waarin Margriet zingt, 

piano en gitaar speelt en haar verhalen deelt rondom de liedjes die ze schreef. 

Margriet stond meerdere malen op North Sea Jazz Festival, en speelde op podia 

zoals de Kleine Komedie, Paradiso, LantarenVenster. Ook was ze te gast bij Leo 

Blokhuis op Radio 2 en Vrije Geluiden. In 2019 won ze de prestigieuze Nederlandse 

Oeuvre prijs Kleinkunst en Cabaret, die werd verzilverd met een Bronzen Leeuw 

(vorige winnaars o.a. Lenny Kuhr en Herman van Veen). 
 

Met ODELION slaat Margriet Sjoerdsma (o.a. bekend van A Tribute to Eva Cassidy) 

een nieuwe muzikale weg in. Ze keert er terug naar haar eerste liefde, namelijk 

eigen liedjes maken. Die liedjes kwamen tot leven in een huisje in Noorwegen. Ver 

weg van de waan van alledag, de stress, drukte en chaos van het moderne leven. 

Ze zat er drie maanden lang, in haar eentje. Voor Margriet het ideale decor om te 

schrijven over tijdloze thema’s als los-en achterlaten, durven springen, 

eenzaamheid, liefde en verwondering. Een ander thema dat als rode draad is terug 

te horen in haar muziek is het leren vergeven. Niet alleen van anderen, maar juist 

ook van jezelf. Over het breken en weer zorgvuldig in elkaar zetten van je hart. 
  

OOR schreef: 'Aantrekkingskracht 10 op een schaal van 10. Kwestie van stil blijven 

zitten, maar dat gaat vanzelf, omdat je geen noot wilt missen van dit 

wonderschone notenlandschap.' 

Ticketprijs: € 17,50   
 

Huistheater De Steenakker 

Steenakkerstraat 5, 5443 NK Haps 

Tel. 0485-310920  06-20507817 
 

Email:     info@desteenakker.nl 

Website: www.desteenakker.nl  (onder constructie) 

Facebook Instagram Twitter: Theater De Steenakker 
 

 

  

mailto:info@desteenakker.nl
http://www.desteenakker.nl/
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EXPOSITIE VAN  
EMAILLEN VOORWERPEN VAN GEER ROELOFS 

 

De Nijmeegse kunstenaar Geer Roelofs (84) en 

vader van onze Hapse kunstenares en 

bibliotheekvrijwilligster Jacqueline Roelofs, 

beoefent al zo’n 25 jaar de antieke kunst van het 

emailleren en glazuren.  

Geer zingt bij het Nijmeegs Byzantijns Koor.   

Het was gebruikelijk dat een lid na tien jaar 

lidmaatschap een geëmailleerd Byzantijns kruisje 

ontving. Degene die ze maakte kwam te 

overlijden en Geer volgde hem op.  

Na een eendaagse cursus in het Museum voor 

Vlakglas en Emaille kunst in Ravenstein ging hij 

met veel plezier aan de slag. Inmiddels maakt hij 

ook eigen ontwerpen. Deze worden overgenomen 

op een koperplaat waarop je met een brander 

gekleurde kristallen tot glas smelt.  

Inmiddels heeft hij een uitgebreide collectie 

waarvan een klein gedeelte geëxposeerd wordt in 

de Bibliotheek in Haps in de maanden maart en  

april. Alleen zijn populaire broches zijn te koop.  

U bent van harte welkom! 

Openingstijden van de bibliotheek in Haps:  

Maandag 14.30-20.00 uur; woensdag en vrijdag 14.30-17.00 uur 

 

WORKSHOP BEWEGEND LEREN 
 

Woensdag 11 mei 15.00-16.00 uur. 

Heeft uw kind moeite met het volgen van het reguliere onderwijs? 

Ziet u bij het kind dat het er wel in zit maar er niet uitkomt? 

Is er misschien een vermoeden dat hij of zij een beelddenker is? 

Misschien dyslexie, dyscalculie of AD(H)D heeft? 

Dan kan bewegen wel eens helpen. 
 

Mijn naam is Marlous Hak, kindercoach voor anders 

lerende kinderen. 

Ik wil deze groep kinderen heel graag, samen met hun 

ouders, eens kennis laten maken met een leuke manier van 

leren. Door zelf te ervaren wat bewegen met je hersenen 

doet. 
 

Wist je dat door middel van bewegen de hersenaktiviteit 

met wel 20% toe neemt. 

Of wanneer je kruisbewegingen gaat maken je zowel de 

linker- als de rechterhersenhelft activeert. 
 

Op woensdag 11 mei van 15.00 tot 16.00 uur heeft u nu de mogelijkheid om dit zelf te 

komen ervaren. In de bieb in Haps geef ik een bewegend leren workshop.  

Trek gemakkelijk zittende kleding aan en kom het zelf ervaren. 
 

Vooraf aanmelden is verplicht. 

Dit kan via de website van Biblioplus: www.biblioplus.nl of aan de balie van elke 

bibliotheek. Voor leden is het gratis. Niet-leden betalen € 2,50. 



                                                                                                                               10 DE SCHAKEL 7-2022 
 

MISTIG  VERHAALTJE 
 

Vandaag gingen we naar een verjaardag waar het altijd gezellig was. We 

hadden voor deze avond een oppas geregeld, want de kinderen konden toen 

nog niet alleen blijven. Sjaak  was vandaag jarig en werd 30 jaar. Toos, de 

vrouw van Sjaak, zorgde er altijd voor dat we niets tekort kwamen!   
 

Marijke ging toen met de rolstoel naar Beugen en ik een half uur later met de 

fiets. De rolstoel van Marijke haalde toen maar een snelheid van 6 km per 

uur. Het was heel moeilijk om met de fiets 6 km per uur te fietsen. Omdat 

het zo langzaam ging, slalomde ik dan van de ene kant van de weg naar de 

andere kant, maar daar hadden we een oplossing voor gevonden.  

We berekenden de afstand waar we naar toe gingen. In dit geval kreeg  

Marijke een halfuur voorsprong. Net voordat ze bij Sjaak en Toos was,  

haalde ik haar in.  
 

Daar samen aangekomen werden we hartelijk begroet en kon voor ons  

het feest beginnen. Het was er heel druk en we dronken een lekker  

bakje koffie met een stuk taart maatje XXL. Zo zat ik al spoedig aan het  

bier en Marijke aan de tonic met een schijfje citroen. Het was daar  

zelfbediening. Als je daar niet genoeg gehad had, dan lag het echt aan jezelf! Zo was 

het al snel twee uur ’s nachts, de tijd dat we weer op huis aan zouden fietsen. Dus ik 

zeg tegen Toos: bedankt, want we willen weer op huis aan gaan!  

Jullie gaan nou toch nog niet naar huis? `t Is nog maar 2 uur! Ik zeg, we zijn met de 

fiets en met de rolstoel nog wel een uurtje onderweg voordat we in Haps zijn! En we 

hebben de oppas maar tot 3 uur! Als we later komen moeten we dubbel betalen.  

We zeiden niet dat de oppas bij ons ook zou blijven slapen!   

Let maar goed op want het kan flink mistig zijn, hoorden we  

net op het journaal, volgens Sjaak.  
 

Na het bedanken van het heel gezellige feest, gingen we 

weer op huis aan. We waren al een eindje onderweg,  

komen we op het spoor in een mistbank. Het was ineens  

een hele kleine wereld. Maar goed dat ik niet vlak achter  

Marijke fietste. Ze had goede verlichting, maar remlichten  

had ze niet. Een eindje verderop kwam Marijke met de  

rolstoel plotseling uit de mistbank. Ik kwam 2 tellen later tevoorschijn.  

Op hetzelfde moment komt er een auto vanaf de Graafsedijk 

aan rijden. Hij had voorrang, maar hij stopte. Hij draaide zijn 

auto raam open en riep: is me dat schrikken. Het is nu ongeveer 

half drie in de nacht. En dan komt hier in de middle of nowhere 

een vrouw met een rolstoel uit een mistbank rijden, nogmaals 

om half drie 's nachts Als hier een stel marsmannetjes geland 

waren was ik niet zo geschrokken als nu. Ik hoorde het allemaal 

aan en ik zag zelfs in het donker nog dat hij lijkwit was.  

Ik zal voor een zwaailicht zorgen voor op de rolstoel dan kan ze dat gebruiken als het 

weer mistig is. Maar nogmaals, excuus van ons, dat we je zo lieten schrikken. Dus we 

geven elkaar een hand en rijden weer de volgende mistbank in.  

Vraagt Marijke: hoe ver zijn we nu?  
 

Ik zeg zo te ruiken vlak bij de nertsenfarm. Voor de rest ging alles voorspoedig en we 

zijn geen auto meer tegen gekomen. De mist was op een gegeven moment ook 

opgetrokken! In de verte zagen we alweer de verlichte wijzers van de Hapse kerkklok. 

Nog even en we waren weer thuis. 
 

Snijer        . 
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TWEE 10-JARIGE VRIJWILLIGSTERS WELKOM BIJ VERDELIET 
 

Twee vriendinnen Keita Bergsone uit Letland en Egle 

Fejertaite uit Litouwen zijn sinds kort vrijwilligster bij 

Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. Ze zijn leerlingen van 

basisschool 't Startblok en spreken goed Nederlands.  

Hun liefde voor natuur uit zich door te helpen in de tuin 

waar groenten, fruit, bloemen en kruiden groeien en een 

vijver is waar je heerlijk rustig kunt vertoeven. 

Graag wilden ze een winterkoning nestje vlechten dat ze 

thuis willen ophangen. Zo gezegd, zo gedaan want met 

wilgentenen kun je veel vlechten 
 

Verdeliet is een bijzondere ontmoetingsplaats waar 

mensen die met plezier samenwerken, hun talenten 

inzetten en ontwikkelen en kennis en ervaring delen, 

met als motto: doen, delen en beleven.  

 

Kijk voor meer informatie bij www.verdeliet.nl.   

Wereldtuin Verdeliet is te vinden aan de  

Toermalijnlaan 40, wijk De Valuwe in Cuijk. 

 

 

 
 

DRIE SCHOLEN, ÉÉN DOEL:  
RIJKER ONDERWIJSAANBOD 

 

Om in de regio Land van Cuijk en 

Maasduinen kwalitatief goed onderwijs 

voor de toekomst te borgen, regionale 

ambities te verwezenlijken en financieel 

gezonde scholen te houden, zijn de drie 

scholen in de zomer van 2021 een 

strategisch proces gestart dat geleid heeft tot een gezamenlijk toekomstperspectief: het 

vormen van een regionale scholengroep. Een scholengroep met verschillende 

vestigingen met elk een eigen (voor de leerlingen herkenbaar) profiel en profilering. 
 

Meer tijd 

Afgelopen maanden is gesproken met de medezeggenschapsraden en de Raden van 

Advies. Om aan de maatschappelijke en bestuurlijke opdracht te voldoen, nemen we 

meer tijd om met brede betrokkenheid een voorstel voor het onderwijslandschap en de 

organisatie van de toekomst verder uit te werken. Zo werken we samen aan de 

herijking van het onderwijslandschap in een gebied dat te maken heeft met krimp. Het 

voorstel moet er voor het einde van 2022 liggen. 
 

Integraliteit 
Een voorstel waarmee we door deze intensieve samenwerking een rijker 

onderwijsaanbod met meer keuzemogelijkheden voor onze (toekomstige) leerlingen 

creëren. Want, de samenwerking tussen het Elzendaalcollege, het Merletcollege en 

Metameer geeft garanties voor het behoud van keuzemogelijkheden voor leerlingen en 

ouders. En zo behouden we ook de kleinschaligheid en diversiteit binnen een groter 

geheel in de regio Land van Cuijk en Maasduinen. 

 

Het leven is als muziek: 

Het wordt mooi als je de juiste toon weet te vinden. 

http://www.verdeliet.nl/
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TIJDEN HERLEVEN… 
 

  

Duitsland - Polen oorlog;  

Na-oorlogs Europa 
 

Vele inwoners vluchtten uit Polen naar 

Nederland of werden uit hun land verdreven. 

Hanna Jasinski en Pauwel, twee vluchtelingen  

uit Polen, die in 1958 in Wanroij bij de familie 

Verheijen werden opgevangen. 
 

Helaas, ook nu herhaalt de geschiedenis zich 

weer en vluchten miljoenen Oekraïners uit hun 

land.  



  13 DE SCHAKEL 7-2022 
 

UITNODIGING  
DORPSRAADVERGADERING 5 APRIL 

 

Beste Dorpsgenoten, 
  

Graag willen we u uitnodigen voor de dorpsraadvergadering  

die wordt gehouden op dinsdag 5 april 2022 in Café  

Zaal De Posthoorn om 20.00 uur.   
 

Het is de eerste dorpsraadvergadering onder de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

Elk dorp krijgt een gebiedsmakelaar en voor Haps is dit Tiny Strik en onze 

gebiedswethouder is Willy Hendriks, beide zullen aanwezig zijn op de 

dorpsraadvergadering om zich voor te stellen.  

Ook komt Stan de Laat(gemeente) de stand van zaken bespreken rondom de 

herinrichting van de Kerkstraat. Vanuit het dorp worden onze contactpersonen van 

de buurten verwacht op de dorpsraadvergadering.  
 

Afgelopen jaren worden de dorpsraadvergaderingen goed bezocht maar we hopen 

natuurlijk op een nog hogere opkomst dus loop een keer binnen bij een 

vergadering. Als veel mensen zich betrokken voelen bij ons dorp doet dat ook ons 

goed en hebben we een belangrijkere stem richting gemeente. 
 

Een agendapunt wat ook toegevoegd moet worden is de toestand in Oekraïne.  

We vragen de wethouder naar de stand van zaken op dat moment.  

Ook kun je actuele zaken hierover volgen op de website van de gemeente 

www.Landvancuijk.nl . 
 

Agenda 

         - Voorstellen gebiedsmakelaar en gebiedswethouder 

         - Komplan /herinrichting dorpshart(Stan de Laat) 

         - Woningbouw 

         - Tiny Houses 

         - Oekraine 

         - Voortgang RBL 

         - Facility point 

         - Budget sociale vernieuwing(oproep) 

         - Wat verder ter tafel komt 
 

Luc Arts namens de Dorpsraad    

Aanmelden nieuwsbrief kunt u via www.haps-info.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://facebook.us9.list-manage.com/track/click?u=b0398c0c07b80075197e1e730&id=b3d8e7fb53&e=e38e366f40
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VOORTGANG INDUSTRIETERREIN LAARAKKER NOORD-WEST 
 

In de zomer van 2021 heeft de gemeente Cuijk het voorontwerp bestemmingsplan voor 

dit nieuwe industrieterrein ter inzage gelegd. Het is een stuk nieuwe industrie tussen 

buurtschap ”de Haring” en het huidige 

industrieterrein. Zie www.laarakker.com 
 

Als herinnering: al 12 jaar geleden werd door 

Cuijk verzonnen dat een industrieterrein 

tussen de A73 en pal tegen buurtschap “de 

Haring” gerealiseerd moest gaan worden. 

Daarmee ook vlak bij de Maria molen. Het is 

Haps nu duidelijk wat de impact van dit terrein 

ten opzichte van onze dorpskern is. De laatste 

ontwikkeling is dat Peutz met een brand-

laboratorium naast de tankstations gaat 

bouwen. 

Na gesprekken met buurtbewoners en de 

gemeente werd eind vorig jaar een opvallend 

positief resultaat bereikt, de groene buffer tussen de bewoners aan de Cuijkseweg en 

het industrieterrein werd verhoogd naar 70 meter, inclusief een aardewal 3,5 meter en 

bosachtige inrichting alles in goed overleg. Nogmaals, heel goed nieuws. 
 

In het VO-bestemmingsplan van de gemeente werd ook over de Maria molen 

gesproken. Een rapport van de firma Peutz uit 2013 werd gebruikt. 
 

De Mariamolen te Haps kan aangemerkt worden als een zeer bijzondere molen. Het 

betreft hier een zeskant bergmolen. Zeskanten molens zijn al redelijk uniek, in Europa 

zijn er 24 bekend, waarvan 8 in Nederland. Als bergmolen is de Mariamolen echter enig 

in zijn soort. 
 

De Maria molen wordt beschermd door een molenbiotoop. In het kort een redelijke 

afstand waarbij nieuwe bebouwing aan bouwhoogtevoorwaarde moet voldoen om de 

windvang te beschermen tijdens draaien van de molen. Hiervoor is een wiskundige 

formule bepaald waarbij bepaalde waardes input zijn. 
 

Het viel de Dorpsraad alsook de molenaar op dat deze berekeningen niet correct zijn 

toegepast. Het is onze mening dat de adviezen van Peutz niet juist worden 

meegenomen. Ook baseert de gemeente zich op basis van verouderde informatie om 

haar mening te vormen. Het zorgt ervoor dat de berekening een behoorlijk afwijkend 

resultaat laten zien. Er werd door de molenaars en Dorpsraad een zienswijze ingediend. 

Dat allemaal in de zomer van 2021. 
 

 

  

https://facebook.us9.list-manage.com/track/click?u=b0398c0c07b80075197e1e730&id=65124d451a&e=e38e366f40
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Vervolgens wordt in de commissievergadering eind  november 2021 het VO-

bestemmingsplan besproken. Juist een paar dagen vooraf aan deze vergadering komt 

ook een reactie van de gemeente op het molen-verhaal. Het was een erg technisch 

verhaal met honderden bladzijde inhoud. Het was enorm jammer te zien dat de 

antwoorden van de gemeente voor verwarring hebben gezorgd. Het andersom 

redeneren, eerdere argumentatie niet van toepassing verklaren en stelselmatig geen 

antwoord geven op vragen en opmerkingen, is debet hieraan. Het was de mening van 

de dorpsraad dat hiermee een onredelijke discussie ontstond. Het was na onze 

communicatie wel duidelijk dat de irritatie en frustratie van de dorpsraad en molenaars 

bij de gemeente is aangekomen. 

Let wel: het is onze gemeente die met de aanvraag van Regionaal Bedrijvenpark 

Laarakker BV om in een gebied dicht tegen Hapse bewoners en een unieke molen, een 

nieuw industrieterrein te ontwikkelen. In Nederland hebben wij samen afgesproken 

elkaar in redelijk- en billijkheid te beschermen voor dergelijke ontwikkelingen. Daarmee 

dus de bouw van nieuwe industrieterreinen te regelen. Indien deze regelgeving niet juist 

wordt toegepast, is het de taak van ons allen hier tegen te reageren en daarmee de 

gekozen gemeenteraad instrumenten te geven dit juist te organiseren. Het is niet meer 

dan dat. 
  

Met name CDA (Ans van Zeeland) en team Lokaal (Stephan Muskens) hebben zich met 

de Dorpsraad hard gemaakt dit proces zo te bewaken. Na de verkiezingen hebben alle 

partijen zich opnieuw georganiseerd. In het nieuwe Land van Cuijk is de belofte gedaan 

dat er een “nieuwe bestuurscultuur“ komt, meer transparanter en dienstbaar aan de 

burgers. Ook het CDA en Team Lokaal hebben een nieuwe indeling gekregen met 

nieuwe raadsleden. Voor het CDA heeft Arjan de Breijer zich meteen in die rol gezet.  

De dorpsraad wil graag met alle raadsleden de dialoog aangaan. Medio april krijgt de 

gemeenteraad wederom een technische toelichting van de gemeente. Dat wordt een 

besloten bijeenkomst. 

Tijdens de commissievergadering in november 2021 was afgesproken dat de wethouder 

een nieuw overleg zou regelen tussen alle betrokkenen: de molenaars, het bureau 

Peutz, de Dorpsraad en RBL BV. Helaas werd dat niet juist uitgevoerd en daarmee moet 

dit overleg opnieuw. Wij wachten al maanden op een gesprek. 
 

Als betrokken bewoners van Haps en de Dorpsraad, zetten wij ons in voor een leefbaar 

dorp. Het is essentieel dat besluiten correct en transparant gevoerd worden. Het is 

betreurenswaardig te zien dat anno 2022 dit zo moeizaam is. Het lijkt toch echt dat 

overwegend financiële motivatie van de gemeente de drijfveer voor een industrieterrein 

is. Wij vragen slechts om transparante beslistrajecten, dan kan dat zorgen voor ene 

beter draagvlak. 
 

René Janssen namens de Dorpsraad Haps 
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 BEGROTING GEMEENTE LAND VAN CUIJK 
 

Tijdens de laatste raadsvergadering is de begroting aan de orde 

gekomen. Op zich was deze niet zo spannend omdat de 

begrotingen van de  5 gemeenten gewoon in elkaar geschoven zijn. 

Er staat geen nieuw beleid in.  

In een zogenaamd raadsprogramma zullen alle partijen proberen 

om het College een koers mee te geven.  

Als Liberaal LVC proberen we natuurlijk zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma 

daarin vast te laten leggen. 
 

VLIEGBASIS We hebben een motie, om de gevolgen van het heropenen van vliegbasis 

‘De Peel’ via een onderzoek in kaart te brengen, mede ingediend.  

Defensie wil er F35 straaljagers stationeren en die blijken extreem veel lawaai te 

maken. We willen weten wat de effecten zijn op de gezondheid van inwoners. 
 

GEMEENTEWAPEN Vertegenwoordigers van de 

Hoge Raad van Adel presenteerden het nieuwe 

gemeentewapen van Land van Cuijk bij aanvang van 

de raadsvergadering.  
 

Ik was eerst in de veronderstelling dat ze per 

ongeluk het oude gemeentewapen van Cuijk lieten 

zien. Echter, het bleek toch de goede te zijn, met 

een minimaal verschil. (Zie foto’s)  

Wel jammer, een gemiste kans om saamhorigheid 

uit te stralen.  
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COLUMN- Als raadsleden mogen we ieder een keer een column schrijven in de 

Maasdriehoek. Ik was deze maand aan de beurt. Ik deel de tekst met u. 
 

En wat vinden de ambtenaren ervan?  

Wat voelt dat lastig zeg. De bouwkosten vliegen omhoog, zo ook de energieprijzen, de 

financiën voor Land van Cuijk zijn op de lange termijn best onzeker, een oorlog woedt 

op de achtergrond met mogelijk ook de nodige consequenties, veel inwoners hebben 

wensen en ideeën waar ook een financieel plaatje aan hangt…en als gemeenteraad 

buigen we ons ondertussen over ‘een paleis’, het gemeentehuis in Boxmeer dat 

verbouwd gaat worden. De teller staat al op 16,5 miljoen. Ik begrijp de architecten die 

enthousiast hun verhaal vertellen, die De Maasheggen terug willen laten komen in de 

inrichting van het nieuwe gemeentehuis waardoor het hele huis gestript moet worden. 

Dat is hun rol. Maar mijn rol als raadslid is anders.  
 

Ik moet de kaders bewaken, m.a.w. ik moet mezelf de vragen stellen: is de uitgave te 

verantwoorden? Kan ik dit uitleggen? Moet het programma van eisen aangepast worden 

om op die wijze een besparing te kunnen realiseren? Wat hebben we nodig en wat mag 

het kosten aangezien we nog meer projecten hebben die euro’s opslurpen?  

In Grave-West en Vierlingsbeek is men bijvoorbeeld al jaren bezig om een MFA 

(multifunctionele accommodatie) van de grond te krijgen. Persoonlijk hecht ik namelijk 

enorm aan plekken waar mensen samen kunnen komen. Dat kan het leven voor velen 

aangenamer maken. Ik hoop in deze bestuursperiode niet mee te maken dat dorpen en 

wijken van een koude kermis thuiskomen omdat de centen op zijn. Diezelfde inwoners 

hoeven maar amper op het gemeentehuis te zijn, veel kan digitaal en desnoods komt de 

gemeente bij u aan huis, zoals is beloofd.  
 

Als raadsleden maken we naar verhouding ook weinig gebruik van het gemeentehuis, 

enkel voor raads-, commissie- en fractievergaderingen. U voelt ‘m al, het zijn juist de 

ambtenaren die er hun thuis hebben.  

Maar wat vinden zij nu van de plannen? Zouden zij misschien wél een soort van 

dependance willen hebben? Wat zijn hun praktijkervaringen? Als ambtenaren mij 

kunnen vertellen waarom ze zo blij worden van deze plannen, ga ik de uitgave wellicht 

begrijpen. Binnenkort hebben we een werkoverleg over dit thema, ik hoop dat we in 

gesprek mogen met de ‘bewoners’.  
 

Mocht u willen reageren?  Of gewoon contact opnemen? Graag! 
  

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

http://www.liberaal-lvc.nl/
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CABOOSE 
 

Knutsel 
Eindelijk weer een knutselavond. Dat was al weer 

een tijdje geleden. 

Deze keer weer iets wat nog nooit gedaan was en 

dus voor allemaal een beetje spannend. 
 

Er lagen kleurplaten klaar of er mocht zelf iets 

getekend worden. De zwarte lijnen moesten 

beplakt worden met dik touw. En dat plakken 

moest deze keer met de vingers!! Geen kwastje. 

Sommige kinderen hadden hier toch wat moeite 

mee. 
 

De volgende opdracht was om een stuk 

aluminiumfolie heel precies over de tekening te 

spannen zodat het reliëf van het touw goed naar 

boven kwam. Om dit extra goed uit te laten komen 

mocht er met speciale verf nog een tintje aan 

gegeven worden. Zie het resultaat. 
 

Tot de volgende keer maar weer ?  

Gaan we iets maken voor de verjaardag. 
 

Team Knutsel 

Data Knutsel: 8 april, 13 mei en 10 juni. 
 

NEXXT:  

Op vrijdag 1 april zou de volgende NEXXT avond 

zijn, maar waarschijnlijk zal deze niet doorgaan i.v.m. te weinig aanmeldingen door 

de jeugdprinsenreceptie. 

De volgende NEXXT avond is op 20 mei.  

We hopen jullie dan weer allemaal te zien! 
 

Groetjes, Team NEXXT 

Data NEXXT: 20 mei en 24 juni.  
 

YOLO: 

Na NEXXT en de knutsel, is ook YOLO 

weer gestart!! Jippie! 

Vrijdag 25 maart stond de film Encanto 

op de rol. Een superleuke avond voor de 

kids waarbij de Kuip werd opgebouwd tot 

een gezellige bioscoop met chips en 

hapjes. 

De volgende YOLO avond is 22 april. We 

verwachten jullie dan allemaal weer. 
 

Greetz, 

Team YOLO  

  
 

Elke dag heeft wel iets, maar vandaag is bijzonder 
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Ik kreeg de pen doorgegeven van Noek Nabuurs. 
 

Hoe kennen jullie elkaar?  
Noek is mijn maatje en helpt me 

oefenen met lezen.  

Noek is een lief meisje en heeft veel 

geduld.  

We kunnen altijd fijn kletsen samen. 
 

Mijn naam: Lieske Mooren  

Leeftijd: Bijna 7 jaar 

Hobby’s: Turnen, daar ben ik nog 

maar net mee begonnen en vind het 

erg leuk. Het leukste vind ik aan de 

rekstok.  
 

Ik ga ook elke dinsdag dansen bij de 

Zelfkanthennekes, waar ik erg lieve 

leidsters heb: Nina en Bo. Ik dans bij 

Devotion, de jongste groep. Sinds kort 

dansen we ook op toernooien en tot 

nu toe hebben we elk toernooi 

gewonnen.  
 

Ik vind shoppen heel leuk. Als ik met mama mee mag, kan ik lekker zelf 

kiezen. Ik vind het ook leuk om in de keuken te helpen. Cake bakken doe ik 

het liefste met papa! Af en toe ga ik met papa en opa mee de koeien melken, 

dan mag ik de koeien mee opjagen en de kalfjes melk geven.  En bij ons op 

het erf doe ik graag skeeleren.  
 

Wat vind je het leukst in of van Haps?  

Het Hapse bos, daar ga ik graag spelen op de kabelbaan. Het is fantastisch 

dat we in Haps IJs & Spijs hebben; mijn lievelingsijsje is Gember-citroen en 

aardbei. Carnaval vond ik dit jaar erg leuk en er was veel voor de kinderen 

georganiseerd. De optocht meedoen vond ik leuk.  
 

Wat zou je anders zien in Haps?  
Dat ik gewoon in Haps zou kunnen turnen.  
 

Wat mis je in Haps? 
Een binnenspeeltuin, dat zou in de winter wel fijn zijn. En in de zomer zou een 

zwembad wel vet zijn.  
 

Aan wie wil je de pen doorgeven?  
Ik geef de pen door aan Esmee Wijntjes. Haar kwam ik laatst 

tegen in het speeltuintje en we hebben leuk gespeeld.   
 

De pen kan doorgegeven worden aan  

alle kinderen in Haps t/m 16 jaar. 
 

Artikel de pen mailen naar: 

info@deschakelhaps.nl  

vóór vrijdag 8 april inleveren. 
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GROEP 8 OP DE BRES VOOR TOON 
 

In de vorige Schakel lazen wij 

dat onze afvalheld Toon van 

Dijk een bloemetje kreeg in de 

week van de afvalheld. Dat 

vinden wij super want wij zien 

hem ook altijd fietsen en hij 

zorgt dat Haps er altijd netjes 

bij ligt.  
 

Maar wij vinden het ook 

belangrijk dat hij dit op een 

veilige manier kan doen en 

daarom willen we vragen of we 

niet iets kunnen bedenken met 

z’n allen (heel Haps) om Toon 

een echt passend cadeau te 

geven zoals een bakfiets of een 

fietskar waardoor hij op een veiligere manier al dat afval op kan halen, want we 

willen niet dat er iets met hem gebeurt met al die tassen aan zijn stuur… 
 

Wie weet hoe we dit kunnen aanpakken en wil ons daarbij helpen?  

Wij hebben alvast hele mooie tekeningen gemaakt met de hele klas (22 kinderen), 

zoals u kunt zien, speciaal voor Toon! 
 

U mag ons mailen op mhmverheijen10@gmail.com 

Alvast bedankt voor uw hulp!  

Groetjes van groep 8 van de Bongerd!!! 
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VEEL MUZIEKNIEUWS VAN  
MUZIEKVERENIGING JULIANA & DE ROZENBOTTELS 

 

Zaterdagavond 2 april: LPM 30+ in Gassel! 

Zaterdagavond 2 april is het zover: het eerste optreden na de “corona-tussenstop” staat 

op de agenda: Het optreden van LPM 30+ in Gassel. In het vorige nummer van De 

Schakel hebben we deze, bij voorbaat mooie avond, al beschreven.  

In het kort nogmaals de details: 

De avond begint om 19.30 uur en de toegang tot het concert is gratis!  

Het studieorkest “Opmaat!” staat onder leiding van dirigent Nord Strik en ons LPM 30+ 

orkest staat onder leiding van Marjo van der Locht. 
  

Het is natuurlijk hartstikke leuk om velen te mogen ontmoeten in Gassel. 

De toegang is gratis; de avond vindt plaats in gemeenschapslocatie De Viersprong. 
 

Een terecht trotse 

Marjo van der Locht 

en haar LPM 30+ 

orkest 

 

 

Zondag 3 april: Frühschoppen met de Rozenbottels! 

Na een ongetwijfeld mooie avond in Gassel zitten we op zondag 3 april allemaal klaar 

voor de volgende activiteit: Het Frühschoppen van de Rozenbottels! Dit jaar geen 

culinaire editie maar dit is in de vorige Schakel al uitgebreid toegelicht. Onze blaaskapel 

heeft in de afgelopen weken al hele mooie optredens mogen verzorgen in ondermeer 

Groesbeek en Wanroy en op zondag 10 april zijn de Rozenbottels te gast in Boxtel 

tijdens het Blaaskapellenfestijn “Böhmische Perle”. Dit belooft een topdag te worden 

voor de liefhebbers van Blaasmuziek. 
 

We richten ons nu eerst op het 

Frühschoppen! Ons clubhuis de Posthoorn 

wordt weer omgebouwd tot een gezellige 

“Stube” en is geopend vanaf 11.00 uur. 

Vanaf 12.00 uur mogen de dansvoetjes weer 

de vloer op, want na twee jaren afwezigheid 

mag dat weer! De toegang is uiteraard 

gratis! 
 

Namens de Rozenbottels: Graag tot a.s. zondag. 

We maken er een mooie dag van! 
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Zondag 10 april: De Rozenbottels op de Böhmische  

Perle in Boxtel 

Het Blaasmuziekfestijn Böhmische Perle vindt plaats in  

Gemeenschapshuis Orion in Boxtel. De optredens vinden  

plaats op twee podia tegelijk en er wordt om-en-om  

gespeeld. Het schema voor deze dag ziet er als volgt uit:  

(bron Polkafest.nl).  

De toegang is gratis! 
 

13.00 
 

Beyersland Kapel - Boxtel  

13.00 
 

Morava - Tilburg  

14.30 
 

De Zwarte Fanfare - Aarle Rixtel  

14.30 
 

Die Heidefelder Musikanten - Eindhoven  

16.00 
 

Aalander Muzikanten - Bakel  

16.00 
 

Blaaskapel de Breethaler - Maasbree  

17.30 
 

Blaaskapel De Rozenbottels - Haps  

17.30 
 

Blaaskapel Die Fürstenwälder Musikanten - Boxtel  

 
Zaterdagavond 16 april: Jubilarissenconcert 2020-2021 

MV Juliana is een klein beetje met een “inhaalslag” bezig want op 

zaterdagavond 16 april staat alweer de volgende activiteit 

gepland: Het Jubilarissenconcert 2020-2021.  
 

We hebben, om de bekende reden, twee jaar op een rij ons 

Jubilarissenconcert moeten annuleren maar het gaat dan toch echt 

gebeuren! 
 

Onderstaande leden worden in de bloemetjes gezet:  

60 jaar lid: Wim van der Locht, Tiny van der Locht, Teun Bongers en Bart Daanen 

50 jaar lid: Mari van Dijk 

40 jaar lid: Joris van Elk 

25 jaar lid: Liesbeth Verkerk 
 

Alle info over het Jubilarissenconcert lezen jullie in de volgende Schakel.  

De muzikale avond begint om 20.00 uur in ons clubhuis De Posthoorn.  
 

Optredens zijn er van orkest LPM 30+, onze slagwerkgroep en het orkest van MV 

Juliana! De toegang is uiteraard gratis. 

 
In aantocht: Eldorado: Hemelvaartsweekend 2022 

Het project “Eldorado” is al enkele keren vermeld geweest in de 

Schakel en het zit er nu toch echt aan te komen: Het grote 

Openlucht toneelstuk gaat plaatsvinden in het 

Hemelvaartsweekend. 

Qua opzet is dit project te vergelijken  

met “Lijn 5443” van enkele jaren geleden. De uitvoeringen  

vinden plaats op Landgoed “Barendonk” in Beers.  
 

Binnenkort alle info over de voorstellingen op  

vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei.  
 

Op onze website www.mvjuliana.nl  

wordt Eldorado al uitvoerig beschreven, dus voor alle  

nieuwsgierigen: neem maar gerust alvast een  

kijkje want het wordt een uniek weekend! 

https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=335
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=119
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=207
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=95
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=62
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=37
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=71
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=104
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=335
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=119
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=207
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=95
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=62
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=37
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=71
https://polkafest.nl/code/band_page.php?band_id=104
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OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN  
LAND VAN CUIJK 

 

Op dit moment verblijven 121 Oekraïense vluchtelingen in de 

gemeentelijke opvanglocaties van het Land van Cuijk. De opvang 

verloopt naar omstandigheden goed, mede dankzij de inzet van 

vele vrijwilligers. De komende maand loopt het aantal te 

verwachten Oekraïense vluchtelingen op van 137 naar een totaal 

van 274. De voorbereidingen lopen op schema. 
 

Gemeentelijke opvanglocaties 

In Europarcs in Linden verblijven nu 110 Oekraïense vluchtelingen. Een 

kleinere locatie aan de Grotestraat in Vierlingsbeek vangt 11 mensen op. De 

opvang verloopt naar omstandigheden goed. Veel inwoners hebben zich bij de 

opvanglocaties als vrijwilliger gemeld en helpen ieder een Oekraïens gezin. 

Nieuwe locaties binnen het Land van Cuijk worden opgestart om het 

voorlopige totaal van 274 Oekraïense vluchtelingen opvang te kunnen bieden. Deze 

locaties worden in overleg met de beheerders zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. 
 

Opvang door particulieren 

Er wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht waar opvang door particulieren plaatsvindt. 

De opvang door particulieren is hartverwarmend, maar we benadrukken dat het 

onbekend is hoe lang dit zal duren. Ook kan het zijn dat een vluchteling (speciale) zorg 

nodig heeft. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van 

vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor 

particulieren die overwegen om mensen uit Oekraïne in huis te nemen.  
 

Inschrijven Basisregistratie Personen 

We vragen particulieren die opvang bieden om de Oekraïners erop te 

wijzen om zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen, wat 

noodzakelijk is om voor de toelage op het leefgeld in aanmerking te 

komen. 
 

Onderwijs 

Door inschrijving in de Basisregistratie is bekend aan welke kinderen onderwijs geboden 

moet worden. Ook worden jonge kinderen hierdoor automatisch opgeroepen voor het 

consultatiebureau. Voor onderwijs wordt in eerste instantie gekeken naar 

samengestelde Oekraïneklassen, aansluitend op de ervaring die er in het Land van Cuijk 

al is met internationale schakelklassen. Zoals het er nu naar uitziet, gaan de eerste 

kinderen op 29 maart naar school. 

Info: gemeentelandvancuijk.nl/nieuws en takecarebnb.org 
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HAVOC STROOPWAFELACTIE 
 

In de vorige Schakel hebben we al laten weten dat op vrijdag 8 april onze 

stroopwafelactie plaatsvindt. Onze leden zullen langs de deuren gaan om de heerlijke 

stroopwafels te verkopen. Of je kunt zelf bij de sporthal langs 

komen. 
 

Net zoals bij onze oliebollenactie is het mogelijk om vooraf een 

bestelling te plaatsen in onze webshop:  

https://vc-havoc.landvancuijkshop.nl  

De link naar de webshop is ook te vinden op onze website:  

www.vc-havoc.com 
 

Je kunt in de webshop 

aangeven of je de 

stroopwafels bezorgd wilt hebben of dat je ze zelf 

komt ophalen bij de sporthal.  

Bestellen via de webshop kan tot 6 april. 
 

De stroopwafelactie is van 18.00u tot 20.00u. 

De prijzen van de stroopwafels:  

1 pakje €3,00 - 2 pakjes €5,50 - 3 pakjes €7,50. 
 

Een dag later (9 april) vindt onze feestavond 

plaats in sportcafé De Stappert.  

We hebben er een tijd op moeten wachten, maar 

we mogen eindelijk weer een feestje vieren met 

al onze (ex-)leden, supporters, sponsoren en 

iedereen die van een feestje houdt! 
 

De feestavond met Dj Dre-z begint om 20.30uur. 

Voorafgaand kun je al genieten van de sportieve 

prestaties van Dames 1, Heren 1 en Heren 3 

(deze wedstrijden beginnen om 19.00 uur). 
 

Programma tot 15 april: 

 

 
  

02-04 15:00 Apollo Mill DS 1 HaVoC DS 5 De Looierij, Mill 

 16:30 Skunk DS 1 HaVoC DS 2 De Bunders, Veghel 

 16:30 SOMAS/Activia HS 1 HaVoC HS 1 Activiahal, Sint Anthonis 

 16:30 HaVoC HS 2 Skunk HS 4 De Stappert, Haps 

 19:15 Next Volley Dordrecht DS 1 HaVoC DS 1 De Dijk, Dordrecht 

03-04 13:00 HaVoC N5 1 Avance N5 1 Pica Mare, Gennep 

 13:30 VC Volt N5 1 HaVoC N5 2 Pica Mare, Gennep 

 14:00 Saturnus/HC N5 2 HaVoC N5 1 Pica Mare, Gennep 

 14:00 Vocala N5 2 HaVoC N5 2 Pica Mare, Gennep 

 15:00 Flamingo's'56 N5 1 HaVoC N5 1 Pica Mare, Gennep 

06-04 20:30 Nuvo'68 DS 1 HaVoC DS 3 De Hongerman, Nuenen 

09-04 12:30 HaVoC MC 1 SOMAS/Activia MC 3 De Stappert, Haps 

 14:30 HaVoC DS 4 Vollan '65 DS 2 De Stappert, Haps 

 14:30 HaVoC DS 6 VC Montagnards DS 2 De Stappert, Haps 

 16:30 HaVoC DS 2 SOMAS/Activia DS 4 De Stappert, Haps 

 16:30 HaVoC HS 2 Hajraa HS 6 De Stappert, Haps 

 19:00 HaVoC DS 1 S [&] T Armixtos DS 1 De Stappert, Haps 

 19:00 HaVoC HS 1 Hajraa HS 4 De Stappert, Haps 

 19:00 HaVoC HS 3 ActiveRooy HS 1 De Stappert, Haps 

11-04 20:00 HaVoC DS 4 Detac DS 2 De Stappert, Haps 

 20:00 HaVoC HS 1 Shock '82 Cuijk HS 1 De Stappert, Haps 
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HAPSE BOYS 
 

De eerste overwinning van Hapse Boy 1 is binnen.  

Op de laatste zondag van maart is met 0-3 in Groesbeek gewonnen 

van Germania 1. 

Het is nog wekelijks voor veel teams problematisch om voldoende 

mannen of vrouwen op het veld te krijgen. Naast ziekte en 

blessures is een belangrijke oorzaak dat allerlei andere activiteiten 

ook weer zijn opgestart en geregeld prioriteit krijgen boven het 

voetbal. 
 

De volgende nevenactiviteiten zitten inmiddels in de planning, nu het weer mogelijk en 

toegestaan is om samen te feesten. 

Zondag 24 april 2022 staat in het teken van Koningsdag en op zondag 29 mei 2022 

vieren we de laatste (thuis)speeldag voor de seniorenteams. 

Bij de jeugd is op 25 en 26 mei 2022 de Nacht van Hapse Boys (voor JO10/11/12/13 

en MO13) en is de organisatie van het C-kamp opgepakt. 

TIP - THEEZAKJES 
 

Auto - een paar droge theezakjes geeft frisse geur en  
          neemt vocht op. 
         Help ook voor nare geurtjes in koelkast- schoenen – enz.  
 

Planten - verzamel gebruikte theezakjes en gooi ze in een  
              emmer met lauw water, beschermt tegen schimmelinfecties   
              of blaadjes gebruiken voor bemesting 

 

https://yoo.rs/tag/Theezakjes
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VRIJE INLOOPTRAINING TENNIS 
 

TV de Zoetsmeer 

nodigt de jeugd vanaf 

6 jaar uit om te komen 

naar: 

Vrije Inlooptraining 

Tennis op  

maandag 4-11-25 april 
 

Voor de basisschool jeugd mag je van 15.00 tot 16.00 uur gratis en geheel 

vrijblijvend kennis komen maken met tennis. (3x) 
 

Voor de jeugd vanaf de middelbare school mag je van 16.00 

tot 17.00 uur gratis en geheel vrijblijvend kennis komen 

maken met tennis. (3x) 
 

Dit alles onder begeleiding van een gekwalificeerde trainer, die 

ook zorgt voor de rackets. 
 

Heb je vragen? Neem dan contact op via: jeugdcommissie@tvdezoetsmeer.nl 
 

 
 
 
 

 

 

  

mailto:jeugdcommissie@tvdezoetsmeer.nl
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HARTVEILIG HAPS OPGERICHT 
 

Stichting HartVeiligHaps 
 

Everdien Rademaker en Rizette Janssen  

hebben de stichting HartveiligHaps  

opgericht. Deze  stichting heeft als  

doel dat zoveel mogelijk inwoners  

AED bediener worden en blijven.  

Een AED bediener is iemand die kan  

reanimeren en een AED bedienen.  

De stichting heeft ook als doel het netwerk van AED’s te 

onderhouden en organiseert nieuwe reanimatie cursussen voor belangstellenden.  

Ook stimuleert de stichting om zich aan te melden als burgerhulpverlener.  

Hoe meer mensen kunnen reanimeren hoe (hart-)veiliger Haps is. 
 

Vertel eens in het kort wie jullie zijn en wat jullie in het 

gewone leven doen? 

Rizette: Mijn naam is Rizette Janssen-van den Besselaar.  

Ik ben 59 jaar, ruim 33 jaar getrouwd met Mat en samen 

hebben wij drie dochters en een kleindochter. Ik werk 24 

uur per week als senior analist op de afdeling Microbiologie 

bij Wageningen Food Safety Research. Het werk bestaat 

uit bacteriologisch onderzoek aan monsters genomen door 

inspecteurs van de NVWA en alles wat daarbij komt kijken. 

Verder passen wij een dag in de week op onze 

kleindochter. 

Mijn hobby’s zijn volleyballen, skiën, uit eten met familie of 

vrienden, fietsen en vakanties. 
 

Everdien: Mijn naam is Everdien Rademaker-Venbrux.  

Ik ben 57 jaar, ruim 34 jaar getrouwd met Rob en samen 

hebben wij een dochter Femke. Wij wonen aan de 

Lokkantseweg in Haps en verhuizen in juni naar de 

Rozenhof. Ik werk 20 uur per week als administratief 

medewerkster/ secretaresse bij hotel/café Taurus in Cuijk. 

Verder ben ik actief bij meerdere verenigingen, o.a. bij 

Havoc, de buurtvereniging, Caboose, de Kerststalcommissie 

en de Goede-doelen-actie. 

Mijn hobby’s zijn kruiswoordpuzzels maken, handwerken, 

tuinieren en onze hond. 
 

EHBO-vereniging Haps is na ruim 70 jaar opgeheven. Volgens ons waren jullie al vele 

jaren lid. Wat was de reden dat de vereniging is opgeheven? 

In de Corona tijd, waarin we nagenoeg geen lessen konden volgen en er ook geen 

evenementen waren om te ondersteunen, hebben we de knoop doorgehakt om de EHBO 

vereniging op te heffen. Een moeilijke beslissing, zeker ook omdat de vereniging al ruim 

70 jaar bestond.  
 

Aanleiding was dat één van de drie bestuursleden aan gaf te gaan stoppen. Herhaalde 
oproepen aan de leden om een bestuursfunctie te bekleden leverden niets op. Een groot 

punt van zorg was ook de afname van het aantal leden en de hoge gemiddelde leeftijd. 

Helaas is het zo dat o.a.  Beers en Cuijk ook gestopt zijn om dezelfde redenen. We 

kijken met een trots en dankbaar gevoel terug op de tijd bij de EHBO vereniging. We 

hebben het altijd met veel plezier gedaan. Het was een fijne, gemotiveerde groep 

vrijwilligers die door de jaren heen veel evenementen heeft ondersteund. 

Everdien Rademaker 

en 

Rizette Janssen 
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Waarom hebben jullie besloten om de Stichting 

HartVeiligHaps op te richten in Haps? Hoe was 

het om die stap te zetten? 

Dat was geen moeilijke stap. De EHBO 

vereniging verzorgde al de reanimatielessen  

voor de bestaande groep AED bedieners.  

Wij vonden het erg jammer als met het stoppen 

van de EHBO vereniging er voor deze 

enthousiaste groep geen vervolg zou zijn, zeker 

ook omdat het kunnen reanimeren het verschil 

kan maken tussen leven en dood. 

Verder willen we graag dat Haps zo Hartveilig mogelijk is! 
 

Afkorting AED: Automatische Externe Defibrillator 

Wat is een AED / defibrillator, wat doet een AED en waarom is een AED noodzakelijk? 

Een AED is een apparaat waarmee bij ernstige hartritmestoornissen (fibrilleren) een 

elektrische schok kan worden toegediend om het hart weer aan het kloppen te krijgen. 

Alle AED’s geven gesproken aanwijzingen aan de bediener zodat deze stap voor stap 

door het hele proces begeleid wordt. Een AED bestaat uit 2 elektroden die je op de 

borstkas van het slachtoffer plakt. Een computer in de AED analyseert het hartritme en 

bepaalt of er een schok nodig is. De AED is dus zo beveiligd dat het geen schok geeft 

als het niet nodig is. Heel belangrijk is dat de reanimatie ononderbroken door gaat tot 

de professionele hulpverleners het overnemen. De enige manier om een hart weer in 

een normaal ritme te laten kloppen is door een elektrische schok af te geven met 

behulp van een AED. Het bedienen van een AED is niet moeilijk, maar het is wel goed 

om dit te oefenen. De AED mag door iedereen worden bediend. Er is daarvoor geen 

wettelijke belemmering. 
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Hoeveel AED’s  zijn er in Haps en waar hangen deze? 

Er zijn drie openbare AED’s. Bij drukkerij Weemen, 

tankstation van Daal en de sporthal, waarvan twee in beheer 

van de stichting en een bij John Nabuurs.  

Verder zijn er meerdere verenigingen en bedrijven die ook 

een AED hebben hangen. Een van de komende acties van de 

stichting is om de beschikbare AED’s strategisch op te hangen 

in het dorp. 
 

Kun je je aanmelden als je een AED in huis of bedrijf hebt? 

Ja, als een bedrijf of vereniging dat wil kan de stichting regelen dat betreffende AED 

geregistreerd wordt bij Hartslagnu.nl, zodat het apparaat ingezet kan worden bij een 

oproep. Het apparaat moet dan wel toegankelijk zijn voor externe hulpverleners. Het is 

mogelijk om de bereikbaarheid van de AED in het HartslagNu systeem vast te leggen, 

zodat de hulpverleners niet voor een gesloten deur staan. Let wel: onderhoud en 

reparatie blijven voor de eigenaar! 
 

Hadden jullie graag nog meer AED’s in Haps? 

Ja, we willen het netwerk zo maken dat bij iedereen die een hartaanval krijgt binnen  

6 minuten gestart kan worden met de reanimatie en het aansluiten van een AED. 
 

Zijn er voldoende vrijwilligers? 

We hebben een enthousiaste groep van zo’n  

70 vrijwilligers en daar zijn we heel blij mee.  

Verder zijn er in Haps nog meer mensen die een AED 

kunnen bedienen zoals bhv’ers, brandweer- en 

politiemensen. Het doel van de stichting is om nog 

veel meer Hapsenaren te overtuigen van het nut van 

een reanimatiecursus en ook willen we graag 

jongeren motiveren om zich aan te melden. 
 

Kun je je opgeven voor de reanimatiecursus en leren 

omgaan met AED’s? 

Ja zeker, bij voldoende aanmeldingen starten we 

komend najaar een nieuwe cursus voor 

belangstellenden.  

De cursus wordt gegeven door een erkend kaderinstructeur op één avond (3 uur). De 

kosten zijn 30 euro inclusief lesboek en digitaal certificaat van de Nederlandse 

Reanimatie Raad. Meer informatie over de nieuwe cursus en hoe aan te melden wordt 

bekend gemaakt in een van de volgende nummers van De Schakel en op de website: 

www.hartveilighaps.nl 
 

Herhalingslessen moet je 

die blijven volgen? 

Om het certificaat geldig te 

houden en  

de vaardigheden te oefenen 

moet je minimaal één keer  

per jaar een herhalingsles 

volgen, maar beter is om 
dit twee keer te doen!  
 

De stichting organiseert 

zowel in het voor- als  

in het najaar 

herhalingslessen. 
 
 

Foto: Bart Janssen tijdens de 
herhalingsles 
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Wat is een burgerhulpverlener en wat doet HartslagNu? 

Als burgerhulpverlener ben je aangemeld bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. 

Bij een hartstilstand bij jou in de buurt, krijg je van HartslagNu een oproep op je mobiel 

om te gaan reanimeren en/of de dichtstbijzijnde AED te halen. 

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal.  

Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is 

de overlevingskans het grootst. Een ambulance kan er niet altijd 

binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel!  

Je start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening 

het overneemt. Ben jij minimaal 18 jaar en heb jij een erkend 

reanimatiecertificaat, dan kun jij je aanmelden bij HartslagNu als 

burgerhulpverlener. 
 

Hoe bekostigen jullie het onderhoud voor de AED’s en andere onkosten? 

Het batig saldo van de EHBO vereniging is overgedragen aan de nieuwe stichting met 

toestemming van de leden. Verder proberen wij subsidie te krijgen van de gemeente. 

Soms krijgen we een donatie, vorig jaar nog hebben we een mooi bedrag gehad van de 

familie van de heer Jan Thijssen die als laatste wens had, dat de giften bij zijn 

begrafenis naar de EHBO zouden gaan. Een heel mooi gebaar en het wordt zeker goed 

besteed! Verder proberen we via sponsoring en acties aan geld te komen. Zo hebben we 

al ooit donaties gehad van Stichting Gemeenschapswerk Haps, bedrijvenpark Laarakker, 

de Rabobank en Kiwanis Land van Cuijk. Ook hebben dorpsgenoten spontaan een 

bedrag overgemaakt naar aanleiding van een oproep in de Schakel. We waarderen deze 

initiatieven enorm! 
 

Wat willen jullie de Hapse mensen nog meegeven tot slot? 

Een hartstilstand komt vaker voor dan je denkt! Elke week krijgen buiten het ziekenhuis 

zo’n driehonderd mensen een hartstilstand. Thuis, op school, op straat, in de winkel, op 

het sportveld, op de werkvloer, noem maar op. Een omstander die direct weet wat te 

doen en begint met reanimeren, verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer. 

Door een reanimatiecursus te volgen heb je voldoende zelfvertrouwen om te weten wat 

je moet doen. Voorkom dat je machteloos toeziet hoe iemand 

ineenzakt en jij met je handen in het haar zit in plaats  

van levensreddend te handelen.  

Meer informatie: www.hartveilighaps.nl 
 

Groetjes, Everdien en Rizette 
 

Everdien en Rizette, bedankt voor het zeer interessante interview.  

We wensen jullie heel veel succes met de Stichting HartVeiligHaps.  
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VOORZORGCIRKEL 
 

Onlangs contact gehad met Melanie van Summeren.  

Zij is wijkverpleegkundige van Thuiszorg Pantein team Haps.  

I.v.m. een nieuwe opleiding heeft ze iets nieuws ontwikkeld... 

genaamd een voorzorgcirkel spel.  
 

Met dit spel hoopt ze duidelijkheid te creëren bij onze " ouderen" hoe ze hun eigen 

netwerk in kunnen zetten als ze hulpbehoevend worden.  
 

De deelnemers van Buurtkamer 

Mariagaarde in Haps hebben dit als zeer 

positief ervaren. De komende weken 

worden ook onze andere buurtkamers 

bezocht om dit spel te promoten. 

Namens alle Buurtkamers van 

SOCIOM...hartelijk dank !! 
 

Hieronder volgt een kort verslag van 

Melanie 

Nederland is in vergrijzing.  

We verwachten het hoogtepunt hiervan 

rond 2040.  

In de zorg is een flink tekort aan medewerkers, maar ook mantelzorgers zijn er minder 

of hebben zelf ook een druk leven met gezin en werk. 
 

Om hierop in te kunnen spelen is de omgeving van een zorgvrager erg belangrijk!  

Een sociaal netwerk om jou heen dat kan helpen met verschillende hulpvragen, zoals 

het vuilnis buiten zetten, de boodschappen doen, de tuin onderhouden, enz. 
 

Om dit netwerk om u heen op te kunnen bouwen zijn voorzorgcirkels ontwikkeld door 

Henk Geene. U bouwt een netwerk om u heen van mensen die kunnen helpen wanneer 

het nodig is. Idealiter al voordat u hulpbehoevender wordt. Dus, uit voorzorg! 
 

Maar natuurlijk kunt u ook anderen 

helpen wanneer u zelf nog niet 

hulpbehoevend bent.  

Jonge senioren helpen de oudere 

senioren en op een later moment is 

deze jonge senior ook aan de beurt 

om als oudere ondersteund te 

worden.  

Om mensen bewust te maken van 

de huidige problematiek en na te 

laten denken over hun eigen 

netwerk heb ik een groepsinterventie ontwikkeld. Deze heb ik twee keer gegeven in de 

buurtkamer in Haps.  
 

We hebben tijdens deze bijeenkomst het voorzorgcirkel spel gespeeld. Bij dit spel wordt 

aan de hand van een casus het netwerk ingezet voor de vele hulpvragen die kunnen 

spelen. Hierbij kan dit ook vertaald worden naar uw eigen situatie. 
 

Na deze bijeenkomst hoop ik dat u een beeld heeft wat er speelt en wat een 

voorzorgcirkel inhoudt. Daarnaast hoop ik ook dat u na gaat denken over uw eigen 

netwerk en hoe u dit in kunt zetten mocht u hulpbehoevender worden. 
 

Met vriendelijke groet, 

Melanie van Summeren, Wijkverpleegkundige i.o. Thuiszorg Pantein, team Haps 
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PANNENKOEKENDAG IN HUISKAMER MARIAGAARDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 maart nationale PANNENKOEKEN DAG.  

Het was de bedoeling dat groep 8 van basisschool 

"de Bongerd" in Haps de koeken zouden bakken in 

Buurtkamer Mariagaarde, maar omdat corona nog 

niet uit beeld is hebben we zelf de pannenkoeken 

gebakken en hebben zij een andere activiteit 

bedacht ...boter/ kaas/eieren... op de ramen.  

De kinderen buiten en de deelnemers binnen.  

Een simpel spel wat voor een geweldige interactie 

zorgde tussen jong en oud Wat hebben we dit 

                   gemist. Bedankt meester Harrie en groep 8... 

Het 

was  

top! 
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21 maart heeft Ankie  

TUINOUTLET in  

Siebengewald bezocht.  

D.m.v. sponsering door  

eigenaar Joost Verberkt  

is Buurtkamer  

Mariagaarde in Haps  

omgetoverd tot een  

heuse " lente" huiskamer.  

TUINOUTLET in Siebengewald, namens ons allen...hartelijk dank! 
 

Ja, en dan is het lente, alle deelnemers van Buurtkamer Mariagaarde in Haps 

hebben de eerste vitaminen binnen gehaald en tevens genoten van eén van de  

3 pijlers van SOCIOM... bewegen en veel plezier maken! 
 

 

Na al deze mooie activiteiten gelezen te hebben, denk je, hier wil ik bij zijn. 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als deelnemer/ vrijwilliger, schroom dan 

niet om te bellen en vraag naar: Ankie Jacops telnummer 06–306 404 45.  
 

We zijn bereikbaar op maandag, 

dinsdag en woensdag en vrijdag 

van 9.00 tot 16.30 uur.  

Een e-mail kan ook. Stuur deze 

dan naar: 

ankiejacops@sociom.nl  
 

Binnen lopen voor een lekker 

kopje koffie is ook een optie.  

Je bent van harte welkom. 

Met vriendelijke groet,  

Sociaal werkers  

Ankie Jacops en Gertie Vink 
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN 
 

Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps 
Tel.  06-46135670 of  0485-316219

  
 

AGENDA EN MEDEDELINGEN 
 

NIEUW : Met veel enthousiasme gaan 

wij verder met onze inloopmiddagen.  

Deze vinden  wekelijks plaats op dinsdag namiddag. 

Voor alle 60+ van Haps. 

Aanvang: 14.00 uur. 

Einde:     16.30 uur. 

Waar: Steunpunt Mariagaarde. 

Onder het genot van een kop koffie of thee. Prijs € 1,- per kopje. 

Kosten: zaalhuur € 1,- per bezette plaats. 

Wat is er allemaal te doen??? 

Kaartspellen, sjoelen, buurten en vele andere ontspannende 

dingen. 

Welkom 60+ Zegt het voort en kom in grote getale naar deze gezellige middag. 
 

14 april Paasviering in Steunpunt Mariagaarde 

Aanvang 15.00 uur. 

Deze viering is in samenwerking met de Zonnebloem. 

Collecte  € 1 ,-. 

Na afloop van de viering is er koffie/thee met paasbrood. 

Uw evt. bijdrage graag in een envelop. 
 

Eat & Meet:  6 april Aanvang 17.00 uur. 

Degene die niet komen of verhinderd zijn graag even laten 

weten. 

Nieuwe gasten zijn altijd van harte welkom. Graag aanmelden 

t/m 4 april bij Cas Arts: 0646-135670 of briefje in de brievenbus. 

(Kalkhofseweg 37, garage.) 
 

Ook dit jaar wordt er een zomerreis georganiseerd die plaats vindt op  

donderdag 2 juni. Houd deze dag vrij. Nader info volgt nog. 
 

Bestuur KBO Haps. 
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AFVALINZAMELING   
 
 

 

INZAMELING OUD PAPIER 
 

Milieustraat  Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur en   

                     vrijdag 09.00-16.30 uur.  

  
  

Maandag    4 april GFT- container en restafval 

Maandag  11 april GFT- container en PBP 

Zaterdag   16 april GFT- container i.v.m. Pasen 

Vrijdag    1 april 

    6 mei 

Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie 

Eerste vrijdag van de maand wordt het oud papier opgehaald. 

  Voor 14.00 uur graag oud papier aan de straat zetten. 

Zaterdag    2 april Buurtvereniging “De Schutters” 

Parkeerterrein bij de Hapse Boys; eerste zaterdag van de 

maand van 10.00-12.00 uur. 

Woensdag  13 april 

  

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Woensdag  20 april Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op  de hoek 

De Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur. 

Zaterdag   30 april Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 

Parkeerterrein bij de Hapse Boys; laatste zaterdag van de 

maand van 10.00-12.00 uur. 
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