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ACTIVITEITEN 22 JULI TOT EN MET 2 SEPTEMBER 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Vrijdag 22 juli Raam en Maas 8 

Zaterdag 30 juli Op weg naar je diner 9 

Zaterdag 6 augustus Haps op het terras 40 

Zaterdag 27 augustus  Muziek in de mais 27 

Donderdag 1 september Cursus reanimatie 3 

VERENIGINGSNIEUWS   

KBO  37 

Muziekvereniging Juliana  22 

  

 

`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 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aanleveren kopij:  Teksten aanleveren in WORD-document.  

Bij voorkeur lettertype Verdana grootte 10. 

Foto’s tevens apart in de mail toevoegen.  
 

Aangeleverde kopij: Geen bevestiging ontvangen?  

 Neem dan telefonisch contact met ons op. 
 

Redactieadres. Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702 
 

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. 

 

 

DE REDACTIE WENST IEDEREEN EEN  
FIJN VAKANTIE 

 

NUMMER 16-2022  
 

komt uit op 
 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2022 
 

Graag de kopij aanleveren uiterlijk VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022 
via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl 
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HARTVEILIG HAPS 
  

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, noem maar op. Een 

omstander die direct weet wat te doen en begint met 

reanimeren, verdubbelt de overlevingskans van het 

slachtoffer.  
 

Door een cursus te volgen en de vaardigheden op peil te 

houden 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. 
 

Reanimeren kunt u leren.  

Het is niet te voorkomen dat iemand een hartstilstand krijgt, maar de blijvende 

gevolgen ervan zijn wel te beperken als binnen 6 minuten gestart wordt met 

reanimeren. De overlevingskansen worden nog aanzienlijk verhoogd door gebruik 

te maken van een AED. 
 

Op donderdagavond 1 september 2022 wordt een  

cursus reanimatie met AED georganiseerd voor beginners.  
 

Na het succesvol afsluiten van de opleiding zal er een digitaal certificaat 

(Nederlandse Reanimatie Raad), verstrekt worden.  

Om het certificaat geldig te houden is het nodig om minimaal één keer per jaar een 

herhalingsles te volgen. 
 

Meer informatie over de herhalingslessen ontvang je na aanmelding. 
 

Sommige Zorgverzekeraars vergoeden de kosten van deze cursus en de 

herhalingslessen.  

Controleer zelf bij jouw Zorgverzekeraar of dit wordt vergoed. 
 

Nieuwe cursus reanimatie met AED: 

Wanneer: Donderdag 1 september 2022 

Waar:   Basisschool ‘De Bongerd’ 

Tijd:   19.00–22.00 uur 

Kosten:  € 25, = (inclusief certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad) 

Voor wie:  iedereen die belangstelling heeft en mee wil werken aan een  

          ‘HartVeiligHaps’  
 

Meld je aan voor deze cursus door een 

mail te sturen naar: 

info@hartveilighaps.nl 
 

Voor meer informatie zie de 

website: www.hartveilighaps.nl 
 

Deze cursus gaat alleen door bij 

voldoende aanmeldingen. 
 

Namens Hartveilig Haps, 

Rizette Janssen 
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VEILIGHEID RAAKT ONS ALLEMAAL! 
 

Ideeën en wensen sociale veiligheid Land van Cuijk 

Veiligheid raakt ons allemaal! 
 

Elke gemeente stelt minimaal één keer in de vier jaar haar 

doelen op het gebied van veiligheid vast. Deze doelen worden 

vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Daarmee is 

het IVP het belangrijkste hulpmiddel voor een gemeente om 

invloed uit te oefenen op het gebied van de lokale veiligheid.  
 

Het IVP is er als eerste voor sociale veiligheid en een veilige 

leefomgeving. Zijn of voelen inwoners en ondernemers zich 

voldoende beschermd tegen gevaar dat wordt veroorzaakt 

door het gedrag van mensen?  

Hier gaat het dan vooral om het voorkomen van overlast en criminaliteit, het 

verbeteren van de sociale verbinding en de leefbaarheid. 
 

Het IVP richt zich dus niet op fysieke veiligheid, zoals verkeersveiligheid, 

brandveiligheid en externe veiligheid (onder andere risico's voor mens en milieu bij 

gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen). Ook gaat het IVP niet over de 

normale toezicht- en handhavingstaken van de gemeente in de leefomgeving, zoals 

de aanpak van hondenpoep en parkeeroverlast. 
 

Jouw inbreng is belangrijk 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente – inwoners en 

ondernemers – actief kan meedenken over de doelen die we opnemen in het IVP. 

Veiligheid raakt ons tenslotte allemaal! Wij nodigen je daarom graag uit om jouw 

ideeën en/of wensen over de sociale veiligheid en de leefomgeving in de gemeente 

Land van Cuijk met ons te delen. Wat vind je hierbij belangrijk? 
 

Laat ons jouw ideeën en/of wensen weten. Wij vragen je om echte situaties te 

noemen en (als je die hebt) ideeën voor een oplossing. Alle ingebrachte wensen en 

ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe IVP 2023-2026 voor de 

gemeente Land van Cuijk. 

Https://www.gemeentelandvancuijk.nl/ideeen-en-wensen... 

 
   

Als de zon schijnt, hoef je geen mooi weer te spelen 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 23 juli 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Overleden parochianen  
 

Zaterdag 30 juli 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Overleden familie W. Hurkens-van Duijnhoven 

  Maria, Rudi en Sjef 

  Corrie Hurkens–Hendriks 
 

Priester van de week: 

Pastoor James. Tel. 0485-451282.  

Vrijdag 29 juli tot vrijdag 5 augustus. 

Pastor Bas van Dijk. Tel. 0485-218712.  

Zaterdag 6 augustus tot zaterdag 13 augustus.  
 

Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03 

Telefoon 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. Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus 

stoppen aan de kerk.  
 

LUIDEN KERKKLOKKEN BIJ EEN OVERLIJDEN 
 

In de diverse geloofsgemeenschappen van onze Parochie De Goede Herder wordt op 

verschillende manieren omgegaan met het luiden van de kerkklokken bij een overlijden. 

Daar willen we allemaal op dezelfde manier mee omgaan.  
 

Daarom is in de bestuursvergadering van donderdag 14 juli afgesproken dat in alle 

geloofsgemeenschappen bij een overlijden de klokken zullen worden geluid.  

Dit gebeurt alleen als de koster of het bestuur van de familie een 

melding krijgen van een overlijden en het verzoek om de overledene te 

overluiden zoals dat in de volksmond genoemd wordt Of de overledene 

een kerkelijke begrafenis krijgt speelt hierbij geen rol.  

Als de klokken worden geluid is dat een signaal aan de 

geloofsgemeenschap dat er een overledene is in het dorp. 

 

Locatieraad Haps 
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MAASZIEKENHUIS: SUPER-DE-LUXE COUVEUSES 
 

De kinderafdeling van Maasziekenhuis Pantein beschikt over vijf ruime couveusesuites 

waar ouders met hun pasgeboren baby verblijven tijdens een ziekenhuisopname. Deze 

afdeling beschikt als eerste in onze regio over twee super-de-luxe couveuses die zijn 

uitgerust met mooie en praktische extra’s.  

“De belangrijkste functie van een couveuse blijft 

het op temperatuur houden van een pasgeboren 

baby. Daarnaast worden ze ingezet bij extreem 

zieke pasgeborenen. In een couveuse ligt de 

baby alleen in een luier zonder kleren en zonder 

dekens. Daardoor is observatie van bijvoorbeeld 

de ademhaling beter mogelijk”, zo laat 

kinderverpleegkundige Anne Bongers weten 

(foto). 
 

Extra opties 

Daarnaast bieden de nieuwe couveuses 

verschillende extra opties die de oude couveuses 

niet hadden. Zo kan de kinderverpleegkundige de 

baby wegen zonder dat de baby daarvoor uit de 

couveuse gehaald hoeft te worden. Dit voorkomt 

dat de baby afkoelt en het wegen in de couveuse kost minder energie. Dat is heel fijn 

want een zieke baby heeft zijn of haar energie hard genoeg nodig om beter te worden. 
 

Hoogte instelbaar 

Verder is de couveuse te gebruiken op verschillende hoogtes en kan het 'dak' van de 

couveuse verwijderd worden. Wanneer dit gedaan wordt begint de warmtelamp boven 

de couveuse direct warmte af te geven. Deze optie maakt dat zorgpersoneel snel en 

goed kan handelen indien medisch noodzakelijk. Een mooie bijkomstigheid is ook dat 

broertjes en zusjes op deze manier makkelijker contact kunnen maken met nieuwe 

broertje of zusje. Dit alles weer zonder dat de baby afkoelt.     
 

Medisch scherm 

Het scherm op de couveuse bevat veel medische informatie dat met name voor bezoek 

niet van belang is om te zien. Ouders kunnen het scherm persoonlijk maken door 

middel van een gezellig plaatje van bijvoorbeeld een dier, de naam van de baby, de 

geboortedatum en het gewicht. Het scherm geeft ook het geluidsniveau in de omgeving 

aan. Er komt een rood alarm in beeld wanneer er te veel geluid gemaakt wordt. Dit is 

belangrijk want te veel geluid kan namelijk storend zijn voor een pasgeboren baby.  
 

Rustgevende geluiden 

En dan zijn er nog een paar nieuwe snufjes. De couveuse biedt ouders de mogelijkheid 

om met een kabeltje hun telefoon op de couveuse aan te sluiten. Op die manier kunnen 

ze geluiden afspelen waar hun baby rustig van wordt. Denk hierbij aan slaapliedjes, een 

voorgelezen verhaaltje of bepaalde geluidjes die de baby herkent vanuit de 

baarmoeder. Anne Bongers kan na een uitgevoerd literatuuronderzoek bevestigen dat 

deze geluiden veel positieve effecten met zich meebrengen en is dus extra blij dat haar 

afdeling nu gebruik maakt van deze couveuses. 
 

Prettig, aangenaam verblijf 

Om het nog gezelliger te maken bevat de couveuse aan de onderkant sfeer- of 

snoezelverlichting. Ouders kunnen hierin zelf een kleurtje kiezen. “Door al deze mooie 

extra mogelijkheden en opties kunnen wij als kinderverpleegkundigen nog beter doen 

wat we graag willen. Een ziekenhuisopname zo prettig en aangenaam mogelijk maken 

voor ouders en hun pasgeboren baby.” 
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VIJF TIPS OM WATER TE BESPAREN 
 

Je scheidt je afval en je gaat zuinig om met energie. 

Maar hoe zit het met je waterverbruik?  

Hoe duurzaam is dat? Ons drinkwater lijkt zo gewoon 

en vanzelfsprekend, maar dat is het niet.  

Verspillen is zonde. Voor jezelf, voor de natuur en voor 

volgende generaties. Met onderstaande tips kun je 

dagelijks gemakkelijk veel water besparen.  

Goed voor je portemonnee én goed voor de natuur. 

Want door water te besparen, houd je het grondwater 

op peil en de natuurgroen. 
 

1. Douche een minuutje korter 

Tijdens een gemiddelde douchebeurt van 8,3 minuten verbruik je ongeveer 70 liter 

drinkwater. Dat is meer dan de helft van het drinkwater dat je dagelijks gebruikt. Door 

een minuut korter te douchen, bespaar je al zo 42,5 liter per persoon per week. Dat is 

ruim 2.200 liter per jaar! Door een waterbesparende douchekop te gebruiken, bespaart 

een gemiddeld huishouden 8.500 liter per jaar = ruim 8m3! 
 

2. Gebruik het hele jaar door water uit een regenton 

Hoewel driekwart van de Nederlanders een tuin heeft, gebruikt maar slechts een derde 

een regenton. En dat terwijl een kwartier de tuin sproeien 100 liter water kost. 

Hemelwater is gratis en perfect om planten water te geven of de auto schoon te maken. 

En wist je dat je er ook je ramen mee kunt lappen?   
 

3. Gebruik de kleine knop of spoelonderbreker op het toilet 

Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de kleine knop van het toilet. Dagelijks 

gebruiken we ongeveer 35 liter water om het toilet door te spoelen. Door de juiste 

knop op het juiste moment te gebruiken, bespaar je ongeveer de helft.  

En vervang oude wc's, een nieuwe heeft een kleiner reservoir.     
 

4. Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen 

Laat jij ook tijdens het tandenpoetsen de kraan lopen? Zonde van al dat kostbare 

drinkwater dat gewoon wegloopt, zonder dat je het nodig hebt. Wanneer je twee 

minuten je tandenpoetst, spoel je meer dan 40 liter water per keer door de gootsteen. 

Door de kraan even dicht te draaien, bespaar je enorme hoeveelheden water. 
 

5. Vervang lekkende en druppelende kranen 

Je verwacht het misschien niet, maar een lekkende kraan kost soms wel duizenden 

liters per jaar. Flinke waterverspilling dus! Vervang oude kranen. En ben je dan toch 

bezig? Kies voor een mengkraan met een energie- en waterbesparende functie. 
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SOEPVERKOOP  
VOOR GOEDE DOEL TIJDENS VIERDAAGSE 

  

Serviceclub Raam & Maas verkoopt tijdens de Vierdaagse op vrijdag bij doorkomst 

in Beers al voor de 5de keer met veel succes huisgemaakte soep en koffie voor het 

goede doel. 
 

Dit jaar hebben zij ervoor gekozen om de opbrengst van de soepverkoop tijdens de 

Vierdaagse aan Stichting Lotta te schenken. 

Iedereen is vrijdag 22 juli van harte welkom om onze heerlijke soep of een kopje 

koffie te komen nuttigen bop het adres Grotestraat 27 in Beers. 

Hoort, zegt het voort.                                         
 

Stichting Lotta is een Samen naar Schoolklas. 

Een bijzondere klas in een gewone school. 

Bij Stichting Lotta zie je kinderen met een ontwikkelingsachterstand  

en/of beperking en op gezette tijden ook kinderen van de  

samenwerkingsscholen en het dagverblijf.  

Zij spelen en leren dan samen. De kinderen krijgen een  

ontwikkelingsgericht aanbod, afgestemd op hun eigen niveau. 

Bij Stichting Lotta hebben de kinderen ook hun speelleermomenten op de 

samenwerkingsschool, altijd met individuele begeleiding vanuit de Lotta-klas. 

Deze zorgkinderen kunnen nu dicht bij huis, met buurtgenootjes naar school. 

Stichting Lotta heeft een vestiging in de Jenaplanschool in Boxmeer en het 

Kindcentrum in Mill 
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OP WEG NAAR JE DINER 
 

Zaterdag 30 juli Kom fietsen in het prachtige Land van Cuijk! Je fietst een tocht van 

ongeveer 35 kilometer.  
 

De fietstocht vertelt het verhaal 

van de ingrediënten van het 

diner. Beleef wat je eet, fiets en 

geniet van het platteland van 

Land van Cuijk.  
 

Een landschap dat grotendeels is 

gemaakt door boerenhanden. 
 

Onderweg kom je langs 

boerderijen die een deel van het 

diner produceren.  
 

Neem een kijkje op de boerderij. 

Je passeert akkers waarin 

gewasborden staan met uitleg 

over wat daar groeit en bloeit.  
 

Aan het einde van de tocht kun je vanaf 18 uur op het festivalterrein bij de 

Lamperse Hei genieten van je diner en buurten met de boeren. 
 

Tussen 13 en 15 uur kun je met de fietstocht starten vanaf Lamperen 14 in 

Wanroij. Er is ruimte voor 80 deelnemers.  
 

De tocht is ongeveer 35 kilometer. De kosten zijn 35 euro per deelnemer. Kom jij 

ook genieten op het platteland van Land van Cuijk? Meer info vind je op de website. 
  

Https://boerenentuinderspakkenuit.nl/evenement/op-weg-naar-je-diner/ 

  
 

Een doel is een droom met een deadline 
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VAN GRIJZE NAAR GROENBLAUWE SCHOOLPLEINEN 
 

Van grijze naar groenblauwe schoolpleinen 

waar kinderen kunnen spelen en leren 
 

Gemeente Land van Cuijk en waterschap Aa en Maas werken 

samen aan een klimaatproof Land van Cuijk. Dit doen ze onder 

andere door scholen aan te moedigen om hun veelal grijze 

schoolpleinen om te toveren tot groenblauwe schoolpleinen. Op 

deze schoolpleinen zijn minder stenen, is minder hitte door 

meer groen, zijn meer natuurlijke speeltoestellen 

en zijn hulpmiddelen waarmee regenwater sneller 

weg kan of opnieuw kan worden gebruikt. In 

Brabant zijn al ruim 250 groenblauwe 

schoolpleinen. 
 

Groenblauwe schoolpleinen zorgen voor 90% meer buiten spelen en leren! 

Uit onderzoek naar groenblauwe schoolpleinen in Brabant blijkt dat er 90% meer 

buiten wordt gespeeld en geleerd, er 60% meer insecten zijn op zo’n schoolplein, er 

50% minder wateroverlast is, 45% meer schaduw en er wordt 86% meer bewogen 

door de kinderen. Allemaal voordelen dus: voor de school, kinderen en hun ouders. 

Elke school die dit leest zal overtuigd zijn dat een groenblauw schoolplein, HET 

schoolplein van de toekomst is. Scholen die hier nog niet aan werken hoeven het 

wiel niet zelf uit te vinden. Er zijn al heel veel scholen die hier ervaring mee hebben 

en dit graag delen. Daarom werd er vrijdag 8 juli een inspiratiebijeenkomst 

georganiseerd over groenblauwe schoolpleinen door het projectteam 

Klimaatbestendig Land van Cuijk. 
 

Inspiratiebijeenkomst en film over groenblauwe schoolpleinen 

De inspiratiebijeenkomst was bij "Onze Bouwsteen" in Beugen, een school die al 

een deel van het schoolplein vergroend heeft en deze zomer het project afmaakt. 

Tijdens de bijeenkomst werden scholen enthousiast gemaakt door collega-scholen 

die al ervaring hebben met de omvorming naar groenblauwe schoolpleinen. 

Dagvoorzitter wethouder Antoinette Maas van de gemeente Land van Cuijk liet 

scholen vertellen wat hun ervaringen waren. IVN gaf een presentatie over de 

ervaringen in het hele land en liet goede voorbeelden zien van een paar 

groenblauwe schoolpleinen. Ook hebben ze een film laten zien die gemaakt is over 

dit thema. In deze film vertellen scholen, maar vooral de schoolkinderen, over hun 

ervaringen met het nieuwe schoolplein. 
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Wethouder Antoinette Maas is 

enthousiast over dit project dat 

helpt aan de gezondheid van 

kinderen en aan een klimaatproof 

Land van Cuijk: “Complimenten 

aan alle scholen die met veel tijd 

en energie gewerkt hebben om 

hun schoolplein om te bouwen 

naar een groenblauw schoolplein. 

In de huidige tijd is het lastig om 

hier tijd voor te maken, naast alle 

andere heel belangrijke taken. 

Toch zijn er al veel scholen die 

een groenblauw schoolplein 

hebben. Ik heb hier enorm veel 

waardering voor. De groenblauwe 

schoolpleinen zijn een belangrijk onderdeel van het project Klimaatbestendig Land 

van Cuijk waarin we de regio klimaatproof proberen te maken. Bovendien slaan we 

nu twee vliegen in één klap, want de groenblauwe schoolpleinen zorgen er ook voor 

dat kinderen meer bewegen”. 
 

Verder heeft wethouder Maas scholen gevraagd vooral 

energie te stoppen in groenblauwe schoolpleinen. De 

Provincie helpt hier met subsidies graag een deel aan mee. 
 

Iedereen kan vergroenen: ook jij! 

Groen is belangrijk voor iedereen. Ook jij kunt vergroenen. 

Bijvoorbeeld door wat tegels uit de tuin te halen en hier 

planten of bomen te plaatsen. Meer groen is goed voor je 

gezondheid en de biodiversiteit. Bovendien zorgt het voor 

minder hitte, ook fijn. 

Meer informatie 

Meer informatie over hoe je kunt vergroenen en over de groenblauwe schoolpleinen 

vind je op de pagina klimaatbestendig land van Cuijk. Daar kun je ook de film over 

groenblauwe schoolpleinen bekijken. 
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EVENEMENTENTERREIN 
 

Beste meneer of mevrouw Anoniem, 
 

In de Schakel van 8 juli schreef u een 

artikel ‘evenemententerrein’. 

Hierin geeft u aan voorstander te zijn 

van een apart bestemmingsplan voor 

het evenemententerrein aan de 

Cuijkseweg. Een goed idee! Tenminste 

als dat middels een bestemmingsplan is 

te regelen (ik weet het niet, maar daar 

is wel achter te komen lijkt me zo). 
 

In uw tekst schrijft u óók: ‘De nieuwe gemeente werkt totaal niet mee om ons dorp 

positief in leven te houden, vooral op dit gebied (U bedoelt waarschijnlijk: geen 

industrie op het voormalige evenemententerrein) én de woningbouw. 

Ook haalt u een ‘vertegenwoordiger van Land van Cuijk’ aan die zich niet positief 

uitliet over Haps, enz. U beschrijft deze vertegenwoordiger als “hij is liberaal voor 

Cuijk, niet voor het Land van Cuijk. Hiervoor moeten we oppassen”.  

Ook de VVD moet het ontgelden in uw tekst. Hoewel ik zelf geen VVD-er ben, vind 

ik het wel al te makkelijk om ‘Hapse en Land van Cuijkse-zaken’ die in uw perceptie 

niet juist zijn, af te schuiven op de ‘VVD en oud-VVD’ers’. 
 

Als het bijvoorbeeld om woningbouw gaat, heeft én de vorige coalitie én de huidige 

coalitie tot nog toe Haps niet kunnen leveren wat we allen graag zouden willen: 

betaalbare woningbouw voor een dwarsdoorsnee van de Hapse bevolking: jongeren 

én ouderen. Alleen het CPO-project is gerealiseerd en een aantal ‘vrije sector-

woningen’ aan de Beerseweg en op de Schans. Een project ‘Tiny Houses’ aan de 

Wildsestraat werd tegengehouden door inwoners van Haps met andere belangen.  

Ja hoor, het ‘Not In My BackYard-syndroom’ is ook ons Hapsenaren niet vreemd.  
 

Dat mág, het is zelfs hun goed recht om te trachten hun gelijk te halen, maar dan 

is het wel te makkelijk om de schuld van een tekort aan woningen in de schoenen 

van VVD ‘en andere liberalen’ te schuiven. Over betaalbare woningen gesproken: 

wat is er mis met Tiny Houses? 
 

Maar goed, we mogen van mening verschillen. Geen probleem. Maar dan wel graag 

uw naam onder een ingezonden tekst, dan kunnen andere belanghebbenden, 

beïnvloeders en beslissers met u in gesprek. In mijn omgeving heb ik mensen  

al horen fantaseren en suggereren wie die Anoniem toch zou moeten zijn.  

Daarbij worden dus concrete namen genoemd. En dáár waar mensen het niet eens 

zijn met uw mening, is het niet chique dat zij, in hun overtuiging dat het wel mister 

A of madame B zal zijn, deze persoon A of B na gaan wijzen.   
 

Dus meneer of mevrouw Anoniem, het zou u sieren als u een volgende keer wél uw 

naam onder een ingezonden stuk plaatst en dat de redactie van dit blad dit ook van 

u verlangt. Het is uw goed recht om voor uw mening uit te komen, maar dan wel 

graag in alle openheid. 
 

En ja, u hebt gelijk als het gaat om politieke besluitvorming: blijf alert!  

Maar bezondig u niet aan dát wat u anderen verwijt: dubieuze praktijken en 

achterdeur politiek. 
 

Met vriendelijke groet, Hugo Peek 
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EEN MOOI GEEL KOOLZAAD VELD 
 

Op weg naar Hen's perkplanten fietste ik in mei langs een mooi geel koolzaadveld 

aan de Stokvoortsestraat. Toen ik dichterbij kwam om een foto te maken, viel het 

zoemen van de vele bijen meteen op. Het was een enorm koor en de bijen waren 

druk in de weer om de felgele bloementjes te bestuiven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het leek me een te klein perceel voor de olieproductie maar waarom is het er dan 

wel? Een kennis gaf aan dat dit veld van Zelder in Ottersum is, dus tijd om op 

onderzoek uit te gaan. 
 

Via het internet kwam ik terecht bij DSV-zaden in Ven-Zelderheide waar ik van de 

marketing en communicatiemanager vernam dat deze zaadproductie voor 

potentiële nieuwe koolzaadrassen is. 

Er worden 50 combinaties geproduceerd waarbij er kruisingen bij zijn die nog 

verschillende jaren getest moeten worden, alsook potentiële rassen waarbij het 

zaad al gebruikt wordt voor demovelden op verschillende locaties in Europa. 

Op dit perceel worden verschillende moederlijnen met goede eigenschappen 

gekruist met een goede vaderlijn. Tijdens de bloei worden de moederlijnen door 

middel van de wind en bijen bestoven door de vaderlijn. Na de bloei worden de 

vaderlijnen vernietigd en uiteindelijk worden alleen de moederlijnen geoogst. 
 

Toch mooi dat er mogelijk nieuwe koolzaadrassen uit Haps gaan komen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Monique Verploegen 
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OP VAKANTIE  IN HET BUITENLAND 
 

Eind jaren zestig was een gezin op 

vakantie in Noorwegen. Kort na 

aankomst in Noorwegen luisterde het 

zoontje van zes met grote verwondering 

naar de vreemde klanken en woorden 

die hij uit de mond van de Noren hoorde 

komen. 
 

Zijn ouders legden hem uit dat mensen 

in een ander land meestal een andere 

taal spreken. Daar moest het zoontje 

lang over nadenken. 
 

Toen ze diezelfde dag nog met de auto over een weg reden die op een gegeven 

moment versperd werd door een grote kudde mekkerende geiten, zei het jongetje: 

”Die geiten praten wel Nederlands, hè?” 
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LIBRE TOERNOOI 2022 
 

Finale van de 37ste Libre Toernooi is 

gewonnen door Koos van der Poel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: v.l.n.r. Jeroen Hendriks,  

Koos van der Poel,  

Ankie Vervoort 

Theo de Haas,  

Henk van den Besselaar 

 

  

 

Vooruit  
is niet altijd 
rechtdoor 



                                                                                                                               16 DE SCHAKEL 15-2022 
 

HET IS GELUKT, ER IS ONS EEN BOS BELOOFD 
 

Tijdens de behandeling van het raadsprogramma hebben we 

nadrukkelijk gevraagd om een bos aan te leggen, een soort van 

geboortebos dat symbool staat voor de herindeling.  

De reacties daarop van het College waren zeer positief, eigenlijk in de 

trant van: ‘Dit gaan we regelen’.  

Ik heb ze ook uitgedaagd om binnen  

9 maanden te weten waar ‘het wiegje’ mag 

staan       Er zijn vast wat minder rendabele 

gronden in het bezit van de gemeente 

waarop een bos goed kan gedijen.  

En nu maar hopen dat het in de buurt van 

Haps komt. Op zich heeft de voormalige 

gemeente Cuijk het minste groen, 

vergeleken met Mill, St Anthonis, Boxmeer 

en Grave…dus de kans dat we uitverkoren 

worden is er. Mooi wat wandel- en 

fietspaden erbij kan geen kwaad.  
 

Voordat de laatste raadsvergadering begon, kregen we bezoek van vele boeren uit onze 

nieuwe gemeente. Drie jonge boeren vertelden over hun zorgen. Ik vond het heel knap 

dat ze hun verhaal wilden vertellen. Er werd onder andere gesproken over de forse 

investeringen die gemoeid gaan met het verder verbeteren van bijvoorbeeld dierwelzijn, 

maar waar geen cent meeropbrengst tegenover staat.  
 

Aan de orde kwam ook de wettelijke beperking op mestverwerking waardoor mest 

verder getransporteerd moet worden om op land tegen lagere mestgebruiksnormen 

afgezet te kunnen worden, terwijl mest juist ook energie op kan leveren. De jonge 

ondernemers spraken ook over een tegenstrijdige regelgeving die zorgt voor conflicten 

in de bedrijfsvoering en bij de bouw en inrichting van stallen.  

De agrariërs lieten weten klem te zitten tussen een overheid die de sector alsmaar 

opzadelt met kostprijsverhogende maatregelen en de consument die in het winkelschap 

gaat voor de laagste prijs.  
 

Er was een enorme openheid, maar ook welwillendheid bij de boeren die ons bezochten. 

Erg zinvol om zo de verhalen uit de eerste hand te horen. Dan komt het beter binnen.  

Onze motie waarbij we het College opdragen het Rijk en de provincie op te roepen om 

met belangenorganisaties in gesprek te gaan vond een overgrote meerderheid in de 

gemeenteraad. De motie vraagt ook om een gebiedsgerichte aanpak waarin 

bijvoorbeeld ‘keukentafelgesprekken’ onderdeel zijn. 
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Ik ga ook met u delen wat we tijdens de raadvergadering, die twee avonden duurde, 

mee ingediend, gesteund en uiteindelijk besloten hebben. 

Motie aandacht (inventariseren + uitvoeren) voor openbare toiletvoorzieningen. 

Eindelijk is er een meerderheid voor dit standpunt. We zijn hier namelijk al jaren 

voorstander van. Hierdoor kunnen meer mensen de deur uit. Dat is belangrijk voor het 

gevoel van zelfstandigheid en vermindert het gevoel van eenzaamheid.  

Motie aandacht voor ‘generatiewonen’: starters die bijvoorbeeld in een bijgebouw of 

tijdelijke woonvoorziening op een bestaand woonperceel onder voorwaarden kunnen 

wonen. 
 

Motie grondprijzen. Wat we als Liberaal LVC belangrijk vinden is dat we mee blijven 

praten over de grondprijzen. We willen niet dat afspraken met degenen waar de 

gemeente mee in onderhandeling is, ge schonden worden.  

Motie om de ruimte te benutten die het Rijk ons geeft om giften en bijverdienen in de 

bijstand mogelijk te maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze maatregelen een 

positieve uitwerking hebben op het vinden van een baan. 
 

Motie om een sportraad in te stellen (kosten € 2500, =) en als pilot te laten draaien om 

meer samenwerking op sportgebied in Land van Cuijk te faciliteren. 
 

Motie om een veiligere fietsverbinding naar brede school Oost te realiseren in Grave. 

Veiligheid is voor ons altijd een belangrijk argument om dergelijke initiatieven te 

ondersteunen. 
 

Hier laat ik het bij. Eerst maar eens ons hoofd leeg maken in de vakantieperiode.  

Ik vrees echter dat het in september zo weer vol zit. Fijne vakantie! 
 

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

Wat ik nu schrijf is meer dan 50 jaar geleden.  

Hein, de bekende kunstenaar uit Haps, bekend van zijn 

tekeningen en zijn zandsculpturen, en ik hebben in die tijd 

samen heel veel muziek beluisterd. Hadden Hein of ik weer een 

nieuwe plaat gekocht dan luisterden we 

samen eerst naar die plaat, met het nodige 

volume erbij. In die tijd was de apparatuur 

nog lang niet zo goed als tegenwoordig, 

maar als je je niet ergerde aan het gekraak 

en het gepiep dan kwam er echt nog heel wat herrie uit. Als je 

tegenwoordig zo`n muziekinstallatie zou hebben zou je het 

meteen bij het grofvuil zetten, maar toen wisten we niet beter! Als 

we luisterden dronken we er een lekker pilsje bij ter verhoging van 

de feestvreugde. Tijdens deze muziekavonden bij Hein heb ik o.a. Pink Floyd en U2 heel 

goed leren kennen.  
 

Samen met Hein en onze muziekvrienden (Wielek`s Rock Night) Pink Floyd en U2 vaak 

op zien treden. Ik ben er nog steeds een grote fan van. Als we thuis naar muziek 

luisterden dan was het steeds bij Hein want Hein had een betere installatie. Ik had toen 

thuis een koffer pick-upje waarvan we met een elastiekje de naald op de plaat 

probeerden te houden. Daar was ik dan zo mee bezig dat de 

meeste muziek me ontging. Dat was dus geen succes.  
 

Toen ik weer bij Hein was om naar zijn nieuwste aanwinst te 

luisteren vroeg ik aan hem van wie deze plaat was? Van Klaus 

Schulze zegt Hein. Ik heb de plaat van iemand gekregen en het is 

synthesizermuziek. Heb je hem al beluisterd vroeg ik. Nee nog 

niet, maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe hij zal klinken zegt 

Hein!  
 

Toen Hein de plaat aanzette en we al even geluisterd hadden zeg ik: het lijkt wel iets op 

Jean-Michel Jarre en dat vond Hein ook. Al snel hadden we er een biertje en een 

sigaretje bij. Door de muziek kwamen we al snel in een droomwereld terecht. Na drie 

kwartier luisteren, lagen Hein en ik half te slapen. Toen viel opeens het geluid weg! 

Alhoewel, ik hoorde nog een heel klein beetje geluid. Ik zeg tegen Hein: zet het  

geluid eens wat harder. Dus Hein zet hem op maximaal volume! Komt er  

opeens een enorme knal uit de installatie. Hein sprong omhoog en  

vermorzelde een schemerlamp die vlak in de buurt stond   

en ik schopte van schrik het tafeltje met bier en chips om.  

Ik zeg tegen Hein, nadat we een beetje van de schrik  

bekomen waren, is jouw installatie eraan of heeft Schulze  

expres die knal erop gezet? Dat weten we zo, zegt Hein,  

maar dan doe ik wel eerst oordoppen in zeg ik tegen Hein.  

Ik kan het geluid ook zachter zetten dat lijkt me zeker  

zo handig. Hein zet de naald van de pick up omhoog en zet hem  

in de laatste groef van de plaat. En inderdaad die knal is er door Klaus Schulze zelf 

opgezet. Ik denk dat je nu hetzelfde denkt als ik? Je bedoelt de wekker van Pink Floyd, 

zegt Hein? Toen we die voor de eerste keer beluisterden schrokken we ons ook een 

ongeluk, maar dit was nog een stuk heftiger.  
 

Naar muziek van Klaus Schulze zal ik nooit meer luisteren, zeg ik. Ik ben het er 

helemaal mee eens zegt Hein! 
 

Snijer         
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Hallo iedereen! 

Dankjewel Ties voor de pen. 
 

Hoe ken ik Ties? 

Ik ken Ties als een van mijn beste vrienden.  Al sinds mijn geboorte. 
 

Wie ben ik? 

Mijn naam is Lars Goossens en ik ben 13 jaar en ik 

woon in Haps in de Haringsestraat 2a. 

Ik woon daar samen met papa Jeroen, mama Marlou, 

zusje Lieke en mijn twee poezen Doerak en Blinky. 

Mijn lievelingseten is pizza en döner. 
 

Wat zijn mijn hobby’s? 

Mijn hobby’s zijn judo bij Haju en voetbal bij Hapse 

boys jo14-1. 

Ik ben fan van Ajax  

Ik vind het leuk om met vrienden te gaan gamen en 

jachtseizoen met de vrienden. 

En naar attractieparken te gaan en te gaan 

zwemmen in ons zwembad. 
 

Wat vind je het leukst in Haps 

Mijn leukste activiteiten in Haps is natuurlijk bij 

Nexxt (Caboose), want daar zijn altijd vrienden.  

En de jeugdraad vind ik ook erg leuk. 
 

Wat mis je in Haps? 

Ik wil het liefst hebben dat de halfpipe wordt vervangen door een betere skatebaan. 

Want dan wordt er ook meer gebruik van gemaakt. 
 

Aan wie wil je de pen doorgeven? 

Ik geef de pen door aan Kéan Ermers. 

Heel veel succes Kéan. 
 

De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps 

t/m 16 jaar. 
Artikel de pen naar: info@deschakelhaps.nl  

voor vrijdag 26 augustus inleveren. 

 

 

 

  



                                                                                                                               20 DE SCHAKEL 15-2022 
 

NAAM VOOR ‘ONBEKENDE’  
IN HET OUDSTE GRAF VAN NEDERLAND 

 

De vondst van het oudste graf van Nederland op bedrijventerrein Laarakker in Haps 

was een inspiratie voor ons, team van de Bongerd, om onze cultuurlessen aan op te 

hangen. In de afgelopen weken leerden de kinderen van alles over archeologie en 

de oudheid.  

Het idee ontstond om de onbekende een 

naam te geven. We daagden alle kinderen 

uit om een naam te bedenken.  

Dat leverde enorm veel suggesties op.  

Uit een voorselectie van namen door 

cultuurexpert Ellen Smits, Perry Peeters, 

leerkrachten en Het Sint Nicolaasgilde, 

maakte wethouder Joost Hendriks de naam 

bekend: “Hadis”.  
 

Nicole van Mil, bedenker van de naam, licht 

toe waarom zij deze naam had ingezonden.  
 

De naam “Hadis” betekent ‘ongezien’.  

Het graf is 10.000 jaar ongezien gebleven. 

Daarbij begint deze naam met de eerste 

letter van Haps (H) en eindigt hij met de 

laatste (S). De jury zocht de naam zelf ook 

nog op en las dat Hadis zowel voor jongens 

als meisjes gebruikt wordt.  

Mooie toevoeging aangezien het geslacht 

van de persoon in het graf niet bekend is.  
 

We hebben de gemeente Land van Cuijk gevraagd of deze naam ook echt 

toegekend zou kunnen worden. Zodra we hier meer over weten, hoort u het.  
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GESLAAGDEN BIJ MUZIEKVERENIGING JULIANA 
 

Aan het einde van het dit muziekseizoen zijn er opnieuw jeugdleden die geslaagd 

zijn voor hun muziekdiploma. 

Mick Verheijen, Lona Ermers en Noa Ermers zijn geslaagd voor het B-diploma en 

Myrthe Hommels is geslaagd voor het C-diploma. Op de repetitie zijn deze kanjers 

nog even in het zonnetje gezet. We hopen nog lang van jullie te genieten binnen de 

vereniging. Op de foto: de trotse geslaagden met hun welverdiende diploma's! 
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INTRODUCTIE BLOKFLUITONDERWIJS  
VIA MVJULIANA 

 

Onlangs vond in samenwerking met Basisschool De Bongerd de introductie plaats 

van het Blokfluitonderwijs wat voortaan via onze vereniging is te volgen.  

In het kort nogmaals de “highlights” op een rij: 
 

• Je hebt 1x per week les op donderdagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur 

op BS de Bongerd 

• De lessen staan onder leiding van Jacqueline Verhofstad 

• Er worden ook groepslessen gegeven 

• Je leert noten lezen en spelen 

• Er worden door het jaar heen leuke optredens verzorgd waar je hele familie 

kan komen kijken. 

• De totale kosten voor de lessen bedragen € 120,= per jaar inclusief het 

lesmateriaal (cursusboek Bas & Viola) en een splinternieuwe blokfluit. 
 

Alle informatie over de nieuwe blokfluitopleiding is op te 

vragen via ons emailadres: info@mvjuliana.nl en 

natuurlijk kun je jezelf via dit mailadres alvast opgeven. 

Op onze website is de speciale folder over onze 

blokfluitopleiding te downloaden (www.mvjuliana.nl).  
 

Tot snel op je eerste blokfluitles! 
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GENOMINEERDEN ONDERNEMERSPRIJS 

 

Genomineerden Ondernemersprijs Land van 

Cuijk & Noord-Limburg bekendgemaakt.  

Een prachtige selectie aan inspirerende 

ondernemers. 
 

De genomineerden voor De Ondernemersprijs 

Land van Cuijk & Noord-Limburg zijn 

bekendgemaakt. De jury heeft een drietal 

inspireerde ondernemers geselecteerd die kans 

maken op deze felbegeerde prijs. De 

kansmakers zijn Ton Derks van Infrascoop, 

Hugo Bens van Bens Boerderei en Willem  

                                                          Hofmans van IXON.  

                                                          Op woensdag 23 november wordt 

                                                          De Ondernemersprijs uitgereikt.  

Ton Derks 

Ton, strategisch denker en eigenaar van Infrascoop. Sterke partner in grond-, weg-, en 

waterbouw. In een straal van veertig kilometer rondom Cuijk werken zij met passie aan 

projecten die de mobiliteit in de regio verbeteren. Ton heeft een prettige persoonlijkheid 

en weet een groot team van specialisten aan zich te verbinden. Infrascoop hecht veel 

waarde aan sociaal ondernemen. Het eigen personeel staat centraal. Dit uit zich in 

betrokkenheid, flexibiliteit en kwaliteit. Ook wordt er geïnvesteerd in mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, Infrascoop ziet dit als een sociale plicht.  

Zij bieden langdurig werk aan waardoor mensen écht terug kunnen keren op de 

arbeidsmarkt. Er wordt niet alleen naar personeel gekeken, ook wordt er veel aandacht 

besteed aan de veiligheid van omwonenden en weggebruikers.  
 

Hugo Bens 

Hugo, samen met zijn vrouw Rianne eigenaar van het bedrijf Bens Boerderei. Open en 

transparant in het ondernemerschap. Gestart in 1990 en een echt gezinsbedrijf. Dochter 

Resi zit in de maatschap en zoon Brian werkt mee op de boerderij. Met veel liefde voor 

kippen en oog voor de leefomgeving van de dieren zorgen zij dagelijks voor kakelverse 

scharreleieren. Bens Boerderei brengt de boerderij écht tot leven. Het verhaal achter de 

Boerderei en het laten zien wat zij doen, dat vindt Hugo belangrijk. Duurzaamheid staat 

bij deze ondernemers hoog aan de lat. Hiervoor hebben zij de prijs ‘meest 

omgevingsbewuste legpluimveehouder’ gewonnen, uitgereikt door Ivon Jaspers van 

ForFarmers. Naast de lekkere eitjes en duurzaamheid investeren zij ook in educatie. Op 

de boerderij kunnen kinderen leren via kijken, ruiken en proeven. De kinderen leren 

over het proces van kip tot bord.  
 

  

Willem Hofmans,  

Hugo Bens en Ton Derks.   
Foto: Patrick Bongartz Fotografie 
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Willem Hofmans 

Willem is pionier op het gebied van techniek. Op jonge leeftijd al legde hij een systeem 

aan waarmee zijn gordijnen in de ochtend openden als hij in zijn handen klapten. De 

handelsgeest zat er al vroeg in. Hij wist perfect uit te stippelen hoe hij zijn HBO-

opleiding kon inkorten door tussentijds een overstap te maken naar een andere 

opleiding. Een vooropgezet plan, waarbij zijn eindstage en scriptie feitelijk al een van 

zijn eerste opdrachten als ondernemer waren. Willem is tijdens zijn opleiding al gestart 

als zelfstandig softwareontwikkelaar. De machinebouwmarkt was een branche waarin hij 

veel gevraagd werd. Daar is het beeld ontstaan dat die branche grote sprongen kan 

maken, wanneer machines connected zijn. Dit, in combinatie met de persoonlijke 

ambitie om een eigen product te ontwikkelen en te vermarkten, heeft geleid tot de start 

van IXON. Een innovatief bedrijf dat startte als leverancier van een product (routers ten 

behoeve van remote access) en inmiddels ook het IoT Cloud platform is voor duizenden 

machinebouwers. De producten en diensten van IXON worden verkocht in Europa, 

Amerika en eigenlijk de hele wereld.  
 

Uitreiking ondernemersprijs 

Ook dit jaar maakt de organisatie er samen met de genomineerden weer een 

spraakmakend event van. Op de vierde woensdag van 

november wordt in de Schouwburg Cuijk bekend gemaakt wie 

er met die alom bekende prijs vandoor gaat. Daarnaast wordt 

de prijs voor Opmerkelijk Ondernemerschap uitgereikt. Prik 

alvast in de agenda woensdag 23 november 2022. 
 

Volg de genomineerden op weg naar de uitreiking van De Ondernemersprijs op social 

media en via www.deondernemersprijs.nl. Maak er ook kennis met de sponsoren en laat 

je informeren over (de kaartverkoop voor) de Ondernemersavond.  

Tekst: Social Noot, Linda van Dalen 
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WE ZIJN ER WEER 
 

Na twee jaar afwezigheid…. 

Dit jaar weer Muziek in de Maïs! 

In de vakantie nog niet genoeg gefeest: verder feesten in een 

authentieke en exclusieve locatie, dat kan weer op 27 augustus 

in Haps! Je staat op een grasveld, omringd door drie meter 

hoge maïs. Onder de sterrenhemel en lekker beschut door die 

metershoge groene muur van maïsplanten.  

Waarbij bovendien de opbrengst van het feest naar een aantal 

(sport)verenigingen gaat. 
  

De formule is bekend, de organiserende Kiwanisclub Land van Cuijk gaat ook dit jaar 

diverse (sport)verenigingen financieel de helpende hand toesteken. En net als vorig 

jaren met een niet alledaags feestje. Met dit jaar weer een andere band: The Tour.  

In de afgelopen 14 jaar heeft allround coverband ‘The Tour’ een ongeëvenaarde  

live-reputatie opgebouwd.  Met meer dan 1500 optredens in binnen- en buitenland is 

‘The Tour’ één van de meest succesvolle bands van Nederland! Alleen de grootste hits 

uit de jaren ‘90 t/m de beste hits van nu volgen elkaar in rap tempo op en zorgen voor 

een feest der herkenning!  

Waar de coverband ook speelt, het dak gaat er gegarandeerd af!  
  

E-tickets kosten 15 euro in de voorverkoop en zijn hier te bestellen.  
  

En behalve het feest is er voorafgaand nog iets anders.  

Het Open NK Maïsstengelhangen. Ook al jarenlang een bekend voorafje van Muziek in 

de Maïs. Deelname staat open voor teams uit heel Nederland, maar  

natuurlijk worden vooral de clubs uit de eigen regio uitgenodigd  

mee te doen.  
 

De spelregels zijn eenvoudig: het team dat na een aantal ronden  

als langste aan de stengels is blijven hangen wint logischerwijs de  

eerste prijs, maar sowieso is er een mooi geldbedrag voor álle deelnemers.  

Zin in een mooie donatie voor je clubkas?  

Meld je snel aan via het formulier 
  

Muziek in de Mais en het Open NK Maïsstengelhangen. 

Zaterdag 27 augustus bij Sportpark Haps. 
 

Het laatste nieuws is altijd te vinden op deze website of op Facebook en Insta. 
 

Of de zon schijnt of niet, bij Muziek in de Maïs en het Open NK Maïsstengelhangen stijgt 

de gemiddelde temperatuur gegarandeerd! 
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STAAL IN JE INTERIEUR IS HOT 
 

In 2019 begon Jaap Willems met het maken van stalen 

interieurprojecten. Als ervaren lasser wist hij wat er nodig 

was om stalen interieurprojecten te maken.  

Het begon als een hobby. Zijn eerste klusjes smaakten 

naar meer en dat groeide uit tot een eigen bedrijf.  

Jaap is nu als zzp’er actief als ‘Willems Steeldesign’.  

We hebben contact gezocht met Jaap, om eens te vragen 

hoe het met zijn bedrijf gaat en waarom gekozen  

          voor stalen interieurprojecten. 
 

Jaap, wil je je even kort voorstellen? 

Dat kan ik zeker. Mijn naam is Jaap Willems 

ik ben geboren aan de Gladiolenstraat in 

Haps. In 1999 zijn we gaan wonen aan de 

Schans. Ons gezin bestaat uit Teun, Milou, 

Sophie, ons mam en Herold. Nu woon ik in 

Nijmegen. 
 

De basisschool heb ik doorlopen bij de 

Bongerd. Daarna ben ik de metaaltechniek 

in gegaan middels een BBL-opleiding bij 

diverse bedrijven. Het laatste bedrijf waar ik 

gewerkt heb is Kropman in Nijmegen. Daar 

heb ik veel ervaring opgedaan en altijd met 

plezier gewerkt. 

Sinds 1 april 2021 ben ik mijn bedrijf gestart 

“Willems Steeldesign”. Twee dagen in de 

week werkte ik in mijn eigen bedrijf en drie 

dagen bij Kropman. In februari 2022 ben ik 

volledig voor mij zelf begonnen. 
 

Heb je een speciale opleiding gevolgd voor design lassen? 

Mijn specialiteiten is fijn metaal wat goed van pas komt bij het maken van stalen 

deuren, trapleuningen, balustrades, etc. Er is eigenlijk heel veel mogelijk op dit 

gebied qua vormgeving in kleur, zowel in staal als glas. 

Mijn werkgebied is door bijna heel Nederland. Samenwerken met andere bedrijven 

is ook aan de orde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAAP WILLEMS 
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Waar haal je je inspiratie vandaan? 

Inspiratie komt voornamelijk samen met de 

klant tot stand. De klant weet meestal precies 

wat hij/zij wil. Bij twijfel heb ik altijd genoeg 

inspiratie staan op mijn website met projecten. 

De contacten met de klanten vind ik een mooi 

stukje van mijn werk en natuurlijk is mijn doel 

om bij een project een mooi stukje kwaliteit te 

leveren, voor de klant maar ook voor mezelf. 
 

Waar heb je je werkruimte? 

Mijn werkruimte heb ik in Beers en een gedeelte 

aan de Schans. In de toekomst ga ik op zoek 

naar een eigen bedrijfsruimte waar ik ook een 

showroom kan vestigen. 
 

Heb je in de loop der tijd nieuwe ideeën 

ontwikkeld? 

In de corona tijd ben ik begonnen met het 

maken van buitenkachels. Van daaruit is het 

maken van leuningen en balustrades ook voor 

buiten ontstaan, wat zich steeds meer ging 

uitbreiden naar stalen deuren, taatsdeuren, 

schuifdeuren en grote stalen puien/wanden in 

horecapanden. 
 

Zoals bekend is staal bijna onverwoestbaar en 

heeft het een hele lange levensduur.  

Heb je ook meer mogelijkheden om staal te 

bewerken als b.v. met hout? 

Ik denk het wel en het is in ieder geval 

duurzamer. 
 

  



  31 DE SCHAKEL 15-2022 

Wat is mooiste project dat je tot nu toe gemaakt 

hebt? 

Nou dat is eigenlijk best wel lastig om er eentje 

uit te pikken. 

Ik maak hele diverse projecten die veelal een 

eigentijdse uitstraling hebben. 

Het kan allemaal heel strak maar ook met 

bogen erin. Ik heb een tussenwand gemaakt 

tussen een slaap/badkamer met bogen erin en 

dan in de kleur goud in een heel oud pand, dat 

is prachtig geworden. Of bv. een balustrade 

langs een trap op wat op de trap is gemaakt. 

Ook als buitenwerk maak ik leuning of 

balustrade langs een verhoogd terras op.  

Een hele stalen entree in een horecazaak in 

Utrecht, glasplaten erin die de hele wand vullen. 

Ga zo maar door! 
 

Heb je verder nog hobby’s?  
In mijn vrije tijd ga ik met mijn vrienden erop 

uit. Reizen doe ik graag en in de zomer ga ik 

naar festivals. 
 

Wat is jouw toekomstdroom? 

Mijn toekomstplan is dat ik zo lekker door kan 

groeien; het zelfstandig zijn bevalt me heel 

goed. Een keertje een eigen werkplaats met 

showroom. Maar wat ik veel belangrijker vind is 

GENIETEN van het leven!!! 

 

Jaap bedankt voor het interview en wij wensen 

je heel veel succes met je bedrijf 

 ‘Willems Steeldesign’ en geniet van het leven. 
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SCHUIFT U OOK AAN 
 

Kunakra is in volle voorbereiding om voor Hyacint alles 

piekfijn eruit te laten zien.  
 

U bent namelijk van harte uitgenodigd bij een van Hyacints 

befaamde dinertjes bij kaarslicht!  

Ze zal het een eer vinden als u ook aanschuift bij het diner. 
 

Het diner vindt plaats op de volgende data: 

14 – 15 – 16 oktober 2022.  
 

Zorg dus dat je die vrijhoudt in de 

agenda!  
 

Zo’n diner wilt u toch niet missen?  
 

Na de vakantie start de 

kaartverkoop van ‘Schone Schijn’ 

en kunt u ervoor zorgen dat u 

zeker bij het diner bent!  
 

Houdt de Schakel, onze 

Facebookpagina en onze site 

https://kunakra.nl/ in de gaten 

voor meer informatie.  
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GEZELLIGE UITSTAPJES 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Buurtkamer Mariagaarde heeft verschillende uitstapjes gemaakt in ons mooie 

dorpje Haps. We zijn o.a. te gast geweest bij Adinda (vrijwilligster Mariagaarde). 

Samen met haar partner heeft zij ons hartelijk ontvangen met heerlijke 

zelfgemaakte wafels met aardbeien.  

De deelnemers hebben genoten, hartelijk dank Adinda. 

 

De kinderen van groep 8  

van De Bongerd  

kwamen knutselen en  

liedjes zingen uit  

de Musicalvoorstelling.  
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Wandelend met alle deelnemers van 

Buurtkamer Mariagaarde naar  

Mooren’s Farm. 

De ontvangst door Brechje Mooren 

was geweldig. Met een heerlijk stukje 

taart en koffie achter de kiezen kregen 

we een rondleiding op het 

boerenbedrijf en bij de agrarische 

kinderopvang Boerkes & Co. 

Hartelijk dank Brechje en familie. 
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Bij Buurtkamer Mariagaarde is het 

op maandag – woensdag – vrijdag 

genieten. 

Voor iedereen die graag ‘iets nieuws 

wil’. Kom gerust eens binnen lopen 

en deelnemen bij deze gezellige 

groep, onder genot van een kop 

koffie/thee. 

Je bent altijd welkom. 
 

TIP: misschien iets voor jou!  

Vrijwilligerswerk b.v. gastheer/gastvrouw of chauffeur. 
 

Heb je vragen of graag meer informatie hoe u zich kunt 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  
 

Met vriendelijke groet,  

Sociaal werkers, Ankie Jacops en Gertie Vink  

 
 
 

 

 

  

 

Oplossing Schakel nummer 14 
 

Cryptogram 1: Kanarie 

Cryptogram 2: Levensgroot 
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NIEUWE DUOFIETS VOOR BEWONERS  
DE SCHITTERING EN INWONERS HAPS 

 

Samen met een maatje mooie tochten maken.  

Genieten van de omgeving en lekker in beweging zijn.  

Met behulp van een duofiets is dit ook mogelijk voor mensen die niet meer 

zelfstandig kunnen fietsen.  
 

Dankzij financiële bijdragen van Stichting Gemeenschapswerk Haps, Vrienden van 

Castella & de SchitteRing, Bedrijvenpark Laarakker, Sportakkoord Cuijk en Michel 

Jansen (zoon van een bewoonster van de SchitteRing) namens de leverancier 

Schakelfietsen kunnen de bewoners van De SchitteRing en overige inwoners van 

Haps gebruik maken van een splinternieuwe duofiets.  
 

Gebruik duofiets  

De duofiets is te gebruiken door bewoners van De SchitteRing en overige inwoners 

van Haps. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Een reservering kan worden 

gemaakt via het zorgteam van De SchitteRing, tel. 0485 – 846 700. 
 

Fietsvrijwilligers gezocht 

Heeft u zin om als vrijwilliger af en toe met een bewoner van De SchitteRing in 

Haps of Castella in Cuijk te gaan fietsen? Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte 

welkom. U kunt voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met Henk 

Ermers, tel. 06 – 41 36 67 51. 
 

Foto: Duofiets voor 

de SchitteRing. 

Fotografie:  

Ed van Alem. 
 

Fotobijschrift: 

Tijdens een 

feestelijke 

bijeenkomst vond 

de overhandiging 

van de duofiets 

plaats aan 

medewerkers 

Sandra Verhagen 

en Bianca Arts, 

onder toeziend oog 

van diverse 

bewoners van de 

SchitteRing. 

 

 

 

 

Op de foto, van links naar rechts, achterste rij: Roger Westgeest (Vrienden 

van Castella & de SchitteRing), Dinie van Raaij (Vrienden van Castella & de 

SchitteRing/Gemeenschapswerk Haps), Pierre Arts (stichting 

Gemeenschapswerk Haps), Inge Michiels en Michel Jansen (Schakelfietsen). 

Op de duofiets: Bianca Arts (links) en Sandra Verhagen (rechts). 
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN 
              

Agenda en Mededelingen  
 

East & Meet: 3 augustus 

Op woensdag 3 augustus bent u 

om 17.00 uur van harte welkom 

voor Eat & Meat in De Posthoorn. U kunt in een gezellige sfeer 

samen eten voor € 12,00 exclusief drankjes. Helaas is de prijs, 

in verband met gestegen kosten, met € 1.00 verhoogd. 

Indien u niet tot de vaste gasten behoort, kunt u zich aanmelden t/m 1 augustus bij 

Cas Arts: 06-461 356 70 of doe een briefje in de brievenbus.  

(Kalkhofseweg 37 rechts van de rechter garagedeur).  
 

Midgetgolfen 4 augustus 

Ook dit jaar heeft de KBO voor haar leden weer een fijne 

middag georganiseerd om te midgetgolfen. Dit keer gaan we 

naar City Resort Hotel Mill (voormalig Fitland). De 18-holes 

midgetgolfbaan bevindt zich onder de vliegtuigsuites en ligt 

vlak naast de Wellnessboot. Leuk voor jong en oud!  

Na het Midgetgolfen gaan we hier genieten van koffie of thee met wat lekkers in 

Restaurant London Street. We worden op donderdag 4 augustus om 14.00 uur 

verwacht: ieder gaat op eigen gelegenheid en deelname is gratis. 
 

Modeshow: 1 september 

Bent u toe aan nieuwe kleding of aan een gezellige middag, 

kom dan naar onze modeshow. Onze eigen mannequins 

showen de nieuwe wintermode die u direct kunt passen en 

waarmee u uw gaderobe kunt uitbreiden. 

De modeshow is op donderdag 1 september vanaf 14.00 uur in Het Steunpunt. 
 

De Sociaal Culturele Dag: 14 september 

De Sociaal Culturele Dag start om 10.00 uur.  

Wie zich heeft aangemeld krijgt tijdig alle informatie thuisgestuurd.  
 

Jaarvergadering: 29 september 

In Het Steunpunt begint de jaarvergadering om 14.00 uur.  

Vanaf 15.00 uur zal een afvaardiging van Sociom en KBO 

Brabant een presentatie verzorgen over het project “Sleutel tot 

langer thuis”. In het volgende nummer van De Schakel wordt u 

hierover uitgebreid geïnformeerd. 
 

Namens het bestuur KBO Haps 

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

   

 

PVC-BUIZEN 

gebruiken  

voor het  

opslaan van 

gereedschap. 
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OP VAKANTIE  
MAAK HET INBREKERS NIET TE GEMAKKELIJK 

 

Enkele tips: 
❖ Sluit de woning bij vertrek zorgvuldig af.  
❖ Zorg dat de woning na vertrek een bewoonde 

indruk maakt. Laat bijvoorbeeld wat glazen op 

tafel staan of laat een krant liggen.  

❖ Maak van uw raam geen etalage.  

Leg waardevolle spullen, zoals een smartphone 

of laptop, uit het zicht.  

❖ Laat verlichting in en rondom huis aan.  

❖ Vermeld niet op social media dat u met 

vakantie bent.  

❖ Informeer de buren wanneer u voor langere tijd 

niet thuis bent, zodat zij een oogje in het zeil 

kunnen houden. Wellicht kunnen de buren ook 

gebruik maken van uw oprit.  

 

NIEUWE VERGOEDING  
VOOR HET INZAMELEN VAN OUD PAPIER 

 

Vanaf 13 juli geldt een nieuwe vergoeding voor het 

inzamelen van oud papier door verenigingen.  

Hierdoor zijn de verenigingen, ook als de papierprijs laag 

is of de inzamelkosten hoog zijn, verzekerd van vaste 

opbrengsten.  
  

Wethouder David Sölez: “Verenigingen zijn vaak al 

jarenlang betrokken bij de inzameling van oud papier in 

de gemeente Land van Cuijk. De inzamelkosten voor 

2022 zijn helaas zo gestegen dat sommige verenigingen geen tot weinig opbrengsten 

aan de inzameling zouden overhouden als de geldende regeling gehanteerd zou worden. 

Daarom kozen we voor een nieuw, toekomstbestendig vergoedingssysteem”. 
 

Tot en met 31 december 2022 geldt een vaste netto 

inzamelvergoeding van 50% van de bruto-opbrengst, met een 

minimum van € 50,- per ton en  

een maximum van € 70,- per ton oud papier.  
 

Vanaf 1 januari 2023 wordt dit een vaste inzamelvergoeding  

van € 50,- per ton. 
  

Tot nog toe was de basis van de vergoedingsregeling de 

marktwaarde van het oud papier minus de inzamelkosten per ton. 

Als de opbrengst van papier laag was, of de kosten stegen, werd de 

vergoeding dus lager. Breng je oud papier naar de containers van de verenigingen: 

goed voor de vereniging en goed voor het milieu!  
 

Www.gemeentelandvancuijk.nl/locaties-containers-voor-oud-papier 

 

Pas op de ‘dubbeltjes’, dan passen de ‘guldens’ wel op zichzelf. 
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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   25 juli GFT- container en restafval 

Maandag     1 augustus  GFT- container en PBP  

Maandag     8 augustus GFT- container  

Maandag   15 augustus  GFT- container en PBP  

Maandag   22 augustus GFT- container en restafval 

Maandag   29 augustus  GFT- container en PBP  

Zaterdag 

 

30 juli–27 aug. Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 
Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur, staat 
papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys  

Woensdag 

 

   3-17-31 aug. Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 
Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Vrijdag 

 

5 aug. - 2 sept. Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie 
Eerste vrijdag v. d. maand wordt het oud papier opgehaald.  

  Voor 14.00 uur graag oud papier aan de straat zetten. 

Zaterdag 

 

  6 aug.-3 sept. Buurtvereniging “De Schutters” 
Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur, staat 

papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys  
Woensdag 

 

    10 augustus Buurtvereniging “De Kampakker” 
Papiercontainer staat woensdag op de hoek de Aalsvoorten/ 
Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur. 



                                                                                                                               40 DE SCHAKEL 15-2022 
 

  


