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   1 DE SCHAKEL 19-2022 
 

HERFSTVAKANTIE 22 T/M 30 OKTOBER 

  

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN 



                                                                                                                               2 DE SCHAKEL 19-2022 
 

 

ACTIVITEITEN 14 T/M 28 OKTOBER 2022 
VERENIGINGSNIEUWS  BLZ 

Caboose  14 

Volleybalvereniging HaVoC  27 

Judovereniging HAJU  16 

KBO Haps  35 

MV Juliana/ De Rozenbottels  20-21 

VV Hapse Boys  28 

 
 

  

 

NUMMER 20 - 2022  
 

komt uit op  
VRIJDAG 28 OKTOBER 2022 

 

Graag de kopij aanleveren uiterlijk VRIJDAG 21 OKTOBER 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. 

 

 

Redactie de Schakel mocht het mooie bedrag 

van € 516,87 ontvangen van de Rabo-ClubSupport. 
 

Wij willen iedereen die zijn/haar stem heeft uitgebracht 

op dorpsblad De Schakel enorm bedanken. 
 

Ook willen wij Rabobank ClubSupport bedanken, die juist in deze tijd, 

veel verenigingen een steuntje in de rug geven. 

 

 

 

BEDANKT VOOR UW STEM 
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MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK HAPS 
 

Huisartsenportaal 

Ondertussen hebben al verschillende personen zich 

aangemeld voor het huisartsenportaal en merken wij 

dit ook al de praktijk.  

We vinden het fijn dat er gebruik van gemaakt wordt.  
 

Wilt u er rekening mee houden indien u een afspraak maakt via het portaal bij de 

huisarts dat de afspraak is voor 10 minuten voor het bespreken van 1 klacht.  

Wilt u twee klachten bespreken of een langer gesprek met de huisarts, b.v. omdat 

u mentale klachten heeft, dan graag telefonisch contact opnemen met de praktijk 

om dit in te plannen. Twijfelt u erover? Neem dan telefonisch contact op, dan 

kunnen de assistentes dat goed beoordelen.  
 

Wilt u er rekening mee houden als u in de middag belt voor het maken van een 

afspraak dat deze afspraak niet op dezelfde dag kan plaatsvinden!  

(uitgezonderd spoed natuurlijk). Neem bij voorkeur in de 

ochtend telefonisch contact op voor het maken van afspraken.  
 

De griepvaccinaties komen er 

weer aan!  

Binnenkort ontvangen de mensen 

die een indicatie hebben voor de griepvaccinatie 

weer een uitnodiging.  De vaccinatie dag vindt 

plaats op maandag 14 november. De tijd e.d. 

vindt u op de uitnodiging.  
 

Nieuwe coassistent in de praktijk 

Vanaf mandag 3 oktober is er weer een coassistent 

in de huisartsenpraktijk.  

Deze zal soms zelfstandig patiënten zien, altijd 

onder supervisie van een huisarts.  

Als u dit niet wilt kunt u dat ten allen tijde 

aangeven. 
 

Oude medicatie 

Brengt u oude medicatie terug naar de praktijk om te laten vernietigen, dan graag 

de verpakking om de medicatie graag al verwijderen. Hier staan persoonsgegevens 

op. Hierdoor hopen we te voorkomen dat er gegevens “op straat” komen te liggen.  

 

 

  

 

 



                                                                                                                               4 DE SCHAKEL 19-2022 
 

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN  
 

Hebt u zelf een tip om te besparen?  

Laat het ons weten. 
 

Radiatoren 

Ontlucht uw radiatoren en houd ze stofvrij. 

Isoleer uw buizen 
 

Tochtstrip 

Kieren langs ramen en deuren zorgen, vooral in 

oudere huizen, voor een hoop warmteverlies 
 

Neem een douche, geen bad. 
 

Thermostaat van uw verwarming één graad lager.  
 

Stand-by knop uit 

Elektrische toestellen, zoals computers, decoders,  

tv’s en hifi-installaties verbruiken ook stroom wanneer u ze op stand-by laat staan.  

Zet uw toestellen dus niet alleen uit met de afstandsbediening maar met de 

uitknop. Trek desnoods de stekker uit het stopcontact. 
 

Bewegingsmelder 

Plaats een bewegingsmelder op plekken waar u weinig komt, zo blijft het licht er 

nooit langer dan strikt noodzakelijk branden. 
 

Gordijnen en luiken dicht  

Het verhoogt uw privacy, het houdt inbrekers buiten én u doet er flink uw voordeel 

mee. Als u ze heeft, sluit dan uw luiken. 
 

Hou diepvries ijsvrij 

Een diepvries waar een flinke korst ijs aan gevroren zit, verbruikt meer.  

Laat diepvriesproducten die u net uit de diepvries heeft gehaald in de koelkast 

ontdooien. Ze geven koude af en daardoor hoeft uw koelkast minder hard te 

draaien. 
 

Snelkookpan en kook mét deksel 

Snelkookpan verkort de kooktijd van bijvoorbeeld uw groenten. 

Plaats altijd het deksel op de pan als u iets kookt. U reduceert de kooktijd 

aanzienlijk. Wokken en stomen is nog zuiniger want dat gaat sneller. 
 

Water 

• Was niet af onder een lopende kraan. Maak een sopje, was daarin af en 

draai de kraan dicht na elke spoelbeurt. Spoel met koud water. 

• Vul de vaatwasser altijd helemaal op 

• Laat de kraan niet lopen tijdens het poetsen van uw tanden 

• Verwarmt u met een kachel of houtvuur? Plaats er een waterketeltje op. 

Altijd gratis warm water bij de hand. 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 

Zaterdag 15 oktober 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Overleden ouders, broer, zus en schoonzus Gijsbers 

   Mgd: Annie Peeters Weem-van den Bosch 
 

Zaterdag 22 oktober 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Jaargetijde: Nellie Herpers 
  

Priester van de week: 
Pastoor James         Tel. 0485-451282.   Vrijdag 14 tot vrijdag 21 oktober. 

Pastor Bas van Dijk  Tel. 0485-218712.  Zaterdag 22 tot zaterdag 29 oktober. 
 

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.  

 
  

 
GEVONDEN  
in De Schans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXA Fietsensleutel (met nummer!). 
 

Info: W. Alexanderlaan 5. 

 

 

GEVONDEN 

Zondag  

8 september 
 

Stoep-  

garage-  

schuurverkoop 

in de  

Irenestraat. 
 

Info: 06 57 320 326 
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DEMENTIE LAND VAN CUIJK 
 

 

Beste Lezers, 
 

Ik ben Joop Bosmans en sinds 3 jaar actief bezig om 

onze (oude) gemeente Cuijk dementie vriendelijk te 

maken. 

Dit doe ik samen met een groep professionals uit de 

zorg, gemeente Cuijk en groep enthousiaste inwoners en betrokkenen. Het betrekken 

van onze dorps -en wijkraden in dit thema doe ik samen met Christa Nijkamp. 

Soms vergeet ik wel eens iets (J) en dan attendeert Christa mij daar gelukkig snel op. 
 

Zoals je weet is Nederland aan het vergrijzen. Dit is een maatschappelijk probleem en 

een van de grootste uitdagingen hierin is, de toename van het aantal mensen met 

dementie. Ongeveer één op de vijf mensen krijgt zelf dementie. Daarbij is het helaas 

een feit dat vrijwel alle inwoners in hun omgeving te maken hebben met iemand met 

dementie. Misschien een partner, een vader of moeder, of een andere naaste. Mensen 

met dementie wonen in de buurt, zijn klanten, sportvrienden, lid van een vereniging 

etc. Een dementievriendelijke omgeving is dus noodzakelijk. 
 

Bewustwording hiervan is stap 1. Aan veel mensen zie je niet dat ze (beginnende) 

dementie hebben. Zij komen bij jou op de sportclub, kaart of biljartclub en in de winkel 

om boodschappen te doen of gewoon naar een dorpsvergadering, feest of BBQ. 

Natuurlijk kan het zijn dat iemand niet zit te wachten op hulp of ondersteuning, maar 

het is nooit verkeerd om het te vragen of aan te bieden. 

Misschien maak je juist wel het verschil. Als we allemaal een beetje naar elkaar omzien, 

dan zijn we al een heel eind in de goede richting. 

 

Juist om het verschil te maken en willen we je vragen om een onlinetraining te volgen. 

Deze training kost je hooguit een kwartier en maakt dat je dementie opmerkt en dat je 

handvatten aangereikt krijgt hoe je het beste met de situatie om kunt gaan. 
 

Training online: www.samendementievriendelijk.nl 
 

We hebben jouw hulp dus hard nodig. Wil jij iemand met (symptomen) dementie zo 

goed mogelijk helpen? Volg dan in eerste instantie de onlinetraining. 

Dit duurt maar 15 minuten. Zo verspreiden we samen bewustwording. DOE je MEE? 
 

Het kost niets, maar het levert zoveel bewustwording op en nog veel meer begrip. 
 

Met gezonde groet, 

Joop Bosmans 

 

 

  

https://facebook.us9.list-manage.com/track/click?u=b0398c0c07b80075197e1e730&id=963d161682&e=e38e366f40
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UITREIKING VAN DE KERNEN CV’S 
 

Op 4 oktober 2022 zijn Joost van den Besselaar, Jules Loeffen en Robert Heester mede 

namens de Dorpraad aanwezig geweest bij de feestelijk uitreiking van de Kernen CV’s te 

Sint Antonis. Deze werden aan ons, als bouwteam Haps uitgereikt door waarnemend 

burgemeester Wim Hillenaar en wethouder Bouke de Bruin.  Wethouder Bouke de Bruin 

deed uit de doeken wat de gemene delers van alle Kernen CV’s zijn: woningbouw, 

verkeersveiligheid en basisonderwijs zijn de meest besproken onderwerpen. Sterke 

punten die steeds terugkomen zijn onder meer een 

grote saamhorigheid en rustig wonen.  

De veelgenoemde zwakke punten: onveilige 

verkeerssituaties, betaalbare woningen voor jongeren 

en openbaar vervoer. 
 

Kernen CV’s, hoe zat dat ook alweer? 

Elke kern heeft in 2021, voorafgaand aan de 

samenvoeging van de 5 gemeenten, een of meerdere bouwteams samengesteld.  

Een bouwteam bestaat uit inwoners van de kern en is een afspiegeling van de lokale 

bevolking. Deze teams zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan om een schets te 

maken van hun kern of hun wijk. Hierin staan de sterke punten, de verbeterpunten en 

de focuspunten afgebeeld. Inwoners konden hier op reageren. Dit heeft geleid tot de 

Kernen CV’s: per kern een (of meerdere) documenten waarin staat wat er nodig is om 

de leefbaarheid in het dorp, de wijk of de stad te behouden en te verbeteren. 
 

Hoe nu verder? 

Voor de bestuurders en ambtenaren zijn die cv’s heel belangrijk als richtsnoer bij het 

maken van plannen en beleid en in de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden. Ook 

kunnen de wijk- en dorpsraden vanuit de KernenCV’s zelf aan de slag gaan met 

initiatieven en ideeën. Voor de inwoners vormt hun KernenCV de basis voor de 

uitvoering van de samenwerking tussen de kernen en de gemeente, ook wel 

‘kernendemocratie’ genoemd. Om kernendemocratie meteen een boost te geven, 

vertelde wethouder Bouke de Bruin dat zij de gemeenteraad het voorstel heeft gedaan 

om voor ieder KernenCV €7500,- beschikbaar te stellen. Zo kunnen de wijk- en 

dorpsraden, samen met de gemeente, snel aan de slag met het uitvoeren van ideeën en 

plannen uit het KernenCV. 
 

Leden bouwteam Haps: Jeroen van den Hoogen, voorzitter Joost van den Besselaar, 

Teun Verschuren, Jules Loeffen, Thijs Mooren, Gideon Zonnenberg, Luc Arts,  

Robert Heester, Frans Martens 

Kijk voor meer informatie over de KernenCV's op www.ons.landvancuijk.nl 

E-mailadres Bouwteam Haps, dorpsraadhaps@gmail.com 

 

  

http://www.ons.landvancuijk.nl/
mailto:dorpsraadhaps@gmail.com
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10 NOVEMBER IS HET WEER DAG VAN DE MANTELZORG 
 

Een cadeautje voor jezelf:  

bestel een verrassingspakketje 
 

Donderdag 10 november 2022 is het weer de 

Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen 

voor een ziek familielid, vriend of buur. En die 

zorg is vaak onzichtbaar. Daarom staat 

Nederland één keer per jaar stil bij de grote 

zorg die mantelzorgers dragen en samen 

zetten we deze mantelzorgers in het zonnetje. 
 

Dit jaar staat er voor alle mantelzorgers uit 

het Land van Cuijk een leuk 

verrassingspakketje klaar!  

Daarvoor moeten zij zich wel even aanmelden. 

 

Bestel een verrassingspakketje 

Ben jij een mantelzorger? Vraag ‘m aan!  

Ken jij een mantelzorger? Geef het door!  

Mantelzorgers bestellen het presentje via Mantelzorg- & Vrijwilligersplein.  

Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen op de website www.mvplein.nl 

of bel naar: 0485 - 700500.  

Dit kan tot uiterlijk 1 november 2022.  

De verrassingspakketjes zijn alleen verkrijgbaar voor mantelzorgers die in het Land van 

Cuijk wonen.  
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HELP JE MEE HET BUITENGEBIED MOOIER TE MAKEN 
 

Heb je grond in het buitengebied? En ligt deze grond buiten je erf?  

Dan kun je misschien een aantrekkelijke vergoeding 

krijgen voor aanleg en beheer van natuur zoals 

bomen, bosschages, hagen, poelen en bloemrijke 

randen.  

Met erf boedelen we bij een agrarisch bedrijf het bouwvlak inclusief een zone van 

10 meter er omheen en bij een burgerwoning de bestemming ‘wonen’ inclusief een 

strook van 10 meter er omheen. 
 

Stimuleringsregeling Landschap 

De bijdragen worden betaald uit de Stimuleringsregeling Landschap. Dit is een 

regeling van de Provincie waaraan ook gemeenten en waterschappen aan mee 

doen. Met deze regeling kun je helpen aan vergroening van het buitengebied. Door 

het planten van bijvoorbeeld bomen of hagen, wordt de omgeving niet alleen 

aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar is er ook meer 

ruimte voor dieren zoals patrijzen, uilen, kikkers, vogels en bijen. 
 

Ben je geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact 

op met Martien Vinken via 06-27122721 of info@martienvinken.nl. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden op brabantslandschap.nl  

 

  

tel:0627122721
mailto:info@martienvinken.nl
https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden/
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KIJK- EN KOOPJESMIDDAG 
 

Handwerksoos 50 plus in Oeffelt  
 

Handwerksoos 50 plus heeft op zondag  

30 oktober een kijk- en koop(jes) middag 

van o.a. hardanger, brei- en haakwerk, 

gebreide knuffels. 
 

Er is te zien wat er zoal op creatief gebied gemaakt wordt door de 50+ers 

die elke donderdagmiddag vanaf 1.3.30 uur vooral gezellig bezig zijn met 

handwerken en de week bijkletsen met een kopje koffie, thee of iets fris. 
 

Iedereen is van harte welkom om handwerkjes te bezichtigen of te kopen o.a. voor 

de feestdagen en evt. alvast om de sinterklaas-schoencadeautjes voor de kinderen 

of kleinkinderen op tijd in huis te halen. Op=Op. 
 

Zondag 30 oktober 

“`t Klepke” Passage 13, Europlein 4, 5441 BK Oeffelt 

van 13.00 tot 17.00 uur 

Er is helaas geen koffie of thee beschikbaar i.v.m. beperkte stoelen en tafels. 
 

Dit is ook meteen een uitnodiging voor alle 50+ers, die het leuk vinden om eens 

een dondermiddag te komen handwerken. Kom vooral eens langs om te kijken of je 

het leuk vindt! Aanmelden kan bij Gerdie van der Cruijsen via tel. 06-38 40 64 12.  
 

Graag tot ziens op 30 oktober vanaf 13.00 uur.  

Groetjes, De Handwerksters van Oeffelt.  
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UITSLAG RABOCLUBSUPPORT 

 

Voetbalvereniging Hapse Boys    € 1.684,88 
Volleybalvereniging "HaVoC"     € 1.033,75 

Tennisvereniging De Zoetsmeer    €    899,50 

CV De Zelfkant     €    825,66 

JJR Haps      €    798,81 

Stichting Park de Wild     €    724,97 

Muziekvereniging Juliana    €    698,12 

De Schakel      €    516,87 

Zonnebloem Haps      €    469,89 

Dansgroep "De Zelfkanthennekes"   €    382,62 

Vredeskapelleke      €    261,79 

KBO Haps       €    208,09 

Buurtvereniging De Schans & Het Loo €    208,09 

Badmintonclub De Sjuttel    €    201,38  
Judovereniging HAJU     €    201,38 

Stichting Vrienden van de SchitteRing €    194,67 

Buurtvereniging De Kampakker   €    187,95 

Dorpsraad Haps     €    174,53 

Kunakra      €    174,53 

Buurtvereniging De Veldkijkers   €    154,39 

PSV de Verzameling     €    140,97 

St. Nicolaasgilde Haps    €    114,12 

Buurtver. De Aalsvoorten    €      73,84 

Buurtvereniging Rondom de Kiekuut   €      53,70 
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PARK DE WILD, NATUURLIJK VOOR IEDEREEN 
 

FEESTELIJKE OPENING HAPSHUIS 
 

Afgelopen week hebben wij eindelijk het Hapshuis kunnen 

openen. De afgelopen 2 jaren werd dat vanwege corona telkens 

uitgesteld. De opening werd verricht door Maarten Jilisen, 

wethouder van de gemeente Land van Cuijk, en Olaf de Croon, 

directielid van Regionaal Bedrijvenpark Laarakker. Helaas kon 

onze leermeester Leo Wolterbeek vanwege ziekte niet aanwezig 

zijn.  
 

In zijn openingsspeech ging Marius Manders in op de goede 

samenwerking met de gemeente, RBL en de plaatselijke 

ondernemers die bij de bouw betrokken waren.  

Loonbedrijf Derks, Nabuurs Electro, Aben reclame, Emiel Arts en Constructiebedrijf 

Arts stonden klaar om ons op afroep bij te staan tijdens de bouw.  
 

Onder leiding van archeologisch bouwer Leo Wolterbeek werd binnen 10 werkdagen 

de bouw gerealiseerd. De dwarsbalken, middenstaanders en sporen zijn allemaal 

met elkaar verbonden middels houten pengat-verbindingen. Dankzij deze techniek 

is het houten geraamte niet alleen ‘een lust voor het oog’, maar ook van educatieve 

waarde. Maarten Jilisen ging in op de tropische omstandigheden waaronder de 

vrijwilligers hun werk hebben verricht. Hijzelf had meegeholpen met het schillen 

van de stammen, het viel niet mee!  
 

Hij sprak zijn waardering uit voor de staat van onderhoud van het park, een 

voorbeeld van burgerparticipatie voor de gemeente Land van Cuijk.  

Hierna volgde de officiële opening en werd er getoost op het Hapshuis.  

Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog gezellig nagepraat.  
 

Vrijwilligers Park de Wild 
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CABOOSE 
 

Knutsel 

Met Halloween in aantocht hadden we het idee om een soort lampion te maken. 
 

De stokjes met lampjes lagen al een tijd op zolder, ooit geschonken gekregen 

volgens mij, alleen moesten daar nog batterijen in. 
 

Met een aantal 

voorgeknipte mallen 

ging de jeugd lekker 

enthousiast aan de 

slag met papieren 

wegwerpbordjes, 

vliegerpapier, 

crêpepapier en de 

nodige 

hulpmaterialen. 
 

Het was nog heerlijk 

weer, dus kon er even 

langer buiten 

gespeeld worden. Na 

de pauze werden de 

werkjes afgewerkt en gingen de grote lampen uit en de knutsellampjes aan. Helaas 

kunnen we dit niet goed op foto’s weergeven. Bij het ophalen door de ouders 

gingen de lampen nog een keer uit en werd de polonaise herhaald. Weer een fijne 

knutselavond gehad dus.  
 

Ben je nog niet aangemeld en zit je in groep 4, 5, 6 of hoger, dan mag je jezelf 

altijd nog aanmelden op het emailadres: knutsel.caboose@gmail.com   

Je krijgt per activiteit een uitnodiging en kunt dus ook per activiteit bepalen of je 

wel of niet aanwezig zult zijn.  
 

Hartelijke groetjes van de Crea Bea’s van team Knutsel.  

Data Knutsel: 04-11-2022, 25-11-2022, 16-12-2022, 27-01-2023, 17-03-2023,  

14-04-2023, 02-06-2023, 23-06-2023. 
 

  

mailto:knutsel.caboose@gmail.com


  15 DE SCHAKEL 19-2022 
 

YOLO 

De eerste keer chillen voor groep 7... 

Hoe werkt dat nou eigenlijk, mag je 

ook knutselen?? Ja, natuurlijk….  
 

Groep 8 ineens de oudste... mega vet! 

Een heerlijke avond, gezellig sfeertje, 

veel gamen, spellen doen, pingpong, 

lekker naar buiten, en een hapje en 

drankje! 

Eva vierde haar 11e verjaardag en 

trakteerde op heerlijke zelfgebakken 

koeken. Een top avond!!!! 

 

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: 11-11, 9-12 

Greetz team YOLO. 
 

NEXXT 

Na een goed begin met het zwemmen 

waar jullie bijna allemaal geweest 

zijn, hopen we weer op een grote 

opkomst bij de volgende activiteit. Op vrijdag 14 oktober (als deze Schakel 

waarschijnlijk alweer bij jullie bezorgd is) organiseren wij een GPS-tocht door Haps 

waarbij je de leuke plekjes van Haps gaat ontdekken. 

Sta je nog niet in onze mailinglijst, stuur dan een mailtje naar 

nexxt.caboose@gmail.com 
 

Groetjes Team NEXXT 

Data Nexxt: 14-10-2022, 18-11-2022, 16-12-2022, 

20-01-2023, 10-03-2023, 21-04-2023, 16-06-2023. 
  

  Gezondheid. Als je er niets van merkt, weet je dat je het hebt. 
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Heel leuk dat ik de pen van je gekregen heb 

Jim! 
  

Hoe ken ik Jim? 

Mijn mama en de mama van Jim zijn hele 

goede vriendinnen en we wonen ook bij elkaar 

in de buurt. Ik ken Jim al vanaf zijn geboorte 

en Jim is ook de vriend van mij en mijn 

broertje. Ook is Jim zijn broer, Rubin, één van 

mijn beste vrienden. 
  

Wie ben ik? 

Ik ben Senn Barten en ik ben 7 jaar oud.  

Ik woon samen met mijn papa, mama en 

broertje Vic op de Schans 84 in Haps. Ik woon 

hier sinds 2018, daarvoor heb ik in Vianen 

gewoond, maar mijn papa is een echte 

Hapsenaar. 
  

Wat zijn mijn hobby’s? 

Mijn hobby is voetballen bij de Hapse Boys en 

in onze tuin. Verder bouw ik graag met Lego en gamen vind ik ook heel leuk. Ik 

speel dan graag Minecraft, Roblox en Lego Legacy. 
  

Wat vind je het leukste in Haps? 

Kindervakantie week vind ik erg leuk, voetballen bij de Hapse Boys en ik speel 

graag in het Hapse Bos. 
  

Wat mis je in Haps? 

Ik mis een pretpark als Toverland, Efteling of Legoland in Haps. 
  

Aan wie wil je de pen doorgeven? 

Ik geef de pen graag door aan Dane Lamers. 
 

De pen kan doorgegeven worden aan alle  

kinderen in Haps t/m 16 jaar.  

 

Inleveren Artikel de pen voor vrijdag 21 OKTOBER  

naar: info@deschakelhaps.nl  
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HISTORISCHE KRING VERRAST MET JONGSTE BESTUUR OOIT 
 

Op 25 september presenteerde de Historische Kring Land van Cuijk haar nieuwe 

bestuur, maar wie die nieuwe kandidaten waren, had niemand verwacht.  

Terwijl heemkundekringen in heel Nederland worden gedomineerd door senioren, 

steken in het Land van Cuijk de jongeren de handen uit de mouwen. 
 

Luid applaus klonk op 25 september door het klooster van Sint Agatha. Dat is bij 

veel verenigingen een gewoonte, maar deze keer was applaus wel op zijn plaats. 

Toen de voorzitter, Hapsenaar Pierre Arts, en de secretaris stopten kwam het 

bestuur voor een flinke klus te staan, want vind maar eens vrijwilligers in deze tijd. 

Veel verenigingen kampen met vacatures die maar onbezet blijven.  
 

Joep Baltussen (22) ging in de afgelopen maanden vaak op pad om vrijwilligers te 

werven voor zijn vereniging, die zorgt voor lezingen, excursies en een tijdschrift 

over de regionale geschiedenis. Dat vroeg om heel wat middagen en kopjes koffie.  

“Mensen persoonlijk benaderen werkt toch het beste”, aldus de kersverse 

voorzitter. “Onze vereniging heeft een duidelijke missie: Wij willen de geschiedenis 

van het Land van Cuijk stevig op de kaart zetten, bij alle generaties. Die visie en 

ons enthousiasme om dit waar te maken, werkt gelukkig aanstekelijk!” Maar liefst 

vier nieuwe kandidaten maken nu het bestuur weer compleet. Onder hen is ook een 

Hapse bekende, namelijk Sanne Peters Rit (19). 
 

Wat opvalt: de grijze haren zijn niet in de meerderheid. Met een tiener, twintigers, 

veertigers en vijftigers erbij zijn we een mooie mix geworden van alle generaties.  

En dat is uniek: geen enkele heemkundevereniging in Nederland kent zo’n jong 

bestuur. Joep Baltussen: “Het is zoeken naar de balans tussen ervaring en 

vernieuwing. We krijgen veel belangstelling van andere verenigingen die willen 

weten hoe ons dit gelukt is. Daar vertellen we natuurlijk graag over.”  
 

De Historische Kring Land van Cuijk gaat de komende jaren enthousiast aan de slag 

met het vernieuwen van de vereniging. Zo wordt gewerkt aan een hagelnieuwe 

website, een ledenwervingscampagne en nieuwe lezingen en excursies voor leden. 

Joep vat samen: “Wij zijn misschien wel een Historische Kring, maar we zijn niet 

van gisteren!” 
 

 

  

Bijschrift foto: Het nieuwe bestuur van links naar rechts:  
Jan Veekens, Martien Mahler, Annoesjka Wintjes, Joep Baltussen, Theo van den 
Bergh, Sanne Peters Rit, Stef Coenen en Christel Kops. Niet op de foto maar wel in 
het bestuur toegetreden is Stefan Schoofs. 
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HISTORISCHE KRING LVC EN ANDRIES NIELEN VERKOPEN 
 

Hapse zakenman, fotograaf en emigrant 

Andries Nielen is lange tijd de wereld over 

gereisd om het landschap vast te leggen. 

Regelmatig keerde hij terug naar het mooie 

dorpje Haps. Niet alleen in de wijde wereld, 

maar ook in Nederland, met name regio Land 

van Cuijk, heeft Nielen vele foto’s gemaakt.  
 

De foto’s die bewaard zijn gebleven zijn 

samengebracht in een boek, om te zien wat 

Nielen zoal ‘verkocht’ aan de buitenwereld.  

Het boek staat vol met afbeeldingen met 

daarbij enige tekst voor verduidelijking.  

De foto’s zijn afkomstig uit het begin van de 

20e eeuw.  
 

Historische Kring Land van Cuijk heeft het 

geluk om het boek aan u te mogen verkopen. 

Dus wilt u graag meer te weten komen over 

de 20e eeuw rondom Haps, zoeken naar 

familieleden of het gewoon eens willen zien en 

lezen?  
 

Kom dan naar SPAR Haps. Hier zijn de boeken de komende tijd te koop voor een 

mooie prijs van € 10,- (uitsluitend contant te betalen).  
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 Een avondje uit! 22 oktober  
 

(internationaal) Blaaskapellenfestival 
 

De liefhebbers hebben de datum van zaterdag 22 oktober uiteraard al omcirkeld 

in hun agenda en op de kalender: Het 

(internationale) Kapellenfestival 2022 van 

Blaaskapel de Rozenbottels.  

Te gast op deze avond zijn de 

Maasgalmkapel uit Kessenich (België) en 

blaaskapel Muzicanka uit Blerick. 
 

De uit België afkomstige Maasgalmkapel 

heeft haar naam ontleend aan de Maas 

die nabij het dorp Kessenich stroomt. De 

kapel staat bekend om haar spontane en 

ontspannen manier van optreden en de 

negentien muzikanten bereiken snel een 

gezellige (op z’n Bèls) interactie met het 

publiek. Ze houden van gezelligheid en 

daarom reizen ze graag de landsgrenzen 

over om te gast te zijn bij ons in Haps! 
 

Blaaskapel Muziçanka is afkomstig uit het 

Limburgse Blerick en staat te popelen om 

op het Kapellenfestival aanwezig te zijn.  

Met haar gevarieerde muzikale menu 

weten ze een geweldige Stimmung te 

creëren met steevast de voetjes op de 

vloer! De Blieërikse Blaaskapel bestaat uit 

13 leden. 

Entree en overige informatie: 

De Rozenbottels openen het festival om 

19.30 uur.  

De zaal is al open om 18.30 uur. Kom op tijd want een grote schare fans van de 

blaasmuziek reist ongetwijfeld af naar Zalencentrum de Posthoorn.  

De entree bedraagt € 5,-.  
 

Alvast voor de liefhebbers: De editie van volgend jaar staat ook al in de agenda:  

21 oktober 2023 en dit programma is ook al vrijwel rond: de blaaskapellen zijn 

graag te gast in Haps en dat is goed teken!! 
 

Juliana Muzieknieuws - Agenda 
 

- Zaterdag 15 oktober vindt het Jubilarissenconcert 2022 plaats.  

Alle informatie over onze jubilarissen en de foto’s van deze prachtige avond 

verschijnen op onze website www.mvjuliana.nl  

  In de volgende Schakel uiteraard een terugblik op deze avond. 

- Zaterdag 29 oktober vindt onze jaarlijkse  

Feestavond plaats in clubhuis De Posthoorn! 

- Zondag 6 november treedt Slagwerkgroep  

Juliana op in Asperen, gelegen in de Betuwe  

bij Druten.  
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HUGO BENS GENOMINEERD  
 

Ondernemersprijs Land van Cuijk & Noord-Limburg 
 

Hugo Bens, 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.  
 

Op woensdag 23 november 2022 wordt in de 

Schouwburg in Cuijk bekend gemaakt wie er met die 

alom bekende prijs vandoor gaat. Daarnaast wordt de 

prijs voor Opmerkelijk Ondernemerschap uitgereikt.  
 

De genomineerden voor De Ondernemersprijs Land van Cuijk & Noord-Limburg zijn: 

Ton Derks van Infrascoop, Hugo Bens van Bens BoerderEi en Willem Hofmans van 

IXON.  Je stem uitbrengen kan via www.deondernemersprijs.nl 

 

 

  

https://www.deondernemersprijs.nl/ondernemersprijs-2022/de-genomineerden-van-2022/ton-derks/
https://www.deondernemersprijs.nl/ondernemersprijs-2022/de-genomineerden-van-2022/hugo-bens/
https://www.deondernemersprijs.nl/ondernemersprijs-2022/de-genomineerden-van-2022/willem-hofmans/
https://www.deondernemersprijs.nl/


  23 DE SCHAKEL 19-2022 
 

DAAGS NA DE TOUR 
 

Ik ga met mijn broer Ger en met Hein al meer dan 40 jaar naar daags  

na de tour. Als we al die renners die we in Boxmeer in die 40 jaar  

hebben zien fietsen, dan konden dat er wel eens een duizend geweest  

zijn! Als je dan bijvoorbeeld uit die duizend renners er de beste  

40 uit zou selecteren, dan zou je een droomselectie bij elkaar hebben.  

Ik zal er een paar noemen, Eddy Merckx, Joop Zoetemelk, Tom Dumoulin, Hennie 

Kuiper, Mathieu van de Poel, enz. enz. Maar wij kwamen niet alleen voor de 

wielrenners, maar ook voor de sfeer.  
 

Vroeger was het een ware kroegentocht voor ons. Bij de 

eerste de beste kroeg bleven we vaak al hangen. Door de 

drukte bij de kroegen kon je maar heel moeilijk de koers 

volgen. Dan moest je jezelf echt door een mensenmassa 

persen. Dus het was maar een enkele keer dat we gingen 

kijken hoe het met de renners ging! We vroegen ook wel 

eens als er mensen in de kroeg kwamen naar het 

koersverloop. De meesten hadden geen idee. Er kwam 

zelfs iemand binnen die er geen erg in had dat er buiten heel hard gefietst werd. Tegen 

de tijd dat de renners finishten waren wij al enkele uren aan ‘t feesten. Als wij het dan 

niet wisten wie er gewonnen had, verzonnen we wel een naam.  
 

Zo vroeg mijn vrouw toen ik ‘s nachts binnen kwam vallen wie er gewonnen had?  

Ik zeg tegen mijn vrouw: volgens mij Wim van Est of Hennie Kuiper. Dat kan niet zegt 

mijn vrouw. Wim van Est fietst al zeker 20 jaar niet meer en Hennie Kuiper heb ik bij 

het Sportjournaal zien vallen1 Ik denk dat jullie alleen maar de kroeg gezien hebben.  

Dus de eerste 20 jaar dat wij naar Daags na de Tour gingen, verliepen zoals ik  

hier boven beschreven heb. Naarmate we ouder werden raakten we ook wat meer 

geïnteresseerd in het koersverloop. We hadden er een gewoonte van gemaakt om het  

hele parkoers rond te lopen. Dat was ongeveer 4 kilometer. Op die ronde van  

4 kilometer kwamen we ieder jaar weer meer Hapse mensen tegen.  

Ze waren er net als wij voor de sfeer en de gezelligheid.  
 

In de buurt van de finish stonden we opeens oog in oog met de duivel!  

 Het was de echte Duivel uit de Tour de France. We hadden hem al  

bij de reclamekaravaan gezien. Daar zat hij op een enorme grote  

fietst. Dus we gingen informeren wie hij eigenlijk was. Hij kwam 

uit Duitsland en was een grappig iemand. Met deze kleding en  

drietand was hij in iedere etappe een bekende verschijning.  

Ik vroeg aan hem of hij niet bang was om zo hoog op die enorme  

fiets te zitten? Nou zei hij ik ben voor de duivel nog niet bang!  
 

In het jaar dat Jan Ulrich de tour gewonnen had, werd Boxmeer overspoeld door Duitse 

wielerfans. De Duitse grens was namelijk maar een paar kilometer van 

Boxmeer af. Het waren er zoveel dat erop de A 77 een file ontstond.  

Iedere Duitser wilde zo kort bij huis Jan Ullrich zien fietsen in de gele 

trui. Vlak bij waar wij stonden te kijken hoorde ik de ene Duitser tegen 

de andere zeggen dat hij de gele trui van Jan Ullrich niet zo goed kon 
zien.  

Hoezo dan, vroeg zijn metgezel? Ik ben kleurenblind, zei hij.  

Vanwege Corona is onze laatste daags na de tour alweer 2 jaar geleden. We hopen er 

toch nog enkele keren naar toe te gaan. Is het niet zo dan hebben we er toch hele 

mooie herinneringen aan overgehouden.  
 

Snijer.           
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BEKENDMAKING NIEUWE BUURT HOPSE BONTE BRULLUFT 
 

Zeven jaar geleden alweer hebben we de Boerenbrulluft na 33 jaar in een nieuw en 

fris jasje gestoken. Inmiddels heeft heel Hops kunnen genieten van zes geweldige 

edities van de Hopse Bonte Brulluft! Het mooie hieraan is dat het thema van de 

brulluft door de buurt waarmee we samenwerken gekozen en ingevuld wordt, 

waardoor iedere brulluft weer compleet verrassend en ludiek is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 Sprookjeshuwelijk     2019 Maffia bruiloft 

2017 Oostenrijkse bruiloft    2020 Amsterdamse bruiloft 

2018 Wild Western bruiloft    2022 Rock ’n Roll bruiloft 

De Brulluftsfeesten waren stuk voor stuk grandioos en zullen door de vele 

aanwezigen niet snel vergeten worden! 
 

Ook voor komende carnaval willen we graag weer een geweldig mooie Hopse Bonte 

Brulluft organiseren. Dit keer willen we dit graag samen doen met de buurt die 

bestaat uit de straten Kwekersweg, Hondsiepselaan, Oeffeltseweg, 

Cuijkseweg, Schuttersweg, Haringsestraat, Graafseweg, Lokkantseweg, 

Rijkevoortseweg, Stokvoortsestraat, De Bengels en Kerkstraat. 
 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit weer helemaal goed gaat komen en zijn stiekem nu 

al erg benieuwd wat voor thema de Hopse Bonte Brulluft in 2023 zal krijgen! 
 

De Hopse Bonte Brulluft-cie van CV De Zelfkant 

Bert, Eric, Wilfred, Martin, Harm en Rob 
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MINITOERNOOI HAVOC 
 

Op zondag 18 september heeft weer het eerste minitoernooi 

plaatsgevonden in ‘de Stappert’. Onze allerkleinste talentjes 

mochten laten zien wat ze weer allemaal geleerd hebben. 

Deze zondag was niveau 3 aan de beurt. De kinderen leren 

hier de eerste stappen van het (onderhands) serveren. 

Superbelangrijk, want dit is de eerste mogelijkheid om je tegenstander onder druk te 

zetten. Bij de senioren wordt de service vanaf de achterlijn in het veld gebracht. Bij 

niveau 3 mogen de kinderen zelf een plek in het veld kiezen. Van de 7 wedstrijden zijn 

er 4 gewonnen door HaVoC! Wat een toppertjes, nu al! 
 

Uitslagen 

In het eerste weekend van oktober hebben vier Hapse teams gestreden. 

Het enige team dat met winst naar Haps is teruggekeerd is Heren 2.  

En hoe?! De mannen hebben niks in Uden laten liggen. Ze nemen de 

volle 5 punten mee naar huis. Als we naar de setstanden kijken, zijn de 

1e en 4e set behoorlijk spannend geweest met beide 23–25. De aanhouder wint!  
 

Aankomende wedstrijden   

13-10-2022 20:00 Tupos HS2 HaVoC HS1 

15-10-2022 13:45 VAMOS MC1 HaVoC MC1 

 16:00 VAMOS DS4 HaVoC DS5 

 16:00 Nuvo’68 HS2 HaVoC HS2 

 16:30 Inter Rijswijk DS1 HaVoC DS1 

 17:00 VAMOS DS1 HaVoC DS3 

 19:00 VAMOS DS2 HaVoC DS4 

19-10-2022 19:00 HaVoC DS5 VAMOS DS4 

22-10-2022 14:30 HaVoC DS6 Saturnus/Hendriks Coppelmans DS6 

 14:30 HaVoC MC1 Avance MC1 

 16:30 HaVoC DS3 Hovoc DS2 

 16:30 HaVoC DS5 Saturnus/Hendriks Coppelmans DS7 

 16:30 HaVoC HS2 Hands up HS3 

 19:00 HaVoC DS1 VCN DS2 

 19:00 HaVoC HS1 Avance HS1 

 19:00 HaVoC HS3 VC Athos’70 HS3 
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HAPSE BOYS 1 VERRASSEND KOPLOPER 
 

Dat het kan verkeren in het voetbal blijkt wel uit het feit dat Hapse Boys 1  

na 3 speelronden medekoploper is in de 3e klasse D, terwijl de Boys  

vorig seizoen nog tot speelronde 13 moesten wachten alvorens de eerste  

punten konden worden bijgeschreven. Overwinningen in Oploo op  

Excellent (1-2) en thuis tegen Vianen Vooruit (4-0) zorgden ervoor  

dat ’t urst op doelsaldo de trotse lijstaanvoerder is. En we hebben  

een duidelijke topscorer: Rens Thijssen is de maker van 5 van de 6 Hapse 

doelpunten. In de derde competitieronde wordt puntverlies geleden, maar blijft met 

een 0-0 gelijkspel in Handel de ongeslagen status nog wel in stand. 
 

De tweede ronde van de beker bij de senioren wordt op zondag 23 oktober 

gespeeld. Het gaat om de volgende wedstrijden: 

14:30 Hapse Boys 1 – Volharding 2 

11:30 SIOL 2 – Hapse Boys 2 
 

Voor de jeugdteams is de herfstvakantie onderweg en in het 3- en 4-fasensysteem 

zijn de zaterdagen van deze vakantie helemaal vrij gepland, met uitzondering van 

JO15-2 en MO17-1 die een ingelaste, respectievelijk een uitgestelde wedstrijd 

afwerken. 
 

Op 3 oktober heeft de 93e algemene ledenvergadering van Hapse Boys 

plaatsgevonden. In een redelijk gevulde kantine werd vooral blijdschap 

uitgesproken dat er, weliswaar met wat pijn en moeite, na de coronatijd een heel 

seizoen was afgewerkt. De penningmeester kwam met het positieve bericht dat de 

financiële situatie, mede door de coronasubsidies, goed te noemen is. Maar ook met 

het minder goede bericht dat de aanleg van de Ledverlichting, waartoe in de 

bijzonder algemene ledenvergadering van 8 juni is besproken, waarschijnlijk niet 

meer in 2022 gaat plaatsvinden doordat het potje waaruit de financiering moest 

komen, is opgedroogd. De zoektocht naar alternatieve 

financiering gaat wat extra tijd in beslag nemen.  
 

Aan het slot van de vergadering traden twee bestuursleden 

af: voorzitter Corné Tak en bestuurslid Hens Peters Weem.  

Het bestuur is op zoek naar vervangers. 
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1 oktober 2022                                   

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-1 - ST Sparta ‘18/Kronenberg JO19-3 4 - 1 

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 - Venhorst JO17-1 3 - 0 

ST Hapse Boys/De Zwaluw Jo15-1 - ST VIOS ’38/Toxandria JO15-1 8 - 0 

Venhorst JO15-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 3 - 9 

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO14-1 - ST NLC ‘03/Maaskantse Boys JO14-1 1 - 2 

ST Asrantia/SV Milsbeek JO13-1 - ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 6 - 1 

ST SSS ‘18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2GJ - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2 0 - 27 

JVC Cuijk JO10-2 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO10-2 5 - 2 

Sambeek JO9-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-2 0 - 20 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-3 - V.V. Achates JO9-1 0 - 11 

ST Toxandria/VIOS ’38 JO8-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO8-2JM 16 - 5 

SJO Maasduinen MO15-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw MO15-1 0 - 0 

2 oktober 2022 

Hapse Boys 1 - Vianen Vooruit 1 4 - 0 

Hapse Boys 2 - Mariahout 2 5 - 2 

HBV 3 - Hapse Boys 3 1 - 3 

Hapse Boys 4 - HRC ’27 1 2 - 4 

Hapse Boys 6 - VCO 3 11 - 1 

SJO/SSA VESTA ’19 35+1 - Hapse Boys 35+1 5 - 2 

Baarlo VR1 - Hapse Boys VR1 6 - 4 

Hapse Boys VR1 - V.V. Achates VR1 1 - 4 

8 oktober 2022 

S.V. Oostrum JO19-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-1 10 - 2 

ST JVC Cuijk/SIOL JO17-3 - ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 2 - 2 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 - ST Volharding/Sambeek JO15-2 2 - 0 

Blauw Geel ‘38/JUMBO JO15-4 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 3 - 2 

Odiliapeel/Braks Groep JO14-1JM - ST De Zwaluw/Hapse Boys JO14-1 2 - 0 

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 - SJO Maasduinen JO13-1JM 2 - 6 

Boekel Sport JO12-3JM - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-2 5 - 8 

Handel JO11-1JM - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2 2 - 8 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO10-2 - SJO Maasduinen JO10-3JM 13 - 2 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-2 - Volharding JO9-2JM 13 - 0 

Gassel JO9-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-3 0 - 17 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO8-2 - SIOL JO8-3JM 8 - 0 

ST Hapse Boys/De Zwaluw MO17-1 - ST Volharding/Sambeek MO17-1 0 - 4 

ST Hapse Boys/De Zwaluw MO15-1 - Vorstenbossche Boys MO15-1 4 - 0 

9 oktober 2022 

Handel 1 - Hapse Boys 1 0 - 0 

Hapse Boys 3 - SV DWSH ’18 5 1 - 0 

VCA 4 - Hapse Boys 4 2 - 4 

Hapse Boys VR1 - SJVV VR1 0 - 1 

Juliana Mill VR1 - Hapse Boys VR2 7 - 1 
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HET ENTHOUSIASME SPAT ER VANAF 
10 JAAR DIRIGENT POPKOOR 

 

Popkoor ZIP uit Landhorst, opgericht in 2012, bestaat uit 

circa 50 enthousiaste leden. Het popkoor heeft leden uit de 

hele regio, ook uit Haps. 

Dirigente vanaf de oprichting is Victorine Egelmeers uit 

Haps en zij verzorgt wekelijks 

enthousiast de repetities en veel 

uitvoeringen door het jaar heen. 

Het 10-jarige jubileum is een mooie 

gelegenheid om eens op bezoek te 

gaan bij Victorine en wat meer te 

weten komen over haar talenten en 

die van het popkoor. 
 

Victorine, zou je je even kort willen voorstellen aan de 

lezers die je nog niet kennen? 

Nou, ik ben dus Victorine Egelmeers en 48 jaar geleden 

geboren in Landhorst (de parel van de Peel 😉).  

Inmiddels woon ik, met veel plezier, al 24 jaar in het mooie 

dorp Haps. Ik ben getrouwd met Jeroen en samen hebben 

wij 2 zonen, Siem en Juul.  
 

Wat doe je in het dagelijks leven naast het 

dirigeren (en boeken schrijven)? 

Ik werk al meer dan 13 jaar bij de gemeente. 

Eerst bij de gemeente Boxmeer en sinds de 

herindeling, 1 januari, bij de gemeente Land 

van Cuijk. Daar werk ik wekelijks 28 uur als 

medewerker verkeer & vervoer. Ik heb het daar 

heel erg goed naar de zin.  

Daarnaast sport ik heel graag. 2x per week, 

kracht- en conditietraining en op zondagmorgen 

ga ik, bij mooi weer, met een groepje dames op 

de racefiets. Dat is altijd heel erg gezellig.  

Ook wandel ik graag. En natuurlijk leuke dingen ondernemen met vrienden. Daar kan ik 

ook erg van genieten. 
 

Waar is ZIP de afkorting van en hoe ben je daar dirigent geworden? 

ZIP staat voor Zingen Is Plezier! En plezier is het allerbelangrijkste in onze groep.  

Ik was 12 toen ik bij het toenmalige jongerenkoor ging zingen. Na 2 jaar stopte de 

organiste en ben ik dat gaan doen en later op keyboard. Toen we op een gegeven 

moment geen dirigent meer hadden heb ik het overgenomen tot we een nieuwe hadden 

gevonden. Ze zijn nog steeds aan het zoeken, hahaha, want inmiddels sta ik, met veel 

plezier, al meer dan 25 jaar voor het koor in Landhorst. 
 

Waar komen de leden vandaan en zijn er ook veel mannen bij ZIP? In 2012 hebben we 

besloten om niet meer in de kerk te gaan zingen. We waren toen nog met 15 leden. We 

hebben een advertentie gezet dat we verder wilde gaan als popkoor en hebben een 

inloopavond gehouden. Ons ledental verdubbelde! Een jaar later, in 2013, gaven we ons 

eerste concert! Het was een succes en er kwamen steeds meer leden bij uit allerlei 

dorpen. Onze leden komen uit Landhorst, Wanroij, Mill, Boxmeer, St. Anthonis, Oeffelt, 

Cuijk en ook uit Haps. We hebben op dit moment 7 heren in ons koor, zelfs 2 uit Haps, 

maar we kunnen nog wel wat meer mannen gebruiken. Dus mannen, meld je aan! 

Victorine Egelmeers 
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Hoe heb je in het verleden je muzikale kwaliteiten 

ontwikkeld? 

Op de lagere school heb ik blokfluitles gehad en daarna 

kreeg ik van mijn tante orgelles. In mijn tienerjaren heb 

ik vanuit de fanfare in Landhorst, waar ik op de bariton 

blies, nog een muziekopleiding gedaan. Toen ik wat 

ouder was kreeg ik van een muzikale vriend van ons pap 

en mam af en toe een les op het orgel, maar echt een 

muziekschool heb ik niet gehad.  
 

Soms werd ik gevraagd door mensen om een groepje te 

begeleiden bij huwelijksmissen. Dit was altijd heel leuk om 

te doen. Op een gegeven moment vroeg het kerkbestuur uit 

Rijkevoort of ik geen dirigent wilde worden bij C’est La Vie. 

Ik was toen 19 jaar. Eerst heel voorzichtig alleen met mijn 

hoofd knikken, want ik speelde destijds alles zelf op 

keyboard. Later kon ik de liedjes thuis inspelen op een diskette en ging ik met één hand 

zwaaien. Van lieverlee ging ik mijn hele lichaam 

gebruiken om te dirigeren, hahaha. Ik heb er verder 

geen cursussen voor gevolgd maar de koorleden weten 

precies wat ik bedoel 😊. In Rijkevoort ben ik gestopt 

toen onze Siem werd geboren. 2 koren werd me iets te 

veel. Je moet er altijd zijn en dan was ik 2 avonden en 

in de weekenden weg voor beide koren en ik had 

natuurlijk ook nog gewoon een baan.  
 

Kun je wat meer vertellen over jullie repertoire en wie 

maakt de keuzes? 

We zingen van alles! Van Guns ’n Roses tot Lya de 

Haas en van Armin van Buren tot George Baker. 

Meestal kies ik zelf de nummers uit en leg dit voor aan 

het bestuur of aan de hele groep. Vaak vindt iedereen 

het goed. Soms dragen leden zelf een nummer aan en 

ga ik kijken of ik hier een orkestband en evt. 

bladmuziek van kan vinden.  
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Nog altijd enthousiast en nog steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen? 

Jazeker, ik doe het nog steeds ontzettend graag! Afgelopen maart zijn we, na 2 jaar 

corona, weer begonnen met zingen en ik moet zeggen toen we het eerste nummer weer 

zongen ik van binnen helemaal begon te jubelen en dacht wow wat fijn, wat heb ik het 

gemist!! 
 

ZIP treedt door het jaar heen 

regelmatig op in de regio. Wie is 

jullie publiek?  

Wij ontvangen regelmatig 

verzoeken om op te komen 

treden. Zelf organiseren wij altijd, 

zo net voor de zomervakantie, 

ons concert “4 de zomer met ZIP” 

en in november “op de Stip bij 

ZIP”. Dan hebben we altijd 

verschillende gastoptredens.  

Zo hebben Patrick Ermers en 

Lianne Robben ooit eens op de 

stip gestaan.  

En Patrick is sindsdien lid van ons koor waar ik heel blij mee ben! We hebben al een 

paar keer gezongen tijdens het inzingen van de Vaart in Boxmeer en zijn we vaste prik 

bij de verwendag voor de oncologische patiënten in het Maasziekenhuis.  

Dit is echt heel fijn en bijzonder om daar te mogen zingen.   

In november komt er helaas geen concert omdat we nog heel hard aan het werken zijn 

om weer terug te komen op ons oude niveau. Corona heeft ook bij ons koor, door 2 jaar 

niet te mogen zingen, grote invloed gehad. In december staan er verschillende 

kerstoptredens op het programma waar we nu heel druk mee zijn.  
 

Misschien ook eens een keer in Haps een uitvoering verzorgen? 

We hebben al een aantal jaar tijdens de Wandel2daagse van de SchitteRing opgetreden. 

Heel erg leuk om te doen. In december 2019 hebben wij 

met ZIP in de kerk in Haps opgetreden samen met het 

Russisch Neva Ensemble. Maar we treden graag nog vaker 

op in Haps. Dat lijkt mij heel erg leuk. 
 

Zing je zelf ook nog in een(achtergrond)koor? 

Ik zing zelf ook heel erg graag. Ik heb al diverse keren 

tijdens de Music Night in Haps mee mogen doen. Dat is 

echt enorm leuk! Dat gevoel dat je samen iets moois 

neerzet voor het publiek. Echt heerlijk om te doen. Het 

liefst zing ik als backing vocal  

want dan kan ik mijn tekst  

erbij houden!   
 

Wat betekent muziek voor jou en hoe uit zich dat in  

je dirigeren? 

Muziek is een prachtig iets! Je kunt hier je emoties goed in  

kwijt. Bij verdriet maar ook als je vrolijk bent.  
Als ik dirigeer dan doe ik dat met heel mijn lichaam.  

Koorleden moeten soms ook heel erg lachen om mijn gekke  

bekken en manieren, maar ze weten wel precies wat  

ik bedoel. Ik leef me altijd heel erg in het nummer in.  

Gelukkig dat het publiek mijn gezicht niet kan zien!  
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Je bent een creatief iemand, want in het verleden heb je ook een boek geschreven over 

bij je geconstateerde borstkanker. Wil je daar iets meer over vertellen? 

In november 2010 kreeg ik inderdaad de diagnose borstkanker. Je wereld staat dan 

ineens helemaal op zijn kop. Ik ben toen ook even gestopt bij ZIP. Je leven bestaat dan 

ineens alleen maar uit ziekenhuisbezoeken, operaties, chemo’s, bestralingen en 

hormoontherapie. Ik ben er dik een jaar mee zoet geweest. In november 2011 ben ik 

nog 8 weken lang iedere dag naar het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem geweest voor 

zuurstoftherapie. Ik had erg veel naweeën van de 35 bestralingen. Die therapie heeft 

heel goed geholpen. Ik ben heel dankbaar dat ik er goed ben uitgekomen en dat ik me 

nu heel goed voel.  
 

In die tijd dat ik ziek was heb ik een dagboek bijgehouden. Dit deed ik om het van me 

af te schrijven, maar ook voor Siem en Juul. Zij waren toen 5 en 7. Dan konden ze het 

later nog eens teruglezen. We hadden ook van alle behandelingen foto’s gemaakt. Een 

jaar na de diagnose heb ik het boek afgerond. Toen heb ik er een fotoboek (met mijn 

teksten) van laten maken bij Albelli. Dit had ik meegenomen naar de 

zuurstoftherapie en de verpleging daar vonden dat ik dit uit moest 

brengen. Een patiënt, waar ik nu nog steeds contact mee heb, heeft de 

titel bedacht: “De Victorie!”, De overwinning! Een betere titel is er niet.  
 

Dus heb ik daarna het script naar een uitgever gestuurd en binnen 2 

maanden werd mijn boekje uitgebracht. Het mooie is dat de Rijnstate 

toen 500 boekjes heeft besteld zodat zij deze konden geven aan 

andere patiënten. Zo fijn dat ik een steentje kan bijdragen en zo 

mensen een beetje tot steun kan zijn. Inmiddels zijn er bijna 1400 

boekjes verkocht. Ze zijn nog steeds te koop bij Bol.com, maar 

mensen kunnen er ook een bij mij bestellen. 
 

Hoe gaat het nu met je en ben je anders gaan leven nadat je genezen bent? 

Inmiddels zijn we alweer bijna 12 jaar verder na de diagnose. De eerste jaren ben ik er 

nog heel veel mee bezig geweest. Die jaren stonden nog in het teken van mijn ziekte. 

Dat is gelukkig langzaam naar de achtergrond verdwenen. Scheelt ook dat ik geen kous 

meer hoef te dragen voor mijn oedeemarm.  

Na 12 jaar sluipt soms weer de sleur van alledag erin. Je valt soms ook weer gewoon in 

je oude patronen. Kun je je toch weer druk maken om van die kleine dingen. Maar dat 

moet ook vind ik. Maar wat ik wel heel sterk voel, ondanks dat ik toch echt een pleaser 

ben: als ik iets niet leuk vind, dan doe ik het ook niet meer! Dat zou ik voorheen niet zo 

snel hebben gedaan. En ik kan heel bewust genieten van een mooi moment. Of gewoon 

van een vogeltje wat zingt of de prachtige natuur. Maar misschien komt dat ook doordat 

ik ouder word? 

Victorine, bedankt voor het interview en veel succes. Op naar de volgende 10 jaar. 
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    KBO-HAPS 
              

Agenda en Mededelingen 
 

Zondag 16 oktober: Hobbytentoonstelling 

Wij heten u van harte welkom op onze 

jaarlijkse hobbytentoonstelling in Het 

Steunpunt Mariagaarde.  

De tentoonstelling is geopend van 13.00 tot 17.30 uur.  

Zoals gebruikelijk laten Hapse hobbyisten hun talenten zien en zij 

verkopen deze graag om weer nieuwe materialen aan te schaffen. 

Ook kunt u een gokje wagen met het Rad van Fortuin waarvoor op 

de tentoonstelling loten worden verkocht. Er zijn mooie prijzen 

beschikbaar gesteld. Hiervoor dank aan onze donateurs. 
 

Donderdag 20 oktober: Jaarvergadering 

Agenda jaarvergadering pagina 36 en 37 in deze Schakel. 
 

Donderdag 27 oktober: kienen 

Normaal gesproken is kienen op de derde donderdag van de maand. Deze maand 

zou dat 20 oktober zijn geweest, maar omdat we dan de Jaarvergadering houden, 

is het kienen verplaatst naar donderdag 27 oktober. We beginnen om 14.00 uur in 

Het Steunpunt Mariagaarde. Kaartverkoop zoals gebruikelijk. 
 

Namens bestuur KBO Haps 

Cas Arts, Kalkhofseweg 37, Haps 

06-46135670/0485-316219 
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DONDERDAG 20 OKTOBER: JAARVERGADERING 
 

Het bestuur van KBO Haps nodigt u 

van harte uit voor de jaarvergadering 

die gehouden wordt op donderdag 20 

oktober om 14.00 uur in Het Steunpunt 

Mariagaarde. Het Steunpunt is open 

vanaf 13.30 uur.  
 

De vergadering bestaat uit 2 delen: 

Deel 1 is van 14.00 tot 15.00 uur en 

bestemd voor KBO-leden 
 

Deel 2 is vanaf 15.00 uur waarbij 

alle 55-plussers uit Haps welkom 

zijn. Aanmelden is niet nodig. 
  
 

AGENDA DEEL 1 
 

1. Opening.  

Welkomstwoord door de voorzitter. 
 

2. Notulen jaarvergadering (2020). 

Toelichting door de voorzitter (vanwege Corona was er in 2021 geen  

jaarvergadering).  
 

3. Jaarverslag en Financieel verslag (2021). 

Toelichting door de penningmeester. 
 

4. Verslag kascontrolecommissie. 

Toelichting door Truus Thoonen en Diny van Raaij 
 

5. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie. 

Aftredend: Truus Thoonen of Diny van Raaij 
 

6. Bestuursverkiezing.  

Aftredend bestuurslid Els Peters: Ria Kusters heeft zich aangemeld als  

kandidaat.  

De belangrijke functie van secretaris is nog steeds vacant: belangstellenden 

kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering.  
 

7. Mededelingen en rondvraag 
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AGENDA DEEL 2 
 

8. Presentatie “Sleutel tot langer thuis” 

Misschien staat u er nog niet bij stil. De meeste mensen blijven steeds langer 

fit en willen vaak zo lang mogelijk in hun vertrouwde woning en omgeving 

blijven wonen. Toch is het goed om nu al na te denken over uw 

woontoekomst. Er is steeds minder zorg vanuit professionele organisaties 

beschikbaar, daarom ligt er meer verantwoordelijkheid bij u en uw omgeving. 

Wat zou u zelf kunnen doen en waar heeft u misschien hulp bij nodig?  

Hoe zorgt u er zelf voor dat u langer in uw eigen woning kunt wonen óf wilt u 

liever verhuizen naar een geschikte woning? U heeft de regie zelf in handen.  

Verschillende organisaties uit het Land van Cuijk werken samen in het project 

‘Sleutel tot langer thuis’ en helpen u hier graag mee. Bijvoorbeeld met een 

handige huistest en het versterken of opbouwen van uw sociale netwerk. Zo 

kunt u goed voor uzelf én voor elkaar (blijven) zorgen.  
 

Huistest en Voorzorgcirkel 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over een huistest. Hiermee bekijkt 

een opgeleide vrijwillig woonadviseur of uw woning een plek is waar u 

comfortabel en veilig ouder kunt worden. Daarnaast krijgt u informatie over 

het opzetten van een Voorzorgcirkel. Dit is een cirkel van mensen om u heen 

waar u een beroep op kunt doen als u praktische hulp nodig heeft of zelf hulp 

aan kunt bieden. Hiermee kunt u nu al ‘uit voorzorg’ mee aan de slag, zodat u 

zelf kunt zorgen voor een sterk sociaal netwerk. Het wordt een interactieve 

middag waarbij u direct praktische informatie krijgt.  
 

Het project ‘Sleutel tot langer thuis’ 

Het project ‘Sleutel tot langer thuis’ is een initiatief van de KBO’s (Katholieke 

Bond van Ouderen), Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in het Land van Cuijk, 

met ondersteuning van Mooiland, Pantein en Sociom.  

De presentatie wordt verzorgd door Wendy Huibers (Sociom) en Els van Daal 

(KBO Brabant). 

Hans Cornelissen zal in het kort vertellen welke activiteiten er in Haps in gang 

zijn gezet. Met name de huiskameractiviteiten zal hij toelichten. 
 

9. Sluiting 
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SOCIOM BUURTKAMER MARIAGAARDE  
BEDANKT MANTELZORGERS  

 

                 Op woensdag 5 oktober ontving Buurtkamer 

Mariagaarde in Haps van Sociom al haar deelnemers en 

mantelzorgers. Tijdens deze avond wilde de 

Buurtkamer de mantelzorgers van haar deelnemers in 

het zonnetje zetten. 

Even stilstaan bij wat mantelzorgers allemaal doen. Zorgen voor een ander kan 

best zwaar zijn. Zeker als het veel uur per week over een langere periode is.  

Ankie Jacops, medewerker van de 

Buurtkamer in Haps, zegt daarover: 

“Mensen komen één of meer dagen per 

week naar onze Buurtkamer, maar toch 

hebben zij thuis nog steun van anderen 

nodig: de mantelzorgers.”  
 

Het grootste deel van de avond was 

gezelligheid, maar in het openingswoord 

was er ook aandacht voor de 

aankomende Dag van de Mantelzorg  

(10 november) en de aan te vragen Mantelzorgwaardering. Verder hebben we 

stilgestaan bij de Week tegen de Eenzaamheid en het werken met Positieve 

Gezondheid. Sociom was ook trots om het rapportcijfer van de deelnemers over 

de Buurtkamer te presenteren: meer dan 90% van de deelnemers geeft het 

personeel en de vrijwilligers van de Buurtkamer een 8 of hoger. Voor de 

mantelzorgers is het fijn om te weten dat ze hun dierbaren naar een goede plek 

brengen. 
 

Meer weten? 

Meer informatie over de Buurtkamer is te vinden op www.sociom.nl. 

Wil je meer weten over het Mantelzorg- & Vrijwilligersplein van Sociom? Neem dan 

een kijkje op www.mvplein.nl. Hier kun je als mantelzorger in Land van Cuijk nog 

tot 1 november een presentje aanvragen voor de Dag van de Mantelzorg of tot 15 

december de Mantelzorgwaardering. 
 

BIBLIOPLUS OP BEZOEK BUURTKAMER MARIAGAARDE 
 

Vanuit biblioplus uit Haps zijn 2 dames op bezoek geweest,  

Truus Selten en Ad Laureijs.   

Truus heeft een prachtig verhaal voorgelezen, geschreven door 

Marjan Berk, een Nederlandse actrice en schrijfster. 
Namens Mariagaarde hartelijk dank! 
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   
 

 

 

 

Maandag 17 oktober          GFT- container en restafval      

Maandag 24 oktober          GFT- container en PMD  

Woensdag 

 

26 oktober 

9 november 

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Zaterdag 

 

29 oktober 

26 november 

Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 

Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys  

Woensdag 

 

2 november 

30 november 

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek, 

de Aalsvoorten/ Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur. 

Vrijdag 

 

4 november 

2 december  

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 

 

5 november 

3 december 

Buurtvereniging “De Schutters” 

Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys  

 

 

`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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