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ZATERDAG 17 SEPTEMBER OUD IJZER AKTIE MV JULIANA 
 

Aanstaande zaterdag 17 september is het zover: De Oudijzeraktie 2022  

prijkt op de agenda. We gaan vanaf 09.00 ‘s morgens met MV Juliana op  

stap om de nodige kilo’s in te zamelen voor onze clubkas.  

Evenals voorgaande jaren werken we weer samen met Kremers Metaalhandel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kremers Metaalhandel is een modern ingericht verwerkingsbedrijf waardoor alle 

materialen op een milieuvriendelijke wijze worden gescheiden.  

Door deze milieuvriendelijke scheiding kunnen vrijwel alle materialen worden 

verwerkt: van aluminium tot koper, zink en andere metalen.  

Alles is dus welkom bij deze inzameling. 
 

We beginnen vroeg dus zorg ervoor dat u op tijd het ijzer voor MV Juliana aan de 

straat heeft staan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze 

oudijzercommissie Joris van Elk, tel.: 06-46801924 (na 17.00 uur) en dan zorgt 

onze commissie dat alles naar wens verloopt. 
 

Graag tot a.s. zaterdag! 
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ACTIVITEITEN 2 T/M 16 SEPTEMBER 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

September /oktober Expositie bieb Haps 22 

Zaterdag 17 september Oud ijzer actie 1 

Zondag 18 september Hopse schuurverkoop 48 

Woensdag 28 september Informatiebijeenkomst PGB 6 

Iedere donderdag Biljarten in de Stappert 44 

VERENIGINGSNIEUWS BLZ 

Caboose 20 

Volleybalvereniging HaVoC 30 – 34 

KBO Haps 46 

Muziekvereniging Juliana/ De Rozenbottels 28 

Toneelvereniging Kunakra 4 

Voetbalvereniging Hapse Boys  35 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

NUMMER 18-2022  
 

komt uit op  
 

VRIJDAG  

30 SEPTEMBER 2022 
 

Graag de kopij aanleveren uiterlijk 

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022 
via ons e-mailadres: 

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. 
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HET ZAL U NIET ONTGAAN ZIJN 
 

Kunakra heeft onverwacht en veel te snel afscheid moeten nemen van  

een van haar oprichtsters en enigste erelid 
 

ANNY SLAATS-LANGE 
 

Dat heeft ons in het hart geraakt. 

55 jaren lang waren wij als Kunakra haar trots, maar zij zeker ook de onze. 

Anny was er altijd. 
 

 

In december reed ze regelmatig met Sint en Pieten (met gezwinde spoed) door het 

Land van Cuijk, bij de repetities was ze aanwezig en een feestje van de club was 

zeker niet compleet zonder Anny. 
  

Repetities voor het stuk van dit jaar,’ Schone Schijn’, waren al een tijdje gaande. 

Anny zou ook in dit stuk een prachtige, voor haar geschreven, rol gaan vertolken.  

Het mocht niet zo zijn.  
 

Een glansrol zal zij echter bij ons altijd houden.  

We gaan haar betrokkenheid, haar aandacht voor eenieder van ons en haar 

heerlijke humor ontzettend missen.  
 

Mede door het overlijden en korte ziekbed van Anny, waarin wij als club veel bij 

elkaar zijn geweest, zijn we achterop geraakt met de repetities.  
 

Omdat wij als Kunakra de kwaliteit van het stuk dat we neer willen zetten hoog in 

het vaandel hebben, is er besloten aankomende oktober nog niet te spelen. 

 
‘SCHONE SCHIJN’ WORDT UITGESTELD TOT NAJAAR 2023 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 

Zaterdag 17 september 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Mgd. Annie Peeters Weem-van den Bosch 

   Vanwege verjaardag Maria Graat-van Dommelen 
 

Zaterdag 24 september 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Overleden ouders, broer en zus en schoonzus Gijsbers 

   Jaargetijde Henny Selten 
 

Priester van de week: 
Pastoor James         Tel 0485-451282. Vrijdag 16 tot vrijdag 23 september. 

Pastor Bas van Dijk Tel 0485-218712. Zaterdag 24 sept. tot zaterdag 1 oktober. 
 

OPGAVE MISINTENTIES 
 

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. 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. 

  
GEVONDEN: 

 

Vrijdag 2 september op de Beerseweg 

bij de kerk:  

een zonnebril op  

sterkte in een  

brillenkoker. 

 
 
De eigenaar mag zich melden bij 

Jacqueline, tel 06-51709463 

 

 

GEVONDEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marijkeplein/ de Groes. 

Info: 06 46517598 
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INFORMATIEBIJEENKOMST  
PERSOONSGEBONDEN BUDGET 

 

Woensdag 28 september van 19.30-21.30 uur.  

Locatie: MFA de Valuwe, de Valuwe 1 in Cuijk. 
 

Op woensdagavond 28 september organiseert 

het Mantelzorg- & vrijwilligersplein een 

informatiebijeenkomst over het 

Persoonsgebonden budget (PGB) voor mensen 

die voor de keuze staan hoe ze hun zorg of 

ondersteuning gaan regelen: met een PGB of 

juist niet, dus voor mogelijke budgethouders. 
 

Het PGB is een budget waarmee men zelf zorgverleners in kan huren voor de zorg 

die iemand nodig heeft. Mensen met een PGB ontvangen hun budget, afhankelijk 

van hun zorgvraag, uit één van de vier volgende wetten: de Jeugdwet (via de 

gemeente), de Wmo (via de gemeente), de Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw 

(via de zorgverzekeraar).  
 

Hans van der Knijff van Per Saldo geeft deze avond voorlichting over: 

Wat is een PGB en wat zijn de verschillen met zorg in natura? 

Is een PGB iets voor jou? Hoe maak je een bewuste keuze voor het PGB of zorg in 

natura, of een combinatie van beide? 

Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van een PGB? 

Waar kun je een PGB aanvragen? 

Waar kun je terecht voor meer informatie, hulp en advies? 
 

De bijeenkomst is expliciet bedoeld voor mantelzorgers. 
 

Meer informatie en aanmelden 

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

Vrijwilligersplein. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.nl 

Aanmelden (verplicht) kan voor 21 september via de website www.mvplein.nl 
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VVN CUIJK BRENGT ACTIVITEITEN ONDER BIJ SOCIOM 
 

Per 1 oktober worden de diensten van de Stichting voor Vluchtelingen en 

Nieuwkomers (VVN) Cuijk voortgezet door welzijnsorganisatie Sociom. 

VVN werkte al langer samen met Sociom, maar alleen in de voormalige gemeente 

Cuijk.   
 

Karel Janssen (voorzitter VVN Cuijk):  

“De dienstverlening van VVN is bij Sociom in goede handen.  

Op deze manier kan Sociom onze diensten, zoals het taalcoachproject en het 

sociaal-maatschappelijk spreekuur, voortzetten en verbreden voor alle 

vluchtelingen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.” 
 

Sociom zet zich in voor een samenleving waarin mensen zich thuis voelen, kansen 

krijgen én pakken. Vluchtelingenwerk is daar een belangrijk onderdeel van. 

“Daarom was het voor Sociom ook geen moeilijke keuze om de diensten van VVN 

over te nemen, want deze sluiten hier perfect bij aan. 
 

Op deze manier gaan de mooie initiatieven van VVN 

niet verloren en kunnen we als Sociom de 

vluchtelingen en nieuwkomers in Land van Cuijk 

nóg beter van dienst zijn bij het verbeteren en 

ontwikkelen van de Nederlandse taal”, aldus Roland 

van der Heijden (directeur-bestuurder Sociom).  
 

Meer weten over vluchtelingen en inburgering bij Sociom?  

Kijk op www.sociom.nl/vluchtelingen  
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SAMEN MET ANDEREN IETS DOEN IS LEUKER DAN ALLEEN 
 

U bent 55+ en u wilt nieuwe uitdagingen in het leven. 

Bridge is voor iedereen en meer dan een spelletje alleen. Het is ook gezellig 

samenzijn. Daarom is er een nieuw project gestart: Denken en Doen. Dit project 

wordt gesubsidieerd door de gemeente en door de 

Bridgebond. Doel van ‘Denken en Doen’, is om op 

een gezellige manier met elkaar actief bezig te zijn. 

U leert het spel bridge op een rustige manier. U 

kunt er vrienden voor het leven aan overhouden. 

 

Het gaat bij ‘Denken en Doen’ niet alleen om het 

leren van het bridgespel. Het is veel belangrijker 

om andere deelnemers te leren kennen. Daarmee 

deelt u dan het bridge, maar ook kunt u bevriend 

raken. Denk aan samen thuis bridgen of op een 

club, of samen gezellig andere dingen doen.  
 

Voor bridgen hoef je lichamelijk niet erg fit te zijn, dus u hebt er plezier van voor 

de rest van uw leven. Een bijkomend voordeel is dat uw hersenen actief blijven en 

hierdoor fit blijven. Dit is een stelling van de van teevee bekende neuroloog Erik 

Scherder.  
 

De cursus vindt plaats in de Driewiek, Jeroen Boschstraat 49 te Boxmeer 

Cursusmomenten zijn: woensdagavond of vrijdagochtend.  

U kiest één van de twee.  

De cursus vindt ook plaats in Cuijk 
 

De kosten voor uzelf zijn € 35,- voor ieder cursusdeel, bestaande uit tenminste tien 

lessen van tweeëneenhalf uur.  

Per jaar worden twee cursusdelen gegeven.  

Het hele project duurt twee jaar. 
 

Contactpersoon is Gerard van de Ven.  

E-mailadres: gtwvandeven@gmail.com.  

Telefoon: 06-26797841. Via hem kunt u inschrijven.  
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DAGKOOR CUIJK 
 

Het Dagkoor is een gezellig, gemengd vierstemmig koor. 

Het doel van het Dagkoor Cuijk is om de klassieke koormuziek levend te houden. Het 

klassieke repertoire van het koor is zeer afwisselend: oude muziek, Renaissance, Barok, 

Classicisme, 20e eeuw: al deze muziek wordt door 

het koor gezongen. 

Dit betekent niet dat het ‘zware’ liederen zijn.  

Oude volksliedjes bijvoorbeeld kunnen vrolijk, cynisch 

of romantisch zijn, maar ook mooie stukken uit een 

requiem of opera staan op ons programma. 

Het koor organiseert ieder jaar in het voorjaar een concert met muzikale gasten.  

Op 23 april 2023 gaat dit plaatsvinden in de Protestantse Kerk in Cuijk.   

Een Kerstconcert staat ook op het menu en wel op 11 december in de  

H. Lambertuskerk in Linden. 
 

Het Dagkoor beschikt over een professionele dirigent Frans van de Loo, met ruim  

25 jaar ervaring als dirigent van verschillende koren. Enkelen op hoog niveau.  

De dirigent studeert met het koor niet alleen alle liederen in, ook wordt er ruim 

aandacht besteed aan zang en ademtechniek. 

De keuze om overdag te 

repeteren is genomen om 

niet ‘s avonds de deur uit 

te hoeven – zeker in de 

wintertijd – en de 

behoefte om de 

dagelijkse bezigheden te 

onderbreken door twee 

uurtjes te zingen. De 

leden hoeven geen 

liederen uit het hoofd te 

leren, kennis van 

notenschrift is handig 

maar is niet persé 

noodzakelijk. 

Alhoewel we niet streven naar een groot koor, kunnen we altijd nieuwe leden gebruiken, 

zeker mannen. Dus als je nieuwsgierigheid is gewekt, kom dan eens vrijblijvend een 

repetitie bijwonen. Loop gerust binnen of meld je aan via dagkoor@gmail.com. 

Repetities: donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in de Blokhut, Galberg 2A, Cuijk. 

Op 8 september zijn we gestart met het seizoen 2022-2023. 
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WIJNGAARD “HET PUTSEL”  
HOUDT WEER EEN OPEN DAG 

 

En natuurlijk met blaaskapel Štěstí 
 

Zondag 2 oktober gooit de Hapse wijngaard “Het Putsel” de deur (en het hek) weer 

wijd open om iedereen de kans te geven met eigen ogen te zien hoe je druiven teelt en 

hiervan wijn maakt en vooral om die wijnen (gratis) te proeven. 
 

Ook de steenoven wordt weer opgestookt waarin onze huisbakker Paul het lekkerste 

stokbrood zal bakken dat zich zo mooi laat combineren met een fris glas wijn.  

Het optreden van blaaskapel Štěstí kan al bijna traditioneel worden genoemd.  

Waarom zou je naar de Rijn of de 

Moezel afreizen als je die typische 

druivenpluksfeer ook thuis kan 

beleven? 
 

Of 2022 een goed wijnjaar wordt? 

Een voorzichtige wijnboer begint 

altijd met  “Tot nu toe…”.  

Een paar weken regen of een fikse 

hagelbui kunnen immers de 

mooiste oogst totaal vernielen. 

Maar, tot nu toe is die oogst 

fantastisch!  

Geen nachtvorst, prima condities tijdens de bloei, precies op tijd een flinke bui regen 

(hoewel het daarna wel erg droog werd) en tot nu toe zelfs geen begin van 

schimmelinfecties. 

Naar verwachting zullen de rode druiven in de loop van september worden geplukt, 

maar de witte soorten zullen in het begin van de wijnmaand oktober nog aan de 

struiken kunnen worden bewonderd. 
 

Dus zondag 2 oktober van 11.00 tot 17.00 uur, 

met het optreden van Štěstí van 13.30 tot 15.00 uur.  

Parkeergelegenheid in de wei. 
 

Cor en Marianne van Dijk, 

Putselaarstraat 7, 5443NG Haps. 

 

 
 



                                                                                                                               12 DE SCHAKEL 17-2022 
 

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD 
 

Woensdagavond 31 augustus 2022 vond in De Posthoorn de vergadering van de 

Dorpsraad (DR) plaats. Aanwezig 43 personen. 

Vanuit gemeente: wethouder Hendriks en ambtenaar José Jacobs. 
 

1. Budget sociale vernieuwing. 

Verenigingen en instellingen kunnen zich tot 15 september aanmelden bij de DR om in 

aanmerking te komen voor (een gedeelte van) het bedrag van € 3.000, - voor een 

activiteit of attribuut dat voldoet aan de criteria tot toekenning.  

Inmiddels zijn 4 aanvragen binnen. 
 

2. Dorpskern 

Er zijn (opnieuw) enkele kleine wijzigingen op het eerder  

gepubliceerde plan inzake de dorpskern van Haps. Om de  

Hapse inwoners hiervan op de hoogte te stellen zal begin oktober  

hierover een inloopavond worden georganiseerd in de Posthoorn.  

Vanuit de zaal wordt gevraagd hier speciale aandacht te schenken  

aan de groenvoorziening en snelheidsbeperkende maatregelen.  

Om belangstellenden in de gelegenheid te stellen zich hierop voor te bereiden wordt 

gevraagd het laatste ontwerp op de website Haps-info te plaatsen.  

De DR vraagt Stan de Laat, projectleider om dit bestand aan te leveren. 
 

3. Wonen 

Op 23 september a.s. zal de DR met de wethouders van de 

gemeente LVC door Haps gefietst worden ter verkenning 

van de mogelijke bouwlocaties in het dorp. Wethouder 

Hendriks geeft aan dat het onderwerp “wonen” in alle 

kernen van het LVC bovenaan het wensenlijstje staat van 

belangrijkheid. 
 

4. Tiny houses 

Inzake de term “Tiny houses” blijkt nogal wat spraakverwarring te bestaan m.b.t.  alle 

wet- en regelgeving daaromtrent. Het bevordert de gang van zaken omtrent het project 

bij van Daal in ieder geval niet. Opvallend is dat opnieuw de locatie Wildsestraat naar 

voren wordt gehaald terwijl wethouder Maarten Jilesen in de vorige vergadering van de 

DR had aangegeven dat deze locatie niet aan de orde is. Onduidelijk is of er een andere 

locatie/ initiatiefnemer zich heeft gemeld. We doen navraag naar de situatie. 
 

5. Energie-café 

Inzake dit onderwerp zal door de DR een datum voor een inloopavond worden 

voorgesteld voor de Hapse inwoners. 
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6. Kerk 

Door een werkgroep binnen de gemeente Land van Cuijk, ook met 

diverse Hapse deelnemers, wordt nagegaan hoe om te gaan met de 

kerkgebouwen in LvC. Men heeft te maken met het bisdom, 

monumentenzorg en financiering voor de instandhouding. Duidelijk is 

al dat de Hapse Sint Nicolaaskerk dringend een onderhoudsbeurt 

benodigd waarvan de kosten hoog zullen oplopen. Het bestuur van “de 

goede Herder” gaat inzichtelijk maken wat voor onderhoud nodig is 

voor de komende 50 jaar, voordat we verder gaan met eventuele 

invulling van het gebouw. 
 

7. RBL 

Over het RBL wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen op het RBL-terrein, 

o.a. aanleg wandelpad en beplanting aarden wal langs de Cuijkseweg.  

Het huidige evenemententerrein aan de Cuijkseweg (voormalige terrein Paardenfokdag) 

blijft ongeschonden.  

Voor Facility-point is geen belangstelling gebleken maar wat gebeurt er met leegstaande 

boerderij van Van Der Poel aan de Oeffeltseweg? Verder komt er veel kritiek uit de zaal 

vanwege 

– de slechte bewegwijzering waardoor dagelijks ongeveer 50 vrachtauto’s de verkeerde 

afslag nemen, bijvoorbeeld richting voormalige Mondsestraat die afgesloten is. Deze 

moeten dan keren of doorrijden naar de rotonde met de Kalkhofseweg om te keren. 

– Instellen parkeerverbod en daarop handhaven aangezien chauffeurs op vreemde 

plekken hun sanitaire behoefte doen en achterlaten op en rondom het RBL-terrein. 

– Is er geen Welstandscommissie inzake het RBL? Onbegrijpelijke hoogbouw/ 

kleurkeuze Coenen bij entree van de A73, kleurkeuze Peutz en tankstations.  

Hoe zien de nog te bouwen gebouwen eruit en heeft de desbetreffende ondernemer 

carte blanche wat betreft welstand? 
 

Rondvraag 

- Ongeloof over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in het Spiek in Beugen 

op het terrein van de voormalige nertsenfarm. Inwoners van Haps (Lokkantseweg) 

zullen hier fel op tegen zijn. Wethouder Willy van Hendriks geeft aan dat hierover 

beleid gemaakt zal gaan worden in het 2e kwartaal 2023 en is nu niet aan de orde. Er 

wordt op dit moment geen toestemming gegeven om de locatie in te richten. 

- Kritiek vanuit de zaal m.b.t. de gang van zaken omtrent het ophalen van vuilnis dat 

nu om de 2 weken plaatsvindt. De gemeente werkt aan een oplossing en is zelf ook 

niet blij met de situatie. 

- De communicatie vanuit de gemeente naar de burger en vice versa laat te wensen 

over. Weekbladen uit de gemeente worden slecht bezorgd en de website is 

onoverzichtelijk en onvolledig. Het zou mooi zijn als er een aparte pagina komt met 

de gemeenteberichten in de weekbladen. 

- Welstandcommissie voor bescherming van de burger (Zoetendaalstraat). 

Omwonenden zijn niet blij met de vele verlichting rond een huis aan de 

Kampsestraat en met de grote hoge glazen pui aan de achterkant waardoor privacy 

te wensen overlaat. Kijkt een welstandscommissie hier niet naar? We vragen een 

volgende vergadering uitleg van de welstandscommissie voor deze gevallen en 

leggen daarbij ook de situatie Peutz/Koenen voor. 
- Kermis: Met ingang van 2023 zal er een commissie  

worden geformeerd die de inhoud van de kermissen  

in de LvC-kernen zal samenstellen onder leiding van  

kermiswethouder Maarten Jilissen. 
 

Volgende vergadering van de Dorpsraad Haps is op  

29 november 2022. 

29 november 
2022 
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ENERGIEK LAND VAN CUIJK 
 

Deze Nieuwe digitale nieuwsbrief is voor iedereen die meer 

wil weten over aardgasvrij, opwek duurzame elektriciteit, 

besparing en klimaatadaptatie. 
 

We versturen de nieuwsbrief een keer in de 6 tot 8 weken.  

In de nieuwsbrief staan interviews en informatie over subsidies en activiteiten op het 

gebied van duurzaamheid binnen onze gemeente. Ook lees je meer over inwoners en 

organisaties die in onze gemeente actief bezig zijn met duurzaamheid. 
 

Aanmelden of reageren? 

Stuur ons dan een berichtje: 

Https://gemeentestanthonis.m5.mailplus.nl/archief/mailing-638973.html 
 

Juniorenergiecoach: leuk spel kinderen van 7-12 jaar 
 

Gratis meedoen 

De gemeente Land van Cuijk roept gezinnen met jonge kinderen 

op om gratis mee te doen aan het spel. Inschrijven kan tot en met 

2 oktober. Het spel start op 7 oktober.  

Lees verder voor meer informatie en het inschrijfformulier. 
 
 

NIEUWE VOORSTELLINGEN ‘IETS MET BOEREN’ 
 

In oktober is de voorstelling ‘Iets met Boeren’ te zien in de gemeente Land van Cuijk. 

‘Iets met Boeren’ past in de overtuiging dat we in het Land van Cuijk niet tegenover, 

maar naast elkaar staan. Het maakt vele problemen voelbaar, zeker omdat het ook echt 

over deze tijd en onze gemeente gaat. Het is ook nog eens 

een heel bijzondere vorm van theater: de voorstellingen 

zijn overdag, op de boerderij en lokale spelers werken 

samen met professionals. 
 

De voorstelling is tussen 14 en 16 oktober 5 keer te zien op 

De Esrand in Sint Anthonis. Vorig jaar was hier de eerste 

voorstelling, onder andere georganiseerd door de provincie 

Noord-Brabant en gemeente Sint Anthonis. De voorstelling was een groot succes en 

maakte indruk op de bezoekers: 'Dit moeten veel meer mensen zien'. 'Het raakt me hoe 

ze precies de juiste snaar raken'. 'Er is geen goed of fout, iedereen bekijkt alles door 

zijn eigen bril'.  
 

Meer informatie en kaartverkoop op www.bureaupees.nl   
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INVOERING OMGEVINGSWET 
 

Op 1 januari 2023 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die 

voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke 

leefomgeving. Een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of 

ruikt. De Omgevingswet heeft, vóórdat de wet ingaat, al gevolgen voor 

het behandelen van ruimtelijke processen, zoals bestemmingsplannen. 
 

Collegebesluit 

Het College van de gemeente Land van Cuijk heeft besloten om een half 

jaar voordat de Omgevingswet geldt, te sturen op het maken van een 

omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. En drie maanden 

voordat de Omgevingswet geldt, te sturen op het proces van een 

ontwerpomgevingsplan in plaats van een ontwerpbestemmingsplan. 
 

Zij hebben dus besloten dat er na 1 oktober 2022 geen proces voor een 

voorontwerp-bestemmingsplan of een ontwerpbestemmingsplan meer start.  

Houd hier rekening mee. Na 1 oktober 2022 adviseren wij daarom om een 

omgevingsplan op te stellen. Kijk op de pagina Omgevingswet voor meer informatie 

hierover. Hiermee voorkom je onnodige kosten en vertraging.  

Wil je een besluit graag nalezen? Kijk dan op de pagina Bekendmakingen. 
 

Duidelijkheid via een gesprek 

Heb je een plan of idee waarvoor mogelijk een aanpassing van het bestemmingsplan 

nodig is? Maak dan een afspraak voor een gesprek met een van onze adviseurs.  

Samen bekijken we dan wat voor jouw plan de beste aanpak is. 
 

Meer informatie: www.gemeentelandvancuijk.nl/nieuws    
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INSTRUMENTEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 

Deze Blog ga ik wijden aan de instrumenten die wij als raadsleden hebben.  
 

De inhoud van de ‘gereedschapskist’ op een rijtje, met een korte uitleg: 
 

• Technische vragen = feitelijke informatie, inzage documenten 

• Ambtelijke bijstand = hulp van ambtenaren bij verwerken informatie 

• Mondelinge vragen tijdens commissie- en raadsvergaderingen 

• Motie = college/gemeenteraad aanzetten tot een handeling  

• Motie vreemd aan de orde = een motie die niet op de agenda staat  

• Amendement = wijziging op een voorgesteld besluit  

• Initiatiefvoorstel = voorstel voor nieuw beleid  

• Interpellatie = ondervraging van het college 

• Recht van onderzoek = onderzoek laten doen naar het uitgevoerde beleid van 

B en W 

• Budgetrecht = college machtigen financiële uitgaven te doen en inkomsten te 

werven 

• Schriftelijke vragen = verduidelijk van besluiten die door B en W (college) zijn 

genomen 
 

Ik zal hier een voorbeeld geven van de schriftelijke vragen in het format van de 

gemeente Land van Cuijk die wij als Liberaal LVC een aantal weken geleden hebben 

gesteld.  
 

Schriftelijke vragen 

Onderwerp :  Frequentie inzameling gft 

Indiener(s) :  Liberaal LVC/ Liesbeth van Heeswijk 

Datum :  02-08-2022 

Portefeuillehouder : Wethouder David Sölez 

Nummer vragen : RIS 2022-V-XX  

Inleiding 

Van Kaathoven, als afvalinzamelaar en verwerker, heeft bij de gemeente aangegeven 

de gft-inzameling in de maanden augustus en september terug te brengen naar 

éénmaal per twee weken (i.p.v. éénmaal per week). De argumenten van de 

afvalverwerker zijn vooral de arbeidskrapte en uitval door Covid-19.  

U zegt flink onderhandeld te hebben om Van Kaathoven aan het contract te houden, 

maar ziet het nu als een gegeven.  

U bent de juridische consequenties aan het onderzoeken. 

Bovenstaande feiten leveren ongeloof op bij de inwoners, maar ook bij ons. 
 

Vraag 1 

Wij zijn van mening dat de argumenten van Van Kaathoven niet sterk zijn.  

Een ondernemer moet in staat zijn om te anticiperen op dat wat komen gaat. 

Simpelweg het probleem bij de gemeente en de inwoners leggen, gaat ons te ver. Kunt 

u ons verduidelijken hoe hard u onderhandeld hebt en dat dit het resultaat moet zijn? 
 

Vraag 2 

‘U bent de juridische consequenties aan het onderzoeken’, klinkt erg diplomatiek. Moet 

dit echt zo lang duren? Iemand houdt zich niet aan het contract. In de overeenkomst 
moet toch helder zijn wat de gevolgen zijn? Binnen welke termijn denkt u te weten hoe 

hoog de boete voor Van Kaathoven is? 
 

Vraag 3 

Waren er geen creatieve oplossingen mogelijk? Misschien PBD-afval een keer minder 

ophalen (i.p.v. gft) omdat die zakken minder stankoverlast geven?  

Welke creatieve oplossingen zijn aan de orde gekomen?  
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Vraag 4 

Hoe denkt u de inwoners tegemoet te komen? 

In de reactie (meestal een paar weken later) gaf het college in de beantwoording aan 

dat Van Kaathoven zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, dat het bedrijf 

aansprakelijk gesteld wordt en er niet betaald wordt voor niet geleverde diensten.  

Men vond het naar beneden bijstellen van de inzamelfrequentie een gebruikelijke eerste 

stap. Als er geld over is (en dat is nu dus te verwachten) dan is de gemeente verplicht 

dit te storten in een apart potje. Deze voorziening afval kan de gemeente vervolgens 

inzetten om in de toekomst prijsstijgingen of tegenvallers op te vangen zonder meteen 

de afvalstoffenheffing te verhogen. 
 

Pats… consultatiebureau wordt geschrapt! 

Terwijl ik deze Blog schrijf, krijg ik een telefoontje van een wethouder die meldt dat het 

consultatiebureau in Haps gaat sluiten. Uhhhhh, laat ik duidelijk zijn en maar eens iets 

heel duidelijk beweren: ik verwacht dat door meerdere partijen een sterfhuisconstructie 

is ingericht om deze voorziening uit het dorp te kunnen laten verdwijnen.  

U voelt ‘m al: ook hier ga ik schriftelijke vragen over stellen en mogelijk kan ik nog iets 

meer uit ‘de gereedschapskist’ gebruiken. Een en ander hangt ook af van de inzichten 

van andere raadsleden en partijen, maar vooral van u… de inwoners…  

Wat wilt u? Volgens de zogenaamde kernencv willen Hapsenaren hun voorzieningen 

behouden. Er wordt er nu al één de nek omgedraaid!  

Ik hoor graag wat uw mening is.  
 

 liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107     www.liberaal-lvc.nl 
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EERSTE OPTREDEN AMEEZING VOCALS 
 

Op zaterdag 27 augustus, het einde van de 

meeste schoolvakanties, vond het eerste 

optreden plaats van het dit jaar opgerichte 

Hapse popkoor Ameezing Vocals.  
 

Voordat de eerste repetitie was gestart werd 

dirigente Veerle Verschuren gebeld door de 

organisatie van het festival ‘Schijt aan de 

grens’ om een deel van het zaterdagmiddag 

programma in te vullen.  

Ze zei in al haar enthousiasme volmondig ja! 
 

Dus werd er gerepeteerd met het oog op het optreden op dit kleinschalige maar o 

zo gezellige festival in Overloon. Het feit dat een aantal koorleden nog genoot van 

de vakantie, weerhield het koor er niet van om 3x een kort optreden te verzorgen 

op dit gezellige festival.  
 

Het 2e optreden, halverwege de middag, werd zelfs voorafgegaan door een heuse 

flashmob, waar op de klanken van Queen en The Beatles het publiek meegenomen 

werd naar het tweede 

optreden. 
 

Naast Queen en The Beatles 

werd er ook een ABBA-

medley gezongen, een 

nummer van KISS en de 

bekende TikTok-hit The 

Wellerman.  
 

Koor en dirigente kunnen 

terugkijken op een gezellige 

en geslaagde muzikale 

middag, waarbij ook tijd was 

om te kijken en te luisteren 

naar de andere acts. 
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Super bedankt Kéan dat ik de pen van jou gekregen heb! 
 

Hoe ken ik Kéan? 

Kéan en ik zijn buurjongens en ik ken  

hem omdat het familie is van Harold en  

Cindy. 
 

Wie ben ik? 

Ik ben Adinaldo van Veen en ik ben  

5 jaar oud. 16 september ben ik  

eindelijk jarig en word ik 6 jaar.  
 

Mijn papa komt uit Burundi een land uit  

Afrika en mijn mama komt uit Nederland.  

Ik woon nu op de Schans 26 bij Harold,  

Cindy, Max, Sam, Isa, mijn broertje  

Alexandro en de hond Bikkel. Ik ga nu  

net naar groep 3 op de Bongerd. 
 

Wat zijn mijn hobby’s? 

Mijn hobby’s zijn voetballen in de JO7-4  

van de Hapse Boys, zwemmen, spelen in  

de speeltuin, tekenen, gamen op de  

tablet en afspreken met vriendjes. 
 

Wat vind je het leukst in Haps? 

Ik vond de kindervakantieweek erg leuk  

en het voetballen bij de Hapse Boys. 
 

Wat mis je in Haps? 

Ik vind het jammer dat we geen binnenspeeltuin hebben. 
 

Aan wie wil ik de pen doorgeven? 

Ik wil de pen graag doorgeven aan Jim Maas. 
  

De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps 

t/m 16 jaar.  

Inleveren artikel de pen voor vrijdag 23 SEPTEMBER naar: 

info@deschakelhaps.nl  
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CABOOSE 
 

Knutsel 

Yeah!!!  

Het is altijd jammer dat de zomervakantie voorbij is, maar één van de mooie dingen is 

dat we dan weer lekker mogen knutselen met Caboose. Hopelijk hebben jullie een 

heerlijke zomervakantie gehad en zijn jullie goed uitgerust. Wij in ieder geval wel en we 

hebben er weer ontzettend zin in om in dit nieuwe seizoen met jullie mooie knutsels te 

gaan maken. De eerste avond is alweer geweest.  

Op vrijdag 9 september hebben we prachtige vlinders 

geknutseld om dat heerlijke zomerse gevoel vast te houden. 

Waar zouden ze terecht zijn gekomen? Pikken de papa's en 

mama's ze in om beneden/buiten aan de muur te hangen of 

zouden de kinderen deze prachtige vlinders op hun kamers 

hebben mogen hangen? Ze zijn heel erg mooi geworden met 

al die vrolijke gekleurde kraaltjes, dus alle huizen zijn vast en 

zeker opgeleukt! 
 

Mocht je de uitnodigingsbrief gemist hebben, je kunt je altijd 

nog aanmelden. Alle kinderen vanaf groep 4 en hoger zijn van 

harte welkom. We knutselen op vrijdagavond en de deuren 

gaan dan om 18.20 uur voor jullie open. We beginnen met 

knutselen om 18.30 uur. Om 20.30 uur mogen je ouders je 

weer komen ophalen. We werken met diverse materialen, van papier tot stof tot hout, 

en zelfs met kleerhangers zoals je op de foto's kunt zien. Je kunt per activiteit beslissen 

of je komt. Je ontvangt voor iedere knutselavond via de mail een uitnodiging. 
 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: 

knutsel.caboose@gmail.com 

Helpende handjes zijn ook altijd welkom. Je kan ook dan per 

avond bekijken of het je lukt om ons team te versterken.  

Mochten je handen jeuken om mee te gaan knutselen, meld 

je dan ook aan via knutsel.caboose@gmail.com 
 

Om in de agenda te noteren, de data voor het komende jaar: 

30 september 2022, 4 november 2022, 25 november 2022, 

16 december 2022, 27 januari 2023, 17 maart 2023, 14 april 2023, 2 juni 2023 en  

23 juni 2023. 
 

Graag zien we jullie terug bij Caboose!  

Nazomerse groeten, Team Knutsel  
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YOLO 

Jippie!! We zijn weer begonnen!! 

En hoe: we zijn met onze groep wezen zwemmen. Anders dan 

andere jaren gingen we deze keer naar de Meerval in Wychen. 

Een geweldig leuk zwembad: zowel binnen als buiten. Met een 

vette hele donkere glijbaan. 

Maar het allerbelangrijkste was dat we (de leiding) op pad gingen 

met een super leuke groep kids. 
 

Mocht je nog niet in de (juiste) mailinglist staan, stuur dan een 

mail naar yolo.caboose@gmail.com Dan krijg je vanaf dan de uitnodigingen 

toegestuurd. 
 

Volgende data: 7 oktober, 11 november, 9 december. 

Greetz team YOLO. 
 

Nexxt 

Beste allemaal, 

We gaan weer van start met een nieuw seizoen van NEXXT waarbij iedereen vanaf de 

brugklas tot 16 jaar welkom is.   

Tijdens de laatste activiteit vorig jaar hebben jullie ons aan kunnen geven wat jullie leuk 

zouden vinden en waar mogelijk hebben we dat geprobeerd in te passen.  

Dit jaar hebben we dus een agenda vol activiteiten voor jou en je vrienden zoals 

zwemmen, lasergamen, klimmen, spooktocht, etc.  
 

We beginnen op vrijdag 16 september. Ook wij gaan zwemmen, maar dan wel in 

Aquamundo / Heijderbos.  

Als je mee wilt gaan, geef je dan samen met je vrienden zo snel mogelijk op via 

nexxt.caboose@gmail.com 

Wij verheugen ons weer op een leuk jaar vol activiteiten met jullie! 

Groetjes team NEXXT 
 

PS: De volgende activiteit is al weer op 14 oktober! Houd de mail in de gaten. 
 

Agenda onder voorbehoud 

14 oktober   Speurtocht 

18 november  Lasergamen 

16 december  Filmavond 

20 januari   Klimmen 

10 maart   Spooktocht 

21 april   De alleskunner 

16 juni   Afsluiting – verrassing. Meer informatie volgt later. 
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EXPOSITIE  

BABETTE PETERS  UIT HAPS IN DE BIBLIOTHEEK 
 

Vanaf 1 september tot 28 november exposeert 

textielkunstenaar Babette Peters uit Haps 

in de bibliotheek. 

Babette ontwerpt en maakt unieke 

accessoires met een persoonlijk verhaal 

van materiaal dat een tweede leven 

verdient. Dit kan leer zijn van een 

versleten bank, een leren kledingstuk van een dierbare 

of het bloemetjes gordijn van je opa en oma. Juist door 

te werken met dit soort materiaal, wat nog zoveel 

mogelijkheden heeft, krijg je verrassende ontwerpen 

én een eigentijdse uitstraling, die los van de trends 

staat. 
 

De expositie geeft een kijkje achter de schermen van 

haar atelier.  

Het gehele proces van versleten leren stoel naar het 

maken van een prachtige leren tas is te zien. 

Daarnaast is er ook een aantal van haar unieke werken 

te bewonderen.  

Zeer de moeite waard!! 
 

Meet & greet / Leer op tafel 
 

Op vrijdag 23 september 14.30-17.00 uur is 

Babette aanwezig in de bibliotheek in Haps.  

Lijkt het je waardevol om een tastbare herinnering te 

laten maken van bijvoorbeeld een leren kledingstuk?  

Neem jouw item mee en bekijk samen met Babette de 

mogelijkheden. 

 

KOM KNUTSELEN MET DE OUDE BOEKEN VAN DE BIEB! 
 

Woensdag 5 oktober in de bieb in Haps van 15.00-16.00 uur  
Hoera! Het is Kinderboekenweek! 

Dit jaar met het thema: GI-GA-GROEN! 

Met boeken over de natuur en over goed zorgen voor onze planeet! 

De bibliotheek wil ook goed zorgen voor de planeet en gooit haar boeken daarom niet 

graag zomaar weg. Er zijn verschillende knutselideeën voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Deelname is gratis, maar wel even aanmelden.  

Dat aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek of via de website van biblioplus. 

Het is fijn als je als (groot)ouder/verzorger bij deze activiteit aanwezig kunt zijn. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

`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 
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KINDERBOEKENWEEK POPPENKASTVOORSTELLING 
JAN KLAASSEN EN HET SPEELBOS 

 

Bibliotheek Haps, vrijdag 7 oktober van 14.30-15.00 uur. 

Verzorgd door Frank Peters 
 

Hoera! Het is Kinderboekenweek! 
 

Dit jaar met het thema: GI-GA-GROEN! 
 

Frank Peters heeft speciaal voor deze super toffe week een 

poppenkastvoorstelling gemaakt waarmee hij reist langs onze bibliotheken. 
  

Jan Klaassen en het Speelbos 

Jan Klaassen droomt van een betere wereld. Hij woont in de buurt van een vuilnisbelt 

van verroeste blikjes en rottende groenten. Jan wil graag dat de vuilnisbelt verandert in 

een Speelbos, maar Simon Smeerpijp, eigenaar van een fabriek, wil 

dit niet. Hij wil de hele wereld veranderen in een grote vuilnisbelt.  

Met hulp van zijn vrienden lukt het Jan om Simon Smeerpijp te 

stoppen en ervoor te zorgen dat de omgeving waarin Jan woont  

Gi-ga-groen wordt. 

De voorstelling duurt ongeveer 30 minuten en is geschikt voor 

kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar en iedereen die poppenkast 

leuk vindt. 
 

De voorstelling is gratis te bezoeken; meld alleen het aantal 

kinderen aan waarmee u de voorstelling bezoekt.  

Aanmelden kan via de website van Biblioplus of aan de balie van elke bibliotheek! 
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HARTVEILIG HAPS 
 

Op 1 september jongstleden hebben acht enthousiaste deelnemers de nieuwe 

opleiding BLS (reanimatie + AED) gevolgd.  

 

Trots kunnen wij mededelen dat ze alle acht geslaagd 

zijn.  

De stichting HartVeiligHaps feliciteert de deelnemers 

hartelijk met het behalen van het certificaat! Haps is 

hierdoor weer een stukje hartveiliger geworden. 

 

Na een kennismakingsrondje begon Marion van Driel,  

de kaderinstructeur, met een inleiding over reanimatie en alles wat daarbij hoort.  

Na deze theorie werd met veel enthousiasme in groepjes geoefend op de drie 

reanimatiepoppen die Marion had meegebracht. Op een laptop kon zij gedetailleerd 

uitlezen of de handelingen goed uitgevoerd werden. 

Na hard werken hadden de cursisten om 22.00 uur de opleiding erop zitten en kon 

Marion vertellen dat iedereen geslaagd was. 

 

 

De kersverse AED-bedieners aan het oefenen! 

 

Uiteraard blijft het belangrijk om de reanimatie vaardigheden 

regelmatig te oefenen.  
 

De stichting HartVeiligHaps organiseert dan ook twee keer per 

jaar herhalingslessen voor de groep met ruim 70 AED 

bedieners! 

 

 

Voor meer informatie over de stichting kijk op: 

www.hartveilighaps.nl 



  25 DE SCHAKEL 17-2022 
 

HARTVEILIG HAPS 
 

Wat is een AED? (automatische externe defibrillator) 

Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan toedienen 

bij een hartaanval. Deze schok kan ervoor zorgen dat het 

hartritme weer hersteld kan worden. Hoewel men vaak denkt dat 

het hart stilstaat, is dit niet geheel het geval. Het hart verkeert als 

het ware in een chaotische toestand (fibrilleren), waarbij snelle 

prikkelingen ervoor zorgen dat de hartkamers niet meer 

samentrekken. Hierdoor wordt er geen bloed  

meer rondgepompt. De schok van een AED kan in zo een toestand het hart 

resetten, waardoor de hartkamers weer normaal gaan pompen.  

Met alleen het geven van hartmassages en beademing is het niet mogelijk het hart 

te resetten. De overlevingskans van de patiënt is daarom aanzienlijk groter 

wanneer er een AED gebruikt wordt tijdens een reanimatie. 

 

Wat zijn de verschillende stappen bij een reanimatie? 
1. Controleer het bewustzijn van het slachtoffer, door het slachtoffer voorzichtig 

heen en weer te schudden. Vraag daarnaast, luid en duidelijk, hoe het gaat. 

Geeft het slachtoffer geen reactie, dan is hij/zij bewusteloos. 
 

2. Kijk of er omstanders aanwezig zijn, laat direct 112 bellen én een AED halen. 

Ben je alleen? Bel dan 112, leg je telefoon naast het slachtoffer op de 

luidspreker. Vraag om een ambulance. Volg de instructies van de meldkamer. 
 

3. Controleer de ademhaling. Leg een hand op het voorhoofd van het slachtoffer 

en kantel het hoofd naar achteren om te luchtwegen te openen. Til de kin op 

met de 2 vingertoppen van je andere hand. Kijk, luister en voel maximaal 10 

seconden. Geen of geen normale ademhaling start meteen de reanimatie.  
 

4. Start met het geven van 30 borstcompressies. Plaats je handen midden op de 

borstkas van de patiënt en duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in. Herhaal deze 

handeling 30 keer in een tempo van ca. 120 keer per minuut. 
 

5. Pas de kinlift toe, kantel het hoofd van het slachtoffer naar achter en knijp de 

neus dicht. Pas mond-op-mondbeademing toe. Beadem 1 seconde zó dat de 

borstkas omhoog komt. Doe dit 2 keer. Ga hierna door met het reanimeren en 

wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen. 
 

6. Gebruik de AED, maar onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk. Ontbloot de 

borstkas van het slachtoffer en zet de AED aan. De AED zal nu aangeven wat er 

gedaan dient te worden. Blijf de opdrachten van de AED volgen totdat de 

ambulancezorgverleners arriveren en aangeven dat u mag stoppen. 
 

WAAR HANGEN IN HAPS OPENBARE AED’S? 
 

Drukkerij Weemen, Kerkstraat 16 Haps 

Voor deze AED is géén code nodig om de kast te openen. 

Wel klinkt er een luid alarm (sirene) als de kast geopend 

wordt. Dit alarm stopt vanzelf als je de kast sluit. 
 

Tankstation van Daal, Kalkhofseweg 41a Haps 

Voor deze AED is een code nodig om de kast te openen. 

Deze code wordt vermeld via de oproep aan de 

burgerhulpverleners via Hartslag.Nu 
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KERKGANGERS 
 

In de tijd dat ik nog naar de lagere school ging moest ik iedere dag naar de kerk, 

naar de mis van 7 uur ‘s morgens. We woonden maar honderd meter van de kerk.  

We stonden iedere morgen al om 6.00 uur op! Als de mis afgelopen  

was gingen wij rechtstreeks naar school. Wij waren niet de enigste  

die iedere dag naar de kerk gingen. Doordeweeks zat de  

kerk ook altijd behoorlijk vol.  

Iedere zondag gingen we naar de Hoogmis en ‘s middags  

nog naar het Lof!  

Of we toen beter af waren dan nu kan ik niet zeggen.  

Eén keer in de maand moesten we in die tijd gaan  

Biechten en dat was altijd weer spannend!  
 

Ik zat dan in de biechtstoel en vroeg aan de Pastoor  

of hij even tijd had voor mij. Ik had nogal wat te melden!  

Om te beginnen heb ik bij u kersen weggehaald.  

Goed zo, zei de Pastoor. Dit antwoord van de Pastoor bracht me toch wel een 

beetje in verwarring. En vervolgens biechtte ik ook maar de dingen die ik misschien 

fout zou gaan doen. Dan onderbrak de Pastoor mij en zei: het is zo wel genoeg en 

ik hoop dat het met jou nog iets gaat worden. Ik kreeg dan, voor zo’n jeugdig 

iemand als ik toen nog was, een behoorlijk lange penitentie (bidden om de straf 

kwijt gescholden te krijgen). In de biechtstoel moest je altijd zachtjes praten, maar 

ik heb ook wel eens meegemaakt dat ‘t er behoorlijk heftig aan toe ging!  

Zo hoorde ik iemand in de biechtstoel schreeuwen: Als ik zo lang moet bidden dan 

kom ik te laat op het werk!  
 

Zo gingen we één keer per jaar te voet ter bedevaart naar Katwijk. Het was dacht 

ik voor de verering van Maria. Jan, mijn broer, en ik liepen toen ook mee.  

De samenstelling van de processie was als volgt. De 

veldwachter liep met zijn fiets voorop. Hij moest ervoor 

zorgen dat de weg vrij was! Dus landbouwvoertuigen en vee 

dat uitgebroken was en hinderlijk in de weg liep moest weer 

het erf op of het weiland in! Voorop liep ook de burgemeester 

met de ambtsketen om. Hij werd geflankeerd door zijn twee 

wethouders. Verder liepen er ook ieder jaar een paar mensen 

vooraan mee die meenden dat ze ook bij de elite hoorden, 

maar er in feite niets te zoeken hadden. Maar om een vredige 

processie te hebben werd dit maar gedoogd. Dan kwam de 

Fanfare die elk jaar meeliep. Ik zeg tegen mijn broer: wat blaast de Fanfare er toch 

weer langs. Dat komt door de weg die wel erg slecht onderhouden is, zegt Jan. 

Iedere keer als er iemand van de fanfare in een gat van de weg trapte bliezen ze 

erlangs! Nou zegt Jan tegen mij: het kan nog gekker.  
 

Vorig jaar zag ik in de processie een trommelaar van de Gilde in een gat  

van de weg stappen. Hij struikelde en sloeg zichzelf wel op een hele  

gevoelige plaat.  

Ik zeg: het Gilde slaagt wel altijd met vlag en wimpel!  

Mooi gezegd, zegt Jan. Deze voettocht naar Katwijk was op  

en neer toch 16 km! Dit zijn ook herinneringen  

uit mijn jeugd die ik niet snel zal vergeten! 
 

Snijer        . 
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Enkel stukjes uit een artikel van Meertens: 
 

Ontstaan 

Pastoor Suys richtte op 30 september 1886 in Katwijk aan de Maas een Broederschap 

van de Onbevlekte Ontvangenis op. Nog in dat jaar traden 150 leden tot de 

Broederschap toe. De geslaagde oprichting van de Broederschap, gevolgd door een 

eerste processie (onder leiding van kapelaan L.C.A. Hermans uit Haps) in het jaar 

daarop, overtuigde pastoor Suys ervan dat de verering van O.L. Vrouw van Lourdes in 

Katwijk kans van slagen had. 
 

Processiebedevaarten 

- Reeds in 1887 begonnen de processies naar O.L. Vrouw van Lourdes in Katwijk.  

  De eerste processie, van ruim 250 pelgrims, kwam uit Haps.  

- Genezingen van mensen uit Haps, Reek en Beers zouden aan de voorspraak van 

O.L. Vrouw van Lourdes te danken zijn geweest. 
 

Jubilea 

      -  In 1911 jubileerden de processies uit Haps en Heumen. 

Daar ze voor de 25e keer kwamen, werd voor hen een ereboog opgericht.  

- In 1936 ontving men in Katwijk de 50e bedevaart uit Haps, een gouden 

jubileum. Bij die gelegenheid schonk de parochie van Haps aan Katwijk een 

zevenarmige kandelaar. 
 

Vanaf de jaren dertig 

     -  Volgens mannen die in hun schooljeugd vanuit Haps aan de bedevaart  

deelnamen, liepen de 'heilige pieten' voorop en ging het er, naar mate men 

verder achterop in de stoet kwam, minder vroom aan toe. Meer ontspannen 

verliep volgens een vrouwelijke pelgrim vooral de terugtocht, omdat men dan 

niet meer hoefde te bidden. 

Wil je het hele artikel lezen: https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/388 

 
 

 

 

 

  

In augustus 1936 was het de 5e keer dat er 
vanuit de gemeente Haps een processie 
plaatsvond naar Katwijk. 
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MUZIEK IN JE 30+ GENEN  
INFORMEER GERUST BIJ MUZIEKVERENIGING JULIANA 

 

In 2017 zijn wij binnen MV Juliana gestart met een nieuw traject om “ietwat” ouderen 

enthousiast te maken voor het bespelen van een instrument.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tijdens onze eerste “wervingsperiode” (eind 2016/begin 2017) merkten wij dat 

sommigen 'ouderen' op jonge leeftijd muziek hadden gemaakt maar hiermee destijds 

gestopt waren. Anderen hebben nooit de kans gehad om aan een muziekopleiding te 

beginnen en dit graag wilden doen.  
 

 

Vijf jaar later (ons 1e lustrum dus) concluderen wij dat het, ondanks een moeilijke 

“corona-tussenperiode” een groot succes is. Het LPM 30+ orkest heeft een goede en 

solide basis en is er klaar voor om verder door te groeien. De leden van het LPM 30+ 

orkest zijn super enthousiast en zijn hartstikke blij dat ze het besluit namen om (weer) 

muziek te gaan maken.  

Het 30+ traject bestaat uit 3 fasen waarin het maken van muziek wordt 

aangeleerd. Het is geen enkel probleem wanneer je nog geen noten kunt lezen. 

Daarnaast zorgt Muziekvereniging Juliana voor jouw eigen muziekinstrument! 
 

• Je leert het notenschrift lezen via een aantal theorielessen en een handige app.  

• Je maakt kennis met instrumenten om uiteindelijk een instrument te kiezen.  

• Je start met het volgen van groepslessen die worden verzorgd door 

gekwalificeerde docenten. 

• Er vinden wekelijks repetities plaats onder leiding van dirigente, Marjo van der 

Locht.  

• Het 30+ orkest repeteert op woensdagavond in Zalencentrum de Posthoorn.  
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LPM 30+ maakt de regio enthousiast! 
 

Het succes van ons LPM 30+ orkest wordt ook in de regio 

gevolgd en regelmatig wordt het orkest uitgenodigd om 

een optreden te geven om aldaar de “plaatselijke 

muziekwereld” nieuwe impulsen te geven.  
 

In juni werd een mooi optreden verzorgd in St. Agatha en 

door middel van gesprekjes welke afgenomen werden met 

onze leden werd gepolst hoe leuk het is om weer muziek 

te gaan maken en dat deden onze leden heel erg goed. 
(Zie foto met Pierre Weerts).  

 

Heb jij “muziek in je 30+ genen” en zin om deel te nemen aan het 30+ traject?  

Stuur dan een mail naar info@mvjuliana.nl en we nemen dan heel snel contact met je 

op. Je kunt natuurlijk ook helemaal vrijblijvend een bezoek brengen aan onze repetitie 

op woensdagavond in de Posthoorn om zelf te ervaren hoe leuk het is om muziek te 

maken! De repetitie start om 20.00 uur. 
 

Op onze website www.mvjuliana.nl lees je alles over onze muziekvereniging! 

Binnen alle geledingen zijn we altijd op zoek naar nieuwe versterkingen.  
 

Onlangs hebben we met succes onze nieuwe blokfluitopleiding opgestart, onze 

jeugdopleiding krijgt een nieuwe impuls en onze “geoliede” slagwerkgroep werkt verder 

aan haar toekomst. Meer daarover in het volgende nummer van De Schakel. 

 
AGENDA MUZIEKVERENIGING JULIANA 

 

• Zaterdag 15 oktober a.s.: Het 2e Jubilarissenconcert van 2022 

    Met de huldiging van maar liefst 11 jubilarissen! Meer informatie daarover in de 

volgende Schakel. 

• Zaterdag 22 oktober a.s.: Het (IN)ternationale Blaaskapellenfestival 2002  

    Te gast zijn de Maasgalmkapel uit Kessenich (België) en Muziçanka uit Blerick (en 

natuurlijk de Rozenbottels). Meer daarover uiteraard ook in het volgende nummer 

van De Schakel. Alle info lees je ook op www.mvjuliana.nl en www.derozenbottels.nl 
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START VOLLEYBALSEIZOEN 2022 - 2023 
 

Na een minder lange zomerstop dan normaal, zijn de 

teams van HaVoC weer gestart met de trainingen.  

Het afgelopen jaar hebben we toch nog met een 

aantal corona uitzonderingen te maken gehad.  
 

Hierdoor heeft de NeVoBo (Nederlandse Volleybal 

Bond) besloten om het seizoen langer te laten doorlopen. Normaal zijn in april de 

laatste wedstrijden, maar dit jaar zijn er teams geweest die pas eind mei hun 

laatste wedstrijd hebben gespeeld. Bijzonder in volleyballand! Vandaar dat de 

zomerstop een stuk minder lang heeft geduurd dan normaal.  

Maar ja, wat is normaal tegenwoordig? 
 

Ook de eerste oefenwedstijden staan gepland.  

Dat betekent: Voorbereidingen treffen om komend seizoen weer te 

vlammen! Voor alle teams van HaVoC zijn leuke oefenpotjes 

gepland. 

Het is maar goed dat we weer op tijd zijn begonnen met al dat trainen en al die 

oefenwedstrijden, want ook de competitie gaat alweer bijna van start. Zaterdag 17 

september mogen we namelijk weer! Dit jaar trappen we af in De Stappert! Een 

dag vol wedstrijden en we eindigen met een prachtig openingsfeest. Zien we jullie 

op de tribune of in de kantine?  
 

Muziek in de mais 
We hebben niet alleen sportief nieuws! Na twee jaar afwezigheid heeft dit jaar 

eindelijk ‘Muziek in de Maïs’ weer plaats mogen vinden!  Ook HaVoC heeft haar 

steentje hieraan bij mogen dragen. Diverse vrijwilligers hebben dit weekend 

geholpen om er weer een mooi feestje van te maken. Daarnaast heeft HaVoC ook 

meegedaan aan het Open NK maïsstengel hangen en een 3e plek weten te 

bemachtigen! Lekker bezig hoor.  

Naast de eer heeft dit ook een mooie cheque van € 400,- opgeleverd.  
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Aankomende wedstrijden: 

13-09-2022 20:00 uur ActiveRooy HS1  Havoc HS3 

17-09-2022 12:00 uur Hajraa HS6 Havoc HS2 

17-09-2022 14:30 uur Havoc DS4  VC Polaris DS4 

17-09-2022 14:30 uur Havoc DS6 TFC DS3 

17-09-2022 14:30 uur Havoc MC1 VAMOS MC1 

17-09-2022 19:00 uur Havoc DS1 Kalinko DS1 

17-09-2022 19:00 uur Havoc HS3 VC Trivia HS1 
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HAPSE JUDOVERENIGING 
  

Beste Hapsenaren,  
              

Wij als Haju (Hapse Judovereniging) 

doen ook mee aan de Rabo 

ClubSupport actie.  

Vanaf nu kan er gestemd worden via  

www.rabobank.nl/leden/clubsupport of  

via de Rabo App. 
 

Er kan gestemd worden 

t/m 27 september, dus 

laat je stem niet 

verloren gaan! 
 

Alvast ontzettend 

bedankt voor jullie stem en steun. 

Bestuur Haju 

 
 CV DE ZELFKANT 

 

Beste Hapsenaren, betrokken burgers, liefhebbers van carnaval en betrokkenen bij 

de jeugd en de toekomst,  
 

  Ook CV De Zelfkant doet natuurlijk mee met  

  de Rabo ClubSupport actie. Als je een  

  rekening bij de Rabobank hebt en daarvan lid  

  bent, kun je via de Rabo ClubSupport stemmen 

  op je favoriete club of vereniging.  
 

  Uw stem op CV De Zelfkant draagt dit jaar bij 

  aan de realisatie van het 33-jarige jubileum  

  van Jeugdcarnaval Haps.  
 

                      Daarbij zijn investeringen nodig voor o.a.: 

❖ Vervanging van kledij: nieuwe jassen en 

mogelijk steken voor de (33+) 

jeugdraadsleden, nieuwe pakken voor de 

jeugdprins, -pages, -nar en -adjudant.  
 

❖ Opknap van de Jeugd Carnavalswagen.  
 

❖ Organisatie van een jubileumreceptie.  
 

  We hopen dat de jeugdcarnaval daarmee de 

  komende tijd vooruit kan, weer blijvend goed  

  voor de dag kan komen en er veel plezier aan 

  beleefd.  
 

Uw stem en daarmee uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.  

En vergeet niet om ook op uw andere favoriete (Hapse) vereniging te stemmen.  
 

Namens CV De Zelfkant en mede namens de Jeugdcommissie, 

Wilko Smits, d’n Cèntekèl  
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RABO CLUBSUPPORT 
 

Ook dit jaar doet TV de Zoetsmeer weer mee met de Rabo 

ClubSupport. En natuurlijk willen we het succes van vorig jaar 

evenaren en nog veel liever verbeteren. Opa's en Oma's, buren, 

vrienden, familie of collega's. Iedereen mag zijn stem uitbrengen. 
  

Ons Doel 

Wie de jeugd heeft, heeft 

de toekomst. 
 

Onze jeugdleden volgen 

trainingen en spelen 

competitiewedstrijden. 

Als vereniging vinden wij 

het belangrijk dat onze 

jeugd veel plezier beleefd 

aan de tennissport, 

beschikt over de juiste 

trainingsmaterialen en 

met trots de kleding van 

de club draagt. Daarom zal de opbrengst van deze actie volledig naar onze jeugd 

gaan. 
 

Wij hopen op vele stemmen voor Tennisvereniging de Zoetsmeer van alle Rabobank 

leden. Alvast bedankt namens alle leden van de Zoetsmeer. 
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HAPSE BOYS NIEUWS 
 

De kop van het seizoen 2022/2023 is eraf, 

hoewel de meeste teams de bekerwedstrijden als 

oefenwedstrijden zien. Hapse Boys 1 wint op 

kermiszondag de eerste wedstrijd van VIOS ’38 

1 door doelpunten aan het begin van de eerste 

en de tweede helft, maar met 3 doelpunten in de 

laatste 10 minuten rolt er toch nog een flinke 

uitslag uit. Ook de tweede wedstrijd, in Sint 

Agatha tegen VCA 1, is door de Boys in winst 

omgezet (0-2).  
 

De wedstrijd op zondag 18 september in Haps tegen HBV 1 moet de beslissing 

brengen welke ploeg doorgaat in de beker. Door de 10-1 overwinning van HBV op 

VCA, hebben de Beersenaren het beste doelsaldo en kunnen de Boys alleen bij 

winst verder in de beker. 
 

De jeugd speelt in het 3- (junioren) of 4- (pupillen) fasensysteem. Dat betekent dat 

de klassen in het seizoen 3 of 4 keer opnieuw worden ingedeeld. Bij de junioren is 

op fase 1 het etiketje van de beker geplakt. De eerste wedstrijden van fase 1 zijn 

op 10 september gespeeld. 

De nummering van de jeugdteams in de uitslagenlijst hierna is wellicht wat vreemd.  

Dat komt doordat we bij de pupillenteams (JO12 en jonger) alleen de teams 

vermelden waarin Hapse speler/speelsters spelen. 
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HAPSE HEERLIJKHEDEN VOOR HET GOEDE DOEL  
EN OOK NOG LEKKER EN GEZOND 

 

Zomer, tijd om te oogsten en te genieten van verse groenten en 

fruit uit eigen regio. Al fietsend en wandelend ontdek je overal in 

het Land van Cuijk verwijzingen naar plaatselijke producten.  

Zo ook op de Grote Dorshees bij Irene Hameeteman en daar 

gingen we op bezoek. 
 

Dag Irene, zou je je even willen voorstellen voor onze lezers? 

Ik ben Irene Hameeteman, moeder van 2 gelukkig gezonde 

kinderen, dochter Rachel en zoon Danny, partner van Gyso 

Jans en eindelijk een echte boerin. Mijn passie is leven en 

gebruik maken van wat de natuur je wil geven. 

Dat betekent dat ik een leuke moestuin heb hier op onze 

boerderij op de Grote Dorshees waarin ik natuurlijk zoals bijna 

iedereen altijd te veel zaai en tegelijk mag oogsten. 
 

Hoe ben je aan deze hobby gekomen? 

Ik kreeg het idee om mijn oogsten ouderwets te gaan wecken 

en in te vriezen, zoals ik dat bij mijn ouders en grootouders 

heb gezien. Zo maak ik jam van allerlei soorten vruchten, 

geweckte groenten, aardappelen, maar daarnaast brei ik ook graag sokken en baby- en 

kinderkleding. Op bestelling kan ik bijna alles 

maken, zoals cadeaus en kleding voor volwassenen. 
 

De jam en groenten zijn biologisch geteeld en 

zoveel mogelijk puur natuur gelaten. Jam bevat 

natuurlijk wel suiker, maar is ook met zo min 

mogelijk suiker verkrijgbaar. Groenten worden 

geweckt zonder zout en zonder suiker, gewoon 

alleen de groenten en water. Ik maak in wat ik in 

de tuin heb gekweekt. 

Mijn vader heeft voor mij een ouderwetse bonensnijder van een motortje voorzien en 

daarmee zijn de snijbonen een stuk sneller verwerkt. 

Theo Jans voert en verzorgt mijn kippen en zorgt voor het beregenen van de moestuin 

en fruitboompjes en Tiny Jans helpt mij in de moestuin. Tijdens de fruitperiode mag ik 

bij mensen fruit plukken en dan helpen Theo en Tiny mij ook. Nanda Jans haakt 

knuffelbeesten voor mij die ik weer in mijn winkeltje verkoop. Ook kan zij bijna alles 

wat we verzinnen maken, zodat je ook iets wat je zelf graag zou willen hebben bij mij 

kunt bestellen. 

 
 

  

IRENE 

HAMEETEMAN 
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Krijg je hulp in drukke periodes? 

Mijn gezondheid speelt me wel parten en hierdoor ben ik helaas niet meer in staat 

om elke dag mijn twee koeien zelf te melken. Ik ben op zoek naar een knechtje of 

vrijwilliger die ‘s avonds of enkele avonden in de week evt. ook weekend mijn 2 

koeien wil/ kan melken. 

Ergens tussen 18.00 en 20.00 uur 

Het zijn echt maar 2 koeien, Veronique en Tamara, en ik melk met een minimelker. 

Hooguit een half uurtje werk met schoonspoelen van het machientje erbij! Ervaring 

niet vereist! 
 

Dit vraag ik omdat ik helaas na twee best goede jaren weer ‘s avonds pijnaanvallen 

heb van 2 à 3 uur waardoor ik dan op bed moet liggen. Deze situatie lijkt op dit 

moment zoals het is; specialisten weten niet meer wat ze voor mij kunnen doen om 

de pijn te verminderen. Opereren doen ze me alleen nog als het levensbedreigend 

wordt omdat de risico’s te groot zijn. 

Mijn dochter Rachel helpt me al waar ze kan 

maar die heeft ook haar eigen werk en bedrijf 

dus heeft ook niet altijd tijd ervoor. 
 

De melk gebruik ik om hobbymatig kaas te 

maken en hierbij heb ik hulp van een 

vrijwilligster, Petra Vergeest uit Oeffelt.  

En er staat natuurlijk ook altijd verse melk, 

zelfgemaakte vla en yoghurt bij ons op de 

tafel.  
 

We maken hobbymatig enkele soorten kaas, 

maar die is niet voor de verkoop, want dan 

zou ik bij het kaas maken aan allerlei eisen 

moeten voldoen. Dat zou ik wel willen, maar 

is te kostbaar om dit allemaal aan te passen.  

Daarvoor ben ik te klein.  
 

Ik vind het leuk om kaas workshops te geven 

voor zowel kinderen als volwassenen. Een leuke 

educatieve middag met een hapje en een 

drankje. Petra komt een ochtend per week de koeien melken en kaas maken en dat is 

altijd erg gezellig, dat zij het kaasmaken even overneemt van mij.  

Dat maakt dat ik weer andere dingetjes kan doen in het winkeltje wat ook nodig is. 

Daar heb ik eigenlijk normaal te weinig tijd voor.  
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Voorheen had ik mijn maatje Hans van der 

Linden, die ken ik vanuit mijn ellende met de 

gastric bypass. Hij ontwierp en verzorgde 

voor mij de website www. 

Hapseheerlijkheden.nl en maakte voor mij de 

mooie flyers. Ook kon ik hem altijd vragen 

om etiketjes te ontwerpen. 

Helaas is Hans vorig jaar oktober overleden 

aan de complicaties van de gastric bypass.  

Ik mis hem nog elke dag, maar zie hem ook 

elke dag terug in de mooie dingen die hij 

voor mij gemaakt heeft in mijn winkeltje. 
 

Sta je ook nog op markten of braderieën? 

Dit jaar nog geprobeerd om in Beugen 

tijdens de kofferbak verkoop actief te zijn, 

maar dat werd toch allemaal te veel. 

In het weekend van 10 en 11 september kon 

ik gelukkig wel in Sambeek bij “In den 

Boomgaard” bij kalverenhouderij Derks met 

van alles uit mijn winkeltje en gratis kaas.  

Ik bakte er wafels voor energy4all.  

Mijn koe Veronique ging net als vorig 

jaar op zondag mee en met haar gaf ik 

een demonstratie koemelken met de 

hand.  

Geen volle emmers, maar gewoon even 

laten zien hoe het vroeger ging. 
 

Wat is voor jou een uitdaging? 

Leven en naamsbekendheid geven aan 

stichting Ernergie4All om op die manier, 

een druppeltje op een gloeiende plaat, 

bij te dragen en doorgeven aan wat de 

natuur geeft. 
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Je vertelde dat je dit allemaal doet met in gedachten je neefje Jarno.  

Jarno werd geboren op 12-12-2007 en leek een gezonde baby. Omdat er bij onze 

kinderen een koemelkallergie zit als baby en ik borstvoeding kolfde voor Danny en 

"teveel" had, hebben mijn zus en ik besloten dat ik mijn borstvoeding nog meer zou 

afkolven en zou doneren aan Jarno om hem een goede start te geven.  

Kinderarts en gynaecoloog juichten dit toe. Zodoende ben ik natuurlijk nog nauwer 

betrokken geraakt bij mijn neefje. 
 

Al snel had zijn moeder door dat het niet helemaal 

goed ging met hem. Hij spuugde veel en was vaak 

kouwelijk. Toen het spugen steeds erger werd, 

bracht zij hem naar het ziekenhuis. Daar dachten ze 

in eerste instantie dat hij gewoon een laag 

ijzergehalte had en misschien een hele erge 

koemelkallergie.  

Later bleek dat het heel wat meer serieus was wat 

hij had en werd hij naar het Sophia kinderziekenhuis 

overgebracht. Daar belandde hij al snel op de 

intensive care afdeling en na 3 weken onderzoeken en alleen maar achteruitgang is hij 

overleden. Hij bleek een energiestofwisselingsziekte te hebben. 
 

En dan is het verlies en de droefheid niet te bevatten… 

Al snel na zijn overlijden zijn wij (zijn moeder en ik) de 

markt op gegaan met gesponsorde spulletjes, koeken, 

snoep, etc. en promotiematerialen van de stichting die 

geld probeert te verkrijgen voor verder onderzoek.  

Ook maakte ik toen al jam en verkocht ik die jam ook 

op de markt voor dit goede doel.  
 

Energy4al is een stichting die zoveel mogelijk geld 

probeert in te zamelen voor professor Dr. Jan Smeitink die bezig is om een medicijn te 

ontwikkelen voor deze kinderen. Ook naamsbekendheid is nog steeds heel erg 

belangrijk; te weinig mensen weten van Energy4all en dat moet veranderen. Er moet 

een medicijn komen voor de lotgenootjes van Jarno. Daar streef ook ik naar en daarom 

steun ik met mijn winkeltje dit goede doel. Het geeft mij heel veel voldoening om 

hieraan bij te kunnen dragen. 
 

Je bent een erg actief iemand, want naast je werk in en rond de boerderij heb je ook 

nog een beroep met bijbehorende activiteiten….  

Dat klopt, voordat ik naar Haps kwam had ik mijn eigen dierenservice bedrijfje maar dat 

staat nu allemaal op een erg laag pitje.  
 

In het verleden heb ik van alles met dieren gedaan. Nu verzorg ik mijn 11 katten en 

vaak brengen mensen moederloze kittens bij 

mij.  
 

Ik weet door mijn opleidingen van vroeger 

(dierenartsassistente en vakbekwaamheid 

honden –en kattenbesluit best veel van 

huisdieren en daardoor zijn kittens als het 
moet vanaf de geboorte af aan bij mij welkom 

om met de fles groot te brengen of als een kat 

extra zorg nodig heeft of een handicap heeft, 

dan is die bij mij op het goede adres!  
 

Ik ben gek van alle dieren, maar vooral een 

echte poezenmoeder. 
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De openingstijden van mijn winkeltje met “Hapse (h)eerlijkheden”  

op Grote Dorshees 6 zijn: Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag  

en zaterdag van 10.00-12.00 en van 14.00-16.00 uur.  
 

Kom een keer langs en geniet daarna van lekkere jam en overheerlijke  

biologische groenten en fruit. Het is vaak het handigste om even een  

appje of berichtje te sturen als je wilt komen, want soms moet ik nog  

weleens even naar het ziekenhuis. Dan weet je zeker dat ik er ben op die tijd.  
 

Wil je alvast iets bestellen, dan kan dat via 06-11319242, of whatsapp, facebook, etc. 

Dan heb ik even tijd om bijv. verse groenten of aardappelen uit de tuin te halen en 

klaar te zetten voor je. Dan hoef je daar niet op te wachten. 
 

Bedankt voor het interview en veel succes met al je activiteiten. 
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BRANDWEER – KERMIS - BOERENBONDSMUSEUM 
 

Voorlichtingsprogramma over 

veiligheid door brandweer Brabant-

Noord voor alle deelnemers en 

vrijwilligers van 

Buurtkamer 

Mariagaarde in Haps.  

Het was een 

leerzame middag. 

 

 

Kermis in Buurtkamer 

Mariagaarde Haps.  
 

Een gezellige middag met een hapje en drankje en als  

afsluiting een bingo. 
 

Na twee jaar eindelijk weer eens erop uit! Met alle deelnemers 

en vrijwilligers van Buurtkamer Mariagaarde in Haps brachten 

we een bezoek aan boerenbondsmuseum in Gemert. 
 

Wat een gezelligheid, denk je, hier wil ik bij zijn, schroom dan niet om te bellen en 

vraag naar: Ankie Jacops telefoonnummer: 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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BILJARTEN IN DE STAPPERT 
 

Eind september willen we weer beginnen 

met de KBO-wintercompetitie biljarten.  
 

Nieuwe liefhebbers zijn van harte 

welkom op donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur.  
 

Graag aanmelden bij: Ger Janssen 06-53889866 of Guus 

Nabuurs 06-57 931483. 

 
WIJ VRAGEN UW STEM BIJ  

DE RABOBANK CLUB SUPPORT ACTIE 
 

Als u lid bent van de Coöperatie 

Rabobank Land van Cuijk en 

Maasduinen en u draagt  

onze Vredeskapel een  

warm hart toe vragen  

wij uw stem!  
 

Vredeskapelleke Haps biedt menigeen 

rust en troost.  
 

En met mooie nieuwe plannen in ons 

hoofd durven wij uw stem te vragen.  
 

Wij hopen dat u ook dit jaar aan ons 

denkt!  
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ROLSTOELFIETS VOOR BEWONERS  
DE SCHITTERING EN INWONERS HAPS 

 

Ook rolstoelafhankelijke inwoners van Haps kunnen voortaan een fietstochtje 

maken. Dankzij een schenking van Stichting Fokpaardendag Land van Cuijk kon er 

een elektrische rolstoelfiets worden aangeschaft. 

De jaarlijkse Land van Cuijkse Paardendagen in Haps waren jarenlang een begrip. 

In 2022 besloten de organisatoren met de organisatie te stoppen. Het geld dat nog 

in kas zat, wilde men graag besteden aan een goed doel binnen Haps. Ze sloegen 

de handen ineen met De SchitteRing voor de aanschaf van een rolstoelfiets voor 

bewoners van de SchitteRing en inwoners van Haps. 
 

 

Fotografie: Ed van Alem. Foto: Overhandiging rolstoelfiets 
Het bestuur van Stichting Fokpaardendag Land van Cuijk overhandigde de rolstoelfiets aan 
bewoners van de SchitteRing en inwoners van Haps.  
 

Gebruik rolstoelfiets 

Aan het gebruik van de rolstoelfiets zijn geen kosten verbonden.  

Een reservering kan worden gemaakt via het zorgteam van De SchitteRing,  

tel. 0485 – 846 700. 

Dankzij de comfortabele trapondersteuning kost het fietsen met de rolstoelfiets 

geen extra energie. Vanuit leverancier Schakelfietsen is er een handig 

instructiefilmpje met extra uitleg beschikbaar. 
 

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  

Bianca Arts, tel. 0485 – 846 700. 
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN 
 

Agenda en Mededelingen 
 

14 september: Sociaal Culturele Dag 

Voor diegenen die zich hebben opgegeven start de Sociaal  

Culturele Dag om 10.00 uur in de Schouwburg in Cuijk. Als het goed is heeft 

iedereen de noodzakelijke informatie ontvangen.  

Bij vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van KBO Haps. 
 

16 oktober: Hobby-tentoonstelling 

Op 16 oktober vindt onze jaarlijkse hobby-tentoonstelling weer plaats in 

het Steunpunt.  

Noteer alvast in uw agenda: van 13.00 tot 17.30 uur.  

In onze club, maar ook daarbuiten, loopt veel talent rond. Mensen met 

een passie voor hun hobby of kunst. Wij willen hen de kans bieden om 

hun hobby of kunst te laten zien aan de overige leden van onze 

vereniging en daarbuiten. Voor iedereen een mooie kans om elkaar 

eens op een andere wijze te ontmoeten en te genieten van wat er 

gemaakt wordt. En dat kan heel divers zijn: schilderijen, beeldhouwen, 

miniatuurbouw, fotografie, handwerken, kaarten maken, etc. etc. 

Hebt u zelf een hobby en lijkt u dit een leuk idee?  

Laat dat dan vóór 1 oktober aan mij weten via een briefje in de brievenbus.  

U mag me ook mailen of bellen.  
 

20 oktober: Jaarvergadering 

In het Steunpunt begint de jaarvergadering om 14.00 uur. Zoals u in de vorige 

Schakel hebt kunnen lezen zal ervan af 15.00 uur door Sociom en KBO Brabant een 

presentatie worden gegeven over het project “Sleutel tot langer thuis”.  

De agenda ontvangt u zo spoedig mogelijk. 
 

Ingekomen reactie op onze 

inloopmiddagen op dinsdag 

Iedere dinsdagmiddag doen wij spelletjes voor 

de liefhebbers. Voor diegenen die graag kaarten 

wordt er gerikt en gejokerd. Andere spellen zijn 

rummikuppen, mens-erger-je-niet, koersballen 

en nog vele andere spellen. 

Dat alles onder het genot van een kopje koffie 

of thee met een koekje.  

Er wordt gebuurt en zo blijven wij op de hoogte 

van de nieuwtjes in Haps.  

“Je bent er even uit en je hebt een gezellige 

middag”. 

Kom eens een kijkje nemen, misschien vind jij 

het ook leuk!  

Groetjes Diny van Demen. 
 

Namens bestuur KBO Haps 

Cas Arts, Kalkhofseweg 37, Haps. 

Tel. 06-46135670/0485-316219. 

 

 Het vertrek. Beginpunt van mooie ideeën. (Loesje) 
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   
 

 

 
 

Milieustraat   ------------ Maandag en woensdag van 13.00-17.00 uur en  

                                       Vrijdag van 09.00-16.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

  

Maandag 19 september     Restafval   

Maandag 26 september     GFT- container en PBP  

Zaterdag 

 

24 sept. 

29 okt. 

Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 

Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys.  

Woensdag 

 

28 sept. 

12 okt.  

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Zaterdag 

 

  1 okt. 

  5 nov. 

   

Buurtvereniging “De Schutters” 

Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur, staat 

papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys.  

Woensdag 

 

  5 okt. 

  2 nov. 

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek de  

Aalsvoorten/ Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur. 

Vrijdag 

 

  7 okt. 

  4 nov. 

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. 
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