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ACTIVITEITEN 11 NOVEMBER T/M 25 NOVEMBER 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Woensdag 13 november Intocht Sinterklaas Haps 1 

Woensdag 16 november Lezing tuinvijvers 11 

Vrijdagavond 18 november Heerlijk voorleesavondje bieb 15 

Zaterdag 19 november Dorpskwis Haps 40 

Donderdag 24 november Lezing Sinterklaas, wie kent hem niet 4 

VERENIGINGSNIEUWS  BLZ 

Caboose  14 

Dansgroep Zelfkanthennekes  21 

KBO Haps  36 

MV Juliana/ De Rozenbottels  20, 22 

TV De Zoetsmeer  26 

Volleybalvereniging HaVoC  24 

VV Hapse Boys  30, 38 

 

 
 

 
 

 

 

NUMMER 22 – 2022 
  

komt uit op VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022 
 

Graag de kopij aanleveren uiterlijk VRIJDAG 18 NOVEMBER 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. 

 

 

GEZOCHT BEZORGER(S) VOOR BUITENGEBIED 
 

De bezorger van “De Schakel” voor het buitengebied is enige tijd uit de 

roulatie. Wij zijn met spoed op zoek naar iemand die “De Schakel” wil 

bezorgen in het buitengebied. 
 

Evt. kunnen we de route voor het buitengebied 

opsplitsen in 4 routes, waardoor “De Schakel” door  

4 verschillende personen bezorgd wordt.  

Bezorgen op vrijdag en bij uitzondering 

zaterdagmorgen. 

Wil je ons uit de brand helpen?  

Bel Pierre Arts, tel. 06 18446702.  
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      GEZOCHT BIJZONDERE  
HOBBY’S/ VERZAMELINGEN OF VERHAAL  

 

Beste dorpsgenoten groot en klein, 
 

Ken - of ben jij - iemand met een bijzondere hobby, een unieke 

verzameling of een geweldig verhaal? B.v. een unieke 

verzameling, bijzondere hobby, indrukwekkende reiservaring, 

een actie voor een goed doel.  

Of heb je zoiets bijzonders meegemaakt dat het best leuk is dat 

iedereen het zou mogen weten?  
 

Laat het de redactie van de Schakel vooral weten!  

De kans is groot dat we contact zoeken en dat het verhaal een plekje krijgt in ons 

dorpsblad de Schakel. 
 

Stuur een mail met jouw verhaal of tip naar info@deschakelhaps.nl of  

bel 06-18 44 67 02.  

We kijken uit naar jullie verhalen! 

 

  

31 oktober 2022 
 

Een prachtige laaghangende mist kenmerkt een heerlijke start van de dag in 

Haps. 
 

Vanaf de ontbijttafel zie ik het gebeuren en ja: dan ben ik niet meer te houden: 

de drone moet de lucht in.  

Binnen enkele minuten leg ik het onderstaande beeld vast.  

Vol geluk eet ik mijn laatste boterham. 
 

Martijn van der Meulen 

Insta: @degevoeligeplaathaps 
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LEZING: “SINTERKLAAS, WIE KENT HEM NIET” 
  

De Historische Kring Land van Cuijk organiseert 

samen met Parochie De Goede Herder Mill een lezing 

over ‘Sinterklaas, wie kent hem niet;’ op 

donderdag 24 november om 20.00 uur in de grote 

zaal van Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill. 
  

Sinterklaas, wie kent hem niet, zo luidt ook de eerste zin van een bekend Sint 

Nicolaaslied.  

❖ Maar hoe kennen wij Sint Nicolaas?  

❖ Wat weten wij van de historische bisschop Nicolaas van Myra?  

❖ Van de vroegste verering voor hem en hoe de Sint Nicolaasdevotie zich vanuit 

Klein-Azië over Europa verspreidde?  

❖ Wat weten wij van de tradities rond Sint-Nicolaas?  
 

Sint-Nicolaas kenner Marcus Vankan vertelt ons aan  

de hand van een diapresentatie wie Sint-Nicolaas is en   

hoe we aan Zwarte Piet komen.  

Waarom er pepernoten gestrooid worden, wat er zo  

speciaal aan speculaas is en wat de roe nu eigenlijk  

voor betekenis heeft. 
 

Interesse?  

Graag aanmelden via: 

secretariaathklc@outlook.com vóór 22 november. 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 

Zaterdag 12 november 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Misintenties:  Mgd: Maria Kroef-Hermanussen 
 

Zaterdag 19 november 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Misintenties: Overleden ouders, broer, zus en schoonzus Gijsbers 

  Verjaardag en Jaargetijde Cor de Haas 
   

Priester van de week: 
Pastoor James         Tel. 0485- 451282. Vrijdag 13 tot vrijdag 18 november. 

Pastor Bas van Dijk  Tel. 0485-218712. Zaterdag 19 tot zaterdag 26 november. 

 

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.  

 

EINDEJAAR CONCERT 
 

Zondag 18 december 2022 

11.00 uur 

St Lambertus Kerk in Beers, Kerkeveld 2 Beers 
 

Muziekvereniging Vicinia uit Vianen 

o.l.v. Frank van Hassel 

Muziekvereniging Percussion Together uit Wijchen 

o.l.v. Leen Blok 
      

 

 

 
 

Graag nodigen wij jong en oud uit om te luisteren en gezamenlijk te genieten.  

De entree is gratis.  
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LAND VAN CUIJK GROEN 
  

Je ziet overal in het land mensen opstaan die de 

noodzaak tot handelen zien en het heft in eigen 

hand nemen. Hopelijk stimuleert dat ook jou tot 

nadenken over wat er in jouw omgeving kan. De 

werkgroep ‘LvC Groen’ en de natuur kunnen alle 

hulp gebruiken.  

Het zou mooi zijn als jij, je familie, buur of bekende, 

buurtvereniging of dorpsraad aanspreekt op groenkansen of op mogelijkheden tot 

herstel van oude wandelroutes, en dergelijke en hen vervolgens helpt bij de realisatie.  
 

Groenkansenboek  

We nodigen dorpsraden uit om een groenkansenboek voor het dorp of de wijk te 

maken. In zo’n boek verzamel je ideeën voor je straat/wijk/dorp. Met zo’n boek kun je 

gaan overleggen met de gemeente (is groen op die plek mogelijk?)  

Hulp nodig? Neem contact op met lvcgroen@outlook.com.  
 

PlanBoom  
 

Ook dit jaar kunnen inwoners van Land van Cuijk door het planten van 

gratis bomen hun eigen omgeving groener, mooier en gezonder maken. 

De natuurverenigingen IVN De Maasvallei, IVN Cuijk, IVN Grave, de Bomenstichting en 

Milieuvereniging Land van Cuijk roepen inwoners op weer met hen mee te doen aan de 

Brabantse actie PlanBoom.  
 

Hiermee hopen ze dit jaar op een nog grotere deelname dan vorig jaar, toen 

er ruim 10.000 een- en tweejarige boompjes werden geplant. De actie Plan 

Boom wordt gecoördineerd door het Brabants Landschap en gefinancierd via 

de Nationale Postcode Loterij. Het is een initiatief van IVN Brabant, de 

Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap.  
 

Bomen in het buitengebied 
De bomen van actie Plan Boom zijn gratis als ze in het buitengebied worden geplant en 

minimaal 10 jaar blijven staan. We roepen grondeigenaren (boeren en burgers) op om 

uiterlijk 10 november contact met ons (landvancuijkgroen@outlook.com) te nemen 

als ze mee willen doen. De aanvragen voor het buitengebied moet uiterlijk 12 november 

bij ons binnen zijn. Mailen: naar landvancuijkgroen@outlook.com. 

Kijk op de website van Brabants Landschap voor meer info over de actie Plan Boom en 

andere regelingen: www.brabantslandschap.nl/projecten/plan-boom/ of Subsidies 

Natuur en Landschap - Provincie Noord-Brabant 
 

Bomen in de bebouwde kom 
Ook binnen de bebouwde kom bestaan er vele mogelijkheden om je eigen omgeving 

groener, mooier en gezonder te maken. Inwoners van dorpen die zich daarvoor 

aanmelden (via dorpsraad of wijkraad) geven we in het voorjaar gratis boompjes weg. 

Het gaat dan om maximaal 3 boompjes per persoon. Wil je er meer of zie je andere 

mogelijkheden om je tuin, straat of wijk te vergroenen, neem dan contact op met ons 

(landvancuijkgroen@outlook.com) een geef aan wat je ideeën zijn. Mogelijk kunnen we 

je helpen of verwijzen naar allerlei subsidiemogelijkheden.  
 

Andere subsidies 
Er bestaan nog allerlei andere subsidies voor vergroening van de eigen omgeving. Mail 

ons als je plannen hebt of kansen ziet, zowel in het buitengebied, op je erf of binnen de 

bebouwde kom.  

Verdere vergroening is nu harder nodig dan ooit, zeker nu veel bomen en struiken het 

moeilijk hebben door de droogte van afgelopen jaren. 

mailto:lvcgroen@outlook.com
http://www.brabantslandschap.nl/projecten/plan-boom/
https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidies-natuur-en-landschap
https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidies-natuur-en-landschap
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VERGADERING DORPSRAAD DINSDAG 29 NOVEMBER 
 

Op dinsdag 29 november houden we een dorpsraadvergadering in café zaal 

 ‘De Posthoorn’ om 20.00 uur. Wethouder Hendriks zal aanwezig zijn evenals de 

contactpersonen van de verschillende Hapse buurten.  
 

Op 1 november is er een inloopavond 

geweest over de herinrichting van de 

Kerkstraat en deze avond is goed gezocht. 

We zullen dan ook aan projectleider Stan 

de Laat vragen of deze opmerkingen 

meeneemt in het definitief plan.  

De tekening van het conceptontwerp zijn 

te zien op www.haps-info.nl  
 

Agenda vergadering Dorpsraad 

- Budget sociale vernieuwing  

- Voortgang herinrichting dorpskern 

- Voortgang woningbouw Haps 

- Tiny Houses 

- Kerk 

- RBL Laarakker 

-         Zonnebus 

-         Sleutel tot langer thuis wonen 

- Wat verder ter tafel komt 
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NIEUWE AMBTSKETEN LAND VAN CUIJK  
 

De gemeente Land van Cuijk is per 1 januari 2022 ontstaan uit de vijf voormalige 

gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill en Sint Hubert. Bij een nieuwe 

gemeente hoort een nieuwe ambtsketen.  
 

Een ambtsketen wordt gedragen door de burgemeester of zijn of haar vervanger, 

bijvoorbeeld als voorzitter van de 

gemeenteraad of bij verschillende 

representatieve en protocollaire 

gelegenheden. 

In augustus van dit jaar heeft de 

gemeente hiervoor een 

ontwerpwedstrijd uitgeschreven. 

De keuze is gevallen op een 

ontwerp van Hester Sieraden 

Atelier uit Overloon.  
 

Zij zijn de winnaar van de 

ontwerpwedstrijd en gaan de keten 

ook maken. Paul de Haas van 

Hester Sieraden Atelier: “We 

vinden het een hele eer en een 

geweldige uitdaging om deze 

nieuwe ambtsketen voor het Land 

van Cuijk te mogen maken”. 
 

Ontwerpwedstrijd 

Om een nieuwe ambtsketen te maken was gekozen voor twee sporen.  

Er was een ontwerpwedstrijd binnen Land van Cuijk. Op hetzelfde moment is contact 

gezocht met bedrijven die ervaring hebben met het ontwerp- en maakproces van 

ambtsketens.  

Hiervoor werd gekozen om tijd te winnen als er bij de ontwerpwedstrijd geen geschikt 

ontwerp uit onze gemeente zou komen. Dat bleek niet nodig. Er is voldoende creatief 

talent in de gemeente! 

Inzendingen  

Op zijn laatst op 30 september 2022 moesten de ontwerpen zijn ingeleverd.  

Er kwamen elf lokale inzendingen binnen en deze werden met zorg getoetst aan de 

vooraf opgestelde criteria (programma van eisen) door de werkgroep ambtsketen, met 

daarin waarnemend burgemeester Wim Hillenaar, wethouder Joost Hendriks, raadslid 

Corine Jeckmans, raadslid Thomas van der Meer en kabinetschef Mirjam Smit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. De jury: Wethouder Joost Hendriks, 
waarnemend burgemeester Wim Hillenaar, raadslid 
Corine Jeckmans, raadslid Thomas van der Meer en 
de winnaars Paul de Haas en Hester Vonk 
Noordegraaf uit Overloon. 
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Juryoordeel 

De jury: ‘Het gekozen ontwerp 

is luchtig, speels, eigentijds en 

tegelijkertijd tijdloos.  

Het voldoet aan alle gestelde 

criteria en combineert 

historische en landschappelijke 

elementen op een zeer 

aansprekende manier’. 
 

Nieuwe ambtsketen 

De nieuwe ambtsketen bestaat 

uit 20 schakels met daaronder 

een penning met aan de ene 

kant het Rijkswapen en de 

andere kant het wapen van 

gemeente Land van Cuijk.  

Op vijf schakels zijn de oude 

wapens van de voormalige 

gemeenten afgebeeld.  

De andere opengewerkte 

schakels zijn geïnspireerd op de 

Maasheggen.  

De schakel waar de penning aan 

vast zit heeft een vijfhoekige 

vorm wat de samenvoeging van 

vijf gemeenten symboliseert.  

Op deze schakel komen  

33 meidoornbessen, die 

verwijzen naar de  

33 kernen waaruit de gemeente 

Land van Cuijk bestaat. 
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PIETER IS ALLEEN - WIE HELPT PIETER 
 

Pieter is onze bas, een hele goede, die helemaal alleen de bassectie moet bedienen. 

Dat kunnen we toch niet toelaten? 
 

Pieter heeft dringend hulp nodig. En wel van minimaal twee andere bassen. 

Pieter zingt in het Dagkoor Cuijk, een vierstemmig koor met een klassiek 

repertoire. 

Het Dagkoor staat onder professionele 

leiding van Frans van de Loo. Het koor 

streeft ernaar één, maximaal twee concerten 

per jaar te geven. Het Dagkoor Cuijk zal je 

dan ook NIET zien op markten, braderieën 

en diverse open dagen. 
 

Om een goede balans in de stemmen te 

krijgen en houden, zouden we nog twee of 

drie bassen aan het koor moeten toevoegen. 

Een of twee alten zijn ook heel erg welkom. Het is niet noodzakelijk om muziek te 

kunnen lezen. Wij zingen geen liederen uit het hoofd. 
 

Het Dagkoor Cuijk repeteert overdag op donderdag van 13.30-15.30 uur, zodat je 

‘s avonds niet de deur uit hoeft in de komende donkere, koude winterdagen. 
 

Ons repetitielokaal: De Blokhut, Galberg 2A te Cuijk. 

De repetities zijn openbaar. Loop gerust eens binnen of meld je aan via 

dagkoor@gmail.com De muziek ligt klaar en er is koffie of thee in de pauze. 
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LEZING TUINVIJVERS 
 

Deze avond wordt gehouden in Dorpshuis De Kleppenburg, Europlein 4 in Oeffelt.  

Datum: Woensdag 16 november, aanvang 14.00 uur.  

Leden: gratis; niet-leden € 3,00. Spreker is de heer Danny Keijsers.  
 

Vijverecologie  

Danny Keijsers, bioloog (MSc) en gespecialiseerd in aquatische ecologie en in 2015 

begonnen bij het bedrijf Keijsers Vijverecologie.  

Hij heeft een passie voor natuur en het is altijd zijn doel geweest om hier zijn werk 

van te maken. “Vooral het gedeelte onder water is fascinerend, het is een voor 

velen onbekende of onbegrepen wereld. Maar juist hier gebeuren de mooiste 

dingen en hier ligt ook de basis van al het leven op aarde. Water is essentieel voor 

elk organisme, van planten en dieren tot schimmels en bacteriën.  

Water is dus erg belangrijk in de natuur, 

maar ook in uw eigen tuin. Water kan de tuin 

tot leven laten komen, wat het tuingenot flink 

kan verhogen. Daarnaast kunnen vijvers of 

waterpartijen in uw tuin fungeren als 

verbindingszones waardoor leefgebieden van waterplanten en -dieren met elkaar 

verbonden worden. Vooral voor amfibieën is dit erg belangrijk, mede door 

verdwijning van habitat gaat deze groep al decennialang sterk achteruit”.  
  

Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact opnemen met KMTP/Groei & Bloei 

afd. Land van Cuijk en Limburg Noord. Maria van Elst 0485-315937. 
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DE POSITIEVE  
ONTWIKKELING VAN DE OOGZORG IN NEPAL 

 

Er is lange tijd zorg over de oogzorg in Nepal geweest maar aan de hand van dit verhaal 

wil ik u graag de positieve ontwikkeling 

tonen die mede dankzij de hulp van 

Tamsarya tot stand is gekomen. 
 

Dat oogziekten een groot probleem 

vormen in Nepal was mij als huisarts al 

bekend, voordat ik voor de eerste keer 

naar Nepal ging. Er komt erg veel staar 

voor en veel ooginfecties door de slechte 

hygiëne. Tijdens mijn eerste bezoek,  

15 jaar geleden, werd dat beeld bevestigd 

tijdens de spreekuren die ik daar deed.  

Ik schat dat gemiddeld 20% van de 

gepresenteerde ziekten oog gerelateerd 

waren.  

Tamsarya gaf toen al een aantal jaren oogzorg in de vorm van het aanbieden van het 

aanmeten en financieren van een bril. Echter de mensen moesten daarvoor uit de 

bergen komen naar onze winkel/opticien in Kawasoti (vaak een 

dagreis); aldaar hield op gezette tijden ook een oogarts 

spreekuur. Indien operatie noodzakelijk was konden de staar 

patiënten in de stad Baratpur (weer een dagreis verder) tegen 

gereduceerd tarief (ondersteund door Tamsarya) geopereerd 

worden.  
 

Sinds mijn 2e bezoek, een jaar later, gaat de oogzorg steeds meer 

naar de mensen in de bergen toe.  

In 2008 had ik 6 kg brillen bij me, die door mensen uit Haps en 

door opticiens uit de regio verzameld werden. Het leek niet zo 

zinvol om dit te doen maar tijdens de spreekuren werden ze gretig 

afgenomen. Om het visusverlies te objectiveren werd er 

provisorisch een oogmeting gedaan en vervolgens ‘pasten’ ze een 

bril uit ‘onze collectie’!  Natuurlijk was dit geen oogzorg op maat 

maar de met name oudere mensen waren er zeer content mee. 

Het was al mooi om te zien hoe blij die waren.  
 

Mooie taferelen leverde het pasproces op: we hebben zelfs een keer een patiënte gehad 

die beweerde beter te zien met een bril van ons waar geen glazen in zaten! Soms had ik 

de indruk dat het voor die mensen een soort van statussymbool was, want ook de 

etuitjes waren bij elk kamp ‘uitverkocht’. 

Leuk, maar natuurlijk geen structurele efficiënte aanpak. Die volgde een paar jaar later 

al. Een opticien in opleiding heeft toen een groot aantal dorpen in de bergen bezocht en 

de mensen met een corrigeerbare gezichtsscherpte een bril aangemeten met standaard 

simpel montuur. Deze aanpak werd daarna gecontinueerd door onze eigen opticien. 
 

In 2015 moest onze winkel in Kawasoti sluiten omdat het gebouw na de aardbeving 

werd afgekeurd. Daarmee stopten ook de opticienactiviteiten.  

Vanaf 2016 is de oogzorg professioneler aangepakt: naast de spreekuren worden er 

sindsdien ook jaarlijks 1-2 oogkampen georganiseerd door Tamsarya. Deze oogkampen 

werden door verschillende artsen uit Nederland gedaan en de laatste jaren voornamelijk 

door Surya (weeskind van onze Kumarischool die sinds 4 jaar arts is). We behandelen 

dan vooral ooginfecties en adviseren bij slechter zien (brilcorrectie of operatie).  

Na de 
staaroperatie 

Na de staaroperatie met zonnebril 
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Het team oogartsen nemen de 
instrumenten in ontvangst 

De oogkampen worden ook door Tamsarya georganiseerd, voornamelijk  door Nabin 

onze zorgcoördinator. Oogartsen van het oogziekenhuis uit Baratpur gaan dan met een 

team van Tamsarya met onze mobiele kliniek (jeep van MIVA) een aantal dagen de 

bergen in. MIVA heeft een jeep gedoneerd waarop een laadruimte is gemonteerd die 

gebruikt kan worden als spreek-/onderzoeksruimte. 

Het kamp wordt ruim tevoren aangekondigd. De mensen worden dezelfde dag 

gediagnosticeerd en behandeld: oogzalf, brilcorrectie of staaroperatie. Een staaroperatie 

kost normaal gesproken in het ziekenhuis 80 euro (in Nederland een paar duizend). In 

de bergen doen de oogartsen de operatie voor 40 euro en die kosten worden door 

Tamsarya betaald. De mensen in de bergen worden 

dus gratis behandeld voor alle oogziekten. 
 

Toevallig heb ik deze idealistische oogartsen 

kunnen ontmoeten.  

Mevr.  Berkhout uit Cuijk had mij gevraagd om het 

oogheelkundig materiaal van haar overleden man 

een goede bestemming te geven. U zult begrijpen 

wie de logische kandidaten daarvoor waren. Het 

materiaal dat ik hen mocht aanbieden bestond uit 

3 cassettes, gevuld met zeer klein/fijn 

oogchirurgische instrumenten en toebehoren: zeer 

kostbaar. Ik denk wel ter waarde van enkele 

duizenden euro’s.  
 

Om er zeker van te zijn dat deze oogheelkundige spullen voor de oogartsen van nut 

zouden zijn en om niet nodeloos 15 kg extra bagage mee te slepen, heb ik van tevoren 

foto’s gestuurd. Hoe blij ze er mee waren bleek wel tijdens ons bezoek aan het 

oogziekenhuis. We werden met alle egards ontvangen door de complete staf: alle 

oogartsen en de directie. In eerste instantie was dit bezoek voor mij vooral bedoeld om 

een goede feedback te kunnen geven aan de donateur.  

Dat het materiaal de juiste bestemming heeft gekregen werd voor mij vooral bevestigd 

toen ze ons hun organisatiestructuur uitlegden.  
 

Er zijn in Nepal 3 grote oogziekenhuizen. De andere 2 staan in Pokhara en Katmandu.  

Ze staan alle 3 onder staatstoezicht en zijn non-profit. Om een beeld te schetsen: alleen 

al in Baratpur staan 26 particuliere ziekenhuizen en klinieken (profit) en 1 groot 

regeringsziekenhuis. Ik weet toevallig dat het oogziekenhuis in Pokhara grotendeels 

gebouwd is met geld dat door de Nederlandse Lions bijeengebracht is. Echter het 

oogziekenhuis in Baratpur draait voornamelijk op giften van Nepalese serviceclubs (ook 

in Nepal zijn er steeds meer rijke mensen).  
 

Naast het oogziekenhuis heeft de organisatie 

nog 7 kleine dependance/klinieken in de 

omgeving  te beheren. En ze willen graag een 

8e locatie in … jawel Kawasoti. Toevallig heeft 

Tamsarya daar een ziekenhuisje staan dat 

momenteel niet gebruikt wordt. Er bestond dus 

duidelijk een 2e agenda voor ons bezoek 

namelijk intensievere samenwerking. Beide 
organisaties spreken de wens én intentie uit 

om meer te gaan samenwerken.Het doel van 

dit verslag was om u de ontwikkeling van de 

oogzorg te schetsen en de rol hierin van 

Tamsarya.   
 

Hans Smets 

Fijn oogchirurgische 

instrumenten geschonken door 
oogarts. 
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CABOOSE 
 

Knutsel 

Het was weer heel gezellig in de 

Kuip, want er liepen ruim 40 

enthousiaste kindjes rond om met 

ons te knutselen. Het werd een 

kleurrijke boel deze keer, want we 

hebben houten schatkistjes gemaakt 

voor onze juwelen en andere 

kostbaarheden.  
 

De kindjes hadden er een drukke 

avond aan, want de kistjes mochten 

eerst aan de buitenkant worden 

geschilderd. De mooiste figuren 

werden geschilderd in alle kleuren 

van de regenboog.  

Daarna werd er door de vrijwilligers 

even heel hard gewerkt, want deze 

kleurrijke doosjes moesten snel 

droog geföhnd worden terwijl de kids 

even pauze hadden met ranja en wat 

lekkers en daarna lekker buiten 

konden rennen en spelen. Daarna 

konden ze verder met het kistje: 

tegellijm op de bovenkant en dan 

hele mooie mozaïekpatronen maken. 

Met de tong uit de mond werd er 

zeer serieus en hard gewerkt...  
 

Tot slot mochten er nog mooie 

stickers of versieringen op de zijkanten van het doosje worden geplakt, en daarna 

was het klaar om mee naar huis te gaan zodat jullie kostbaarheden goed bewaard 

blijven.  
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Een aantal kinderen had zo hard doorgewerkt dat ze al heel snel klaar waren.  

Voor die kinderen was er deze keer nog een extra knutsel: zij mochten een mooi 

vriendenbandje maken van mooie kleuren wol/garen en een bierviltje.  
 

De vriendenbandjes werden in tweetallen 

gemaakt door echte vrienden of 

vriendinnen, of juist met een groot aantal in 

de belangrijkste Hapse kleuren: groen-zwart 

voor alle Hapse Boys en Girls en blauw-geel 

voor alle HaVoC'ers.  

We kijken terug op een zeer geslaagde 

avond en hopen dat jullie de volgende keer er ook weer in grote getalen zijn! 
 

Groetjes de crea Bea’s van team Knutsel. 
 

Volgende data: 25-11-2022, 16-12-2022, 27-01-2023, 17-03-2023, 14-04-2023, 

02-06-2023, 23-06-2023 
 

YOLO 

Volgende data: 11-11, 9-12. 
 

NEXXT 

Het is bijna zover! Op vrijdag 18 november gaan we 

lasergamen bij Planet Awesome in Nijmegen. Stap 

met je vrienden in een fascinerende wereld met 

meerdere verdiepingen. Kruip en sluip door de in 

blacklight verlichte steegjes, verschuil je in een tank, bovenin een gebouw of in de 

gestrande space train! Probeer anderen zo vaak mogelijk te raken. Op het 

beeldscherm kun je na afloop de score zien.  
 

Welk team gaat er winnen? Houd de mail in de gaten en geef je snel op. 
 

Groetjes Team NEXXT 

Data Nexxt:  18-11-2022, 16-12-2022, 20-01-2023, 10-03-2023, 21-04-2023,  

16-06-2023. 

    

HET HEERLIJK VOORLEESAVONDJE IS GEKOMEN 
 

Online (gratis) 

Verzorgd door Voorleespiet 
 

Op vrijdagavond 18 november, vlak voor het slapen 

gaan, leest de Voorleespiet voor uit een prachtig 

Sinterklaasverhaal voor kinderen van 3 t/m 6 jaar en 

iedereen die van verhalen houdt. 
 

Trek je mooiste pyjama aan, neem je liefste knuffel in je 

armen en pak er een scherm bij om mee te genieten van 

dit voorleesmoment.  
 

Het voorleesmoment start om 19.00 uur via een live uitzending.  

Aanmelden kan via de website van Biblioplus. 
 

Scroll naar agenda: 18 november.  

U krijgt dan vlak van tevoren de kijk- en luisterlink. 
 

Geef bij 'deelname' aan hoeveel kinderen er mee luisteren. 

https://biblioplus.op-shop.nl/8505/het-heerlijk-voorleesavondje-is-gekomen-online/18-11-2022
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Hoe ken ik Dane? 

We zitten samen in groep 3 en zijn BFF’s 
 

Wie ben ik? 

Ik ben Gabi en ben 7 jaar. Ik woon samen 

met papa, mama, broer Job, hond Pebble, 

poes Red en 3 paarden in de Putselaarstraat. 
 

Wat zijn mijn hobby’s? 

Mijn hobby’s zijn paardrijden, turnen, 

voetballen en ook kijk ik graag filmpjes op 

TikTok. 
 

Wat vind je het leukste in Haps? 

Omdat het er best rustig is kun je fijn 

skeeleren en buiten spelen. Ook is het fijn dat 

er veel activiteiten worden georganiseerd 

zoals bv caboose, bouw en speelweek, 

sinterklaas optocht en koningsdag. 
 

Wat mis je in Haps? 

Ik zou wel een fietscrossbaan willen hebben in 

Haps en fijne bomen om in te klimmen. 
 

 

    Aan wie wil je de pen doorgeven? 

    Ik geef de pen door aan Joris van den Broek.  
 

    De pen kan doorgegeven worden: 

    aan alle kinderen IN HAPS T/M 16 JAAR  

    INLEVEREN artikel ‘De pen’: voor VRIJDAG 18 NOVEMBER  

   naar: info@deschakelhaps.nl  
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VAKANTIE   
 

Ik zal een jaar of 15 geweest zijn toen ik een paar keer op vakantie ben geweest in 

Eindhoven. Thijs, een neef van mij, was toen ook mijn maatje. Hij was iets jonger 

dan ik. Bij Thijs thuis hadden ze een bloemenwinkel.  

Het was maar een heel klein winkeltje. Met 3 of 4 klanten 

was het winkeltje helemaal vol. Maar daarentegen hadden 

ze achter het huis zeker een 30 meter aan glazen kassen.  

De geur van al die bloemen was overweldigend!  
 

De eerste nacht dat ik daar sliep werd ik om 6 uur al 

wakker van de herrie op straat. Ik stond zachtjes op en 

deed het gordijn opzij en zag van allerlei bussen door de 

straat rijden. Intussen was Thijs ook wakker geworden.  

Ik vroeg aan Thijs waar die bussen allemaal heen gingen? Die bussen vervoerden 

allemaal mensen die bij Philips werkten. Ik vroeg aan Thijs hoeveel bussen hier 

elke werkdag voorbijkwamen? Ik heb ze nooit geteld, zei mijn neef, maar het zijn 

er zeker meer als 200.  
 

Mijn oom Gérard ging twee keer per week met zijn bus naar Aalsmeer naar de 

bloemenveiling. Dan mochten Thijs en ik ook mee. Oom Gérard had zijn eigen 

plaats op de tribune. Van daaruit kon hij via een knop de grote 

veilingklok naar zijn hand zetten. In de gigantische veilinghal 

hingen 8 van die grote veilingklokken. Bij iedere veilingklok 

was een tribune voor 200 potentiële kopers.  
  
Mijn oom kende alle truckjes van het veilen. Hij was daar heel 

handig in. De bloemenveiling was tenslotte de eerste plaats 

waar je de eerste winst kon halen. Zo werden de bloemen en 

planten voorgereden op wagentjes en werden getoond en 

vervolgens geveild. Binnen een uurtje hadden we de bloemen 

en planten bij elkaar en konden we de bus inladen.  
 

Voordat we weer richting Eindhoven gingen dronken we eerst koffie of chocomel en 

aten een broodje. Dat deden we dan in restaurant Bloemenpracht. Daar kwamen de 

meeste bloemisten bij elkaar. Iedereen kende iedereen en het was er heel gezellig 

en er werd veel gelachen. Daarna gingen we weer met een stampvol geladen bus 

richting Eindhoven. Na een anderhalf uur rijden waren we weer thuis. Dan werd de 

bus uitgeladen en werden alweer de bloemen en planten ingeladen voor de markt.  
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Mijn oom stond met zijn bloemen en planten op de markt in Boxtel 

en Weert en vlak bij huis in Woensel. Op deze 3 markten heb ik 

ook met Thijs en oom Gérard gestaan. Thijs en ik hadden de 

afdeling cactussen, vetplanten en grote en kleine planten. Die 

verkochten we dan ook.  

Ik had wel problemen met de namen van zoveel verschillende 

planten. Er hingen wel overal kaartjes aan met de prijs en naam, 

maar met 100 verschillende planten was het toch af en toe zoeken.  

Gelukkig kende Thijs de meeste bloemen wel. Oom Gérard had de 

snijbloemen en daar had hij het druk genoeg mee. Hij verkocht 

rozen, tulpen, chrysanten, enz.  
 

Hij was nog een marktkoopman van de oude stempel. Hij had allerlei grapjes en 

prees zijn bloemen aan. Hij verkocht in een korte tijd heel wat bloemen. Veel van 

zijn vaste klanten kende hij ook met naam.  

Als de markt afgelopen was 

ging hij met een bos rozen 

naar de viskraam en ruilde 

hij die tegen een paar kilo 

mosselen. Het was voor mij 

de eerste keer dat er 

mosselen op het menu 

stonden. ‘s Avonds werden 

er inderdaad mosselen 

opgediend.  

 

Ik vond het er wel niet uitzien, maar ik heb toch een mossel voorzichtig geproefd.   

Met knoflooksaus of whiskysaus waren ze verassend lekker. Wat ook verassend 

lekker was, was het dubbeldikke ijsje van Jamin. Schuin tegenover de bloemenzaak 

was het winkeltje van Jamin.  

In die week heb ik verschillende ijsjes opgelikt. Ik ben daar 2 jaar op rij een week 

op vakantie geweest. Als ik nu hier ergens een bloemenzaak inloop denk ik weer 

aan oom Gérard, Thijs en tante Miet.  
 

Snijer         
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KAPELLENFESTIVAL 2022 
“WAT WAS HET TOCH EEN GEZELLIGE AVOND” 

 

“Wâ was het toch ûnne gezellige aovund”: een opmerking die we de afgelopen 

weken veel gehoord hebben! De blaaskapellen Muziçanka, De Maasgalmkapel en de 

Rozenbottels wisten er op zaterdagavond 22 oktober jl. inderdaad een supermooie 

en bovenal gezellige avond van te maken. Er werd volop gedanst, ingehøøkt en 

gezellig gekletst: alle ingrediënten waren dus aanwezig!  
 

Onze Belgische muziekvrienden uit Kessenich vonden het zodanig gezellig dat ze 

nog ruim drie kwartier doorspeelden. De recensie op hun Facebookpagina zegt 

natuurlijk alles: “Op zaterdag 22 oktober waren wij te gast bij Blaaskapel De 

Rozenbottels Haps op hun blaaskapellenfestival. We hadden de eer om deze 

fantastische avond af te sluiten. Wat een sfeer en wat een enthousiast publiek!” 
 

Dank aan iedereen die een bezoek bracht aan ons Kapellenfestival 2022 en 

uiteraard dank aan diegenen die het mogelijk maakten om deze avond te 

organiseren en natuurlijk aan ons clubhuis “De Posthoorn”.  Volgende jaar (21 

oktober 2023) staat de volgende editie op de kalender: dan zien wij jullie hopelijk 

ook (weer)! 
 

Een kleine impressie van de gezelligheid: het was volop genieten voor velen! 
 

    

  

 

Hoe noemt men huisarrest voor volwassenen?  

Uw pakket zal morgen tussen 9.00 en 18.00 uur worden bezorgd. 

https://www.facebook.com/derozenbottels
https://www.facebook.com/derozenbottels
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13 NOVEMBER: INTOCHT SINTERKLAAS 
 

Zondag 13 november: een feestelijke dag voor groot 

en klein Sint komt weer naar ons dûrpke en dat vinden 

wij natuurlijk ontzettend fijn. 
 

Ook de Pieten zijn weer van de partij 

En een mooi muziekje hoort daar natuurlijk ook bij! 
 

Muziekvereniging Juliana heeft Sint en zijn Pieten laten 

weten dat wij ook hen dit jaar niet vergeten. 
 

Met “Oh kom maar eens kijken” tot aan de “Stoomboot” 

zijn de Sinterklaashits weer aanwezig tot aan de laatste 

noot! 

  

11 DECEMBER: WINTERMUSICAL CONCERT  
IN DE SINT NICOLAASKERK 

 

De klok is verzet, het wordt buiten kouder, de winterperiode komt 

eraan! Voor iedere Hapsenaar en daarbuiten organiseert de 

muziekvereniging daarom op zondag 11 december een 

winterconcert. Het winterconcert vindt plaats in onze eigen kerk 

die getransformeerd wordt tot betoverend decor.  
 

Met prachtige muziek, zang, dans en toneel zoals in voorgaande 

edities rond kerst, maar dit keer met een ander thema: Musicals! 

Van Aladdin tot Mary Poppins en van The Phantom of the Opera tot The Lion King, 

voor zowel jong als oud komen bekende stukken uit musicals voorbij.  
 

In deze tijd zorgen we graag voor verbinding in ons dorp en 

gunnen we iedereen een kijkje in ons eigen ‘Circustheater’. 

Daarom wordt het concert tweemaal uitgevoerd: 16.00 uur 

en 19.00 uur. Zing lekker mee of geniet in stilte en laat je 

verrassen!  
 

 Waar? Sint Nicolaas Kerk in Haps 

 Wanneer? zondag 11 december    

 Hoe laat? 16.00 uur en 19.00 uur 
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WEDSTRIJD IN DE SPOTLIGHT 
 

Eind oktober en dan pas je eerste thuiswedstrijd 

spelen? Dat is toch wel behoorlijk bijzonder! En toch is 

het HaVoC DS3 overkomen. Doordat een aantal 

wedstrijden waren verzet aan het begin van hun 

seizoen, mocht dames 3 op zaterdag 22 oktober hun 

eerste thuiswedstrijd spelen. Een team met 

oudgedienden, aangevuld met toppers die in het eerste en tweede hebben 

gespeeld. Dames 3 is lekker aan het presteren. 10 punten uit twee gespeelde 

wedstrijden, maximaal! Nu staat Hovoc op het programma, de nummer 2 van de 

competitie. Dat belooft een leuke pot te worden.  
 

De eerste set gaat al erg gelijk op. Puntje voor Hovoc, puntje 

voor Havoc. Twee puntjes voor Havoc, drie puntjes voor Hovoc, 

enz. Het gaat zo gelijk op, SPANNEND! Uiteindelijk weten de 

dames van HaVoC aan het laatste eind te trekken en pakken ze 

de set met 25-21.  

Het begin van de tweede set is een kopie van de eerste. Het blijft 

erom spannen. De dames zijn echt aan elkaar gewaagd. Het 

spelletje wordt mooi verdeeld en er wordt lekker aangevallen. Door een goede 

servicedruk, maar ook een goed spel aan de kant van HaVoC staat het binnen no 

time 18-11. Er wordt nog hard gevochten, maar uiteindelijk trekt HaVoC weer de 

set naar zich toe: 25-17.  

De altijd spannende set 3. Houd je het niveau vast of gaan ze verslappen? Ik kies 

voor optie 1, maar optie 2 werd pijnlijk waarheid. Hovoc begint met serveren en 

BAM, 5-0... Ietwat verslagenheid, maar kop op, het is nog maar het begin. Helaas 

bleef dat verslagen gevoel hangen en kon HaVoC niet meer in de buurt komen. De 

snel gemaakte voorsprong heeft Hovoc goed weten te behouden en pakken deze 3e 

set met 12-25.  
 

VERGETEN! Ieder punt is een nieuwe wedstrijd. Alle meiden van dames 3 kunnen 

een lekker potje ballen, dus vol goede moed beginnen de meiden aan de 4e set. Het 

gaat lekker gelijk op, maar al snel pakt HaVoC een voorsprong en bouwen die 

voorsprong snel uit naar 15-9. Maar de meiden uit Horst laten zich niet kisten en 

weten terug te komen tot 17-16. Samengeknepen billen vanaf de zijkant. Met een 

slim spel, maar ook lekker doorbeuken, pakt HaVoC de 4e set met 25-22. YEAH!  
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ZOEK DE 11 VERSCHILLEN 

Aankomende wedstrijden   
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WEEMEN OPEN 40+ 
ACTUEEL RATING DUBBELTOERNOOI 2022 

 

Na 2 jaar geen Weemen Open vanwege COVID 19 en alle coronamaatregelen, die 

daarmee samenhingen, begonnen we op donderdag 20 oktober aan het 23ste Weemen 

Open Dubbeltoernooi op de tennisbanen van TV De Zoetsmeer.  
 

Iedereen, spelers en organisatie, hadden er heel veel zin in en de 

weergoden waren de organisatie zeer gunstig gezind. Het leek meer op 

een lente als een herfst toernooi met verschillende dagen met een 

temperatuur van meer dan 20 graden zeker in het finaleweekend.  
 

Er hadden zich 125 spelers en speelsters ingeschreven van 23 verschillende 

verenigingen. Dit gaf een aantal van 45 koppels, die gezamenlijk 147 wedstrijden 

hebben gespeeld in 11 dagen. Allereerst werden alle poulewedstrijden gespeeld.  

De eindstand in de poule was bepalend voor de plaats in het afvalschema.  

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober stonden alle kwartfinales en veel halve finales 

gepland. Na veel mooie en spannende partijen, waarin fel maar fair werd gestreden, 

waren omstreeks 20.00 uur op zaterdagavond verschillende finalisten bekend voor de 

zondag. Zondagmorgen 30 oktober begonnen we om 11.00 uur aan de laatste 4 halve 

finale partijen met aansluitend alle finale partijen, waarin verschillende spelers en 

speelsters van De Zoetsmeer mochten spelen. Nadat de speelsters van de laatste 

wedstrijd weer fris uit het kleedlokaal waren gekomen, konden we beginnen aan de 

prijsuitreiking van deze 23ste editie van het Weemen Open.  
 

De winnaars van de hoogste categorie werden naar voren gehaald en kregen het 

welbekende schild door Maarten Weemen, namens WEEMEN DRUKWERK EN 

COMMUNICATIE, overhandigd. 
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In het heren dubbel waren dit Tim Ariaans en Errol Bouwens, die wisten te winnen van 

Charles Coenen en Paul Vloet met 3-6  6-3  6-3. De dames dubbel was voor onze eigen 

Nicole Keijzers-Gerrits met haar partner Monique van Lierop, die met 5-7  6-4 en 6-3 

wisten te winnen van Heidy van Dongen en Irma Hendriks. Het gemengd dubbel werd 

gewonnen door Carlo Peters en Els Peters die onze eigen leden Sil Robben en Wilma 

Lukassen wisten te verslaan met 6-2 en 6-4. Deze winnaars van de hoogste categorieën 

worden vereeuwigd op de “Wall of Fame” in de kantine van onze vereniging.  
 

Na de prijsuitreiking werd er direct begonnen met de 

verloting van het tennisracket, geschonken door MARC 

SPORT uit Cuijk, onder de aanwezige deelnemers. Aan 

Maarten Weemen de eer om het briefje met de naam van de 

winnaar uit de emmer te halen. De 1ste deelnemer, die uit de 

emmer werd gehaald was niet aanwezig, maar bij de 2de 

trekking was het direct raak en de gelukkige winnaar van het 

racket was Frank van der Poel.  
 

Een groot compliment aan allen die zich in deze 

toernooiweek en in de aanloop naar het toernooi tot het uiterste – en vaak tot in de late 

uurtjes – hebben ingespannen voor het welslagen van dit toernooi.  

De toernooicommissie onder leiding van wedstrijdleider Louis van de Groes, de bar- 

paviljoencommissie, de vele bardienstvrijwilligers, de technische commissie, de 

interieurverzorgsters en last but not least de nieuwe hapjescommissie, voor de vele 

heerlijke hapjes voor de deelnemers en toeschouwers tijdens alle toernooidagen. Het 

was allemaal uitermate goed verzorgd en het paviljoen en het park zagen er weer 

piekfijn uit.  
 

Alle winnaars en ook de nummers 2 van harte proficiat met het behaalde resultaat. 

Sponsors heel veel dank voor de financiële ondersteuning van het toernooi en in het 

bijzonder WEEMEN DRUKWERK EN COMMUNICATIE. We hadden wel veel minder 

inschrijvingen als voor de “coronatijd”, maar we kunnen terugkijken op een geslaagd 

toernooi met veel mooie wedstrijden en gezelligheid.  
 

Tot volgend jaar op het 24ste Weemen Open.  
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WEEMEN OPEN 40+ DUBBELTOERNOOI 2022 
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HAPSE BOYS 
 

Het blijft, ondanks dat we al in november 

zitten, prima voetbalweer. We staan nog op 0 

afgelaste wedstrijden, wat best eens een 

record zou kunnen zijn.  
 

Daarom ook deze keer weer een uitgebreide lijst met uitslagen. De jeugd heeft na 

de herfstvakantie de competitie weer opgepakt. Op 5 november is fase 2 van start 

gegaan. In deze fase zijn er voor de junioren 7 en voor de pupillen 6 

speelzaterdagen. Na fase 2 volgt de winterstop. 

  

 

Een boom besluit niet te veranderen. 

Een boom verandert. 
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ELKE DAG EEN HANDJE  
NOTEN ETEN IS 'BEWEZEN GEZOND' 

 

Op veel plaatsen staan in onze omgeving nog walnoten en 

hazelnotenbomen. Ouderen zullen zich nog wel herinneren dat 

men er elk najaar op uit ging om noten en tamme kastanjes te 

rapen en dat ging vaak ook nog met het nodige plezier en 

kattenkwaad! 
  

Aan de Beerseweg ontdekten we onlangs een nieuwe aanplant 

van bomen. “Zal wel van Boomkwekerij Ebben zijn!”  

zo dachten we, maar dat bleek niet het geval.  

Zo kwamen we terecht bij de initiatiefnemer Daan Nagel en 

gingen we bij hem op bezoek. 
  

Daan, voordat je ons van alles gaat vertellen, kun je je even 

voorstellen? 
Tuurlijk. Ik ben Daan Nagel, 27 jaar, geboren in Uden, 

opgegroeid in het dorpje Zeeland. Drie jaar geleden ben ik 

inwoner van Haps geworden toen ik samen ging wonen met 

mijn vriendin Resi. Mijn hobby’s 

zijn koken, barbecueën, 

motorrijden (herkenbaar aan de knalgele wielen), 

videomontage en camerawerk. Sinds kort ben ik ook 

lekker bezig met onze walnotenbomen.  
  

Wat doe je voor werk? 

Ik ben afgestuurd als video-editor. Ik ben na mijn 

opleiding gaan freelancen als cameraman en video-

editor. Daarna ben ik in dienst gegaan in Hilversum 

bij een facilitair bedrijf op het gebied van TV en media 

gevestigd op het mediapark en heb ik gewerkt voor 

talloze tv-programma’s, van Big Brother en Utopia tot 

EenVandaag en Radar. Na daar 5 ½ jaar gewerkt te 

hebben, werk ik nu sinds een klein jaar weer in het 

Brabantse Eindhoven bij het bedrijf GoodHabitz. Wij 

maken online trainingen voor alle werknemers op elk 

niveau binnen elk bedrijf. Het doel is om uit elk individu het beste te halen.  

Ik houd mij dus vooral bezig met videomontage, camera werk en regie.  

  

DAAN NAGEL 
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De liefde bracht jou in Haps, maar hoe zijn jullie op 

het idee gekomen om notenbomen te gaan planten? 

Wij hebben een mooi stukje grond om het 

kippenbedrijf liggen en naarmate de tafelgesprekken 

gingen over overname van het bedrijf dachten Resi 

en ik wat we misschien wilden doen met dat stukje 

grond. En we kwamen eigenlijk al heel snel met het 

idee dat we bomen wilden planten.  

Maar wat voor bomen dan?  

Walnoten worden in Nederland nog niet heel veel 

geteeld, terwijl het klimaat eigenlijk best goed is 

voor noten. (En het klimaat wordt ook alsmaar beter 

voor noten…)  
 

Daar komt bij, bijna alle walnoten die in de 

supermarkt liggen komen van de andere kant van 

de wereld.  
 

Toen hebben we besloten, na wat wikken en wegen, dat het walnoten moesten 

worden. We hebben 100 walnotenbomen geplant en dat kunnen we nu goed 

hobbymatig volhouden! Al zal ik niet ontkennen dat ik het stiekem wel leuk zou 

vinden als het in de toekomst positief uit de hand zou lopen!  
 

 

Wat maakte het voor jou zo interessant om te investeren in het planten van 

notenbomen, want het duurt toch zeker nog wel enkele jaren voor de eerste 

opbrengst er is? Welke notenbomen hebben jullie geplant en wanneer kunnen we 

de eerste opbrengst verwachten? 

We hebben de eerste 25 walnoten op één hectare al binnen! Haha! Maar inderdaad, 

het zal even een aantal jaren duren tot we de echte kilo’s van de grond kunnen 

rapen. Om de meeste kans op de meeste noten te realiseren hebben wij vijf rassen 

geplaatst. Deze rassen bloeien allemaal na elkaar, zodat mocht er vorst optreden 

terwijl de bloemen bloeien, niet in een keer alle bloesem kapotvriest.  

Zo hopen we de schade op die manier te beperken.  
 

Ook hebben we gekozen voor verschillende rassen omdat sommige minder kilo’s 

geven maar wel heel goed bestuiven. Dus we hebben een paar rassen die we zien 

als productierassen en we hebben een aantal ‘bestuivers’. 
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Kun je wat meer vertellen wat er allemaal moet 

gebeuren tussen planten en oogsten? 

We hebben toch stiekem best wel wat gedaan.  

De bomen zijn in december 2021 geplant maar we 

hebben eerst grondonderzoek laten doen. Vervolgens 

de grond op goede waardes gebracht voordat we de 

bomen gingen planten, later hebben we gras ingezaaid 

en om de bomen te beschermen hebben we een 

antiknaagdieren ‘kooi’ om de stam gemaakt. 

Afgelopen zomer was het heel droog, dus we hebben 

de bomen allemaal één voor één water gegeven. 

Verder lopen we er regelmatig tussendoor, lekker 

genieten van het uitzicht. 
  

Kun je van deze hobby ook een volwaardig beroep 

maken en ben je dat van plan? 

Zou wel leuk zijn, maar vooralsnog blijft dit puur 

hobbymatig. Ik heb het druk genoeg met mijn eigen 

werk en samen hebben we het ook druk genoeg met 

de kippen. En maar 1 ha grond is niet voldoende om 

van te leven. Maar toch zeg ik nooit, nooit.  
  

Ga je te zijner tijd ook noten verwerken tot 

bijvoorbeeld olie en likeurtjes? 

Ik zit er regelmatig over te fantaseren wat ik ermee 

wil doen. Ik zou het leuk vinden als mensen bij ons de 

walnoten zo kunnen kopen in onze automaat aan de 

straat over een aantal jaren. En misschien wel in een 

paar lokale supermarkten of bij groenteboeren! Ik 

sluit niet uit dat ik ga experimenteren met olie maken 

en misschien lekkere schnaps. Zou wel tof zijn, toch? 
 

Is er een relatie tussen 

notenbomen en een 

kippenfarm? 

Eiwitten! Noten en eieren 

hebben allebei veel eiwit. 

Eieren zijn vegetarisch en 

walnoten veganistisch.  

Dus als je naar een 

alternatief van vlees zoekt kun je kiezen! Daarnaast leggen onze walnotenbomen 

stikstof vast. En dat is wat we anno 2022 ook graag horen. 
 

Elke dag een handje noten eten is 'bewezen gezond'. Dat is een merkbare 

stimulans voor het eten van noten in Nederland, terwijl er in ons  

land eigenlijk geen noemenswaardig aanbod is. Hazel- en walnoten  

komen voornamelijk uit Californië, Turkije en Oost-Europese landen. 

Dat is toch kei mooi, dat noten zo gezond zijn. 

Wel jammer dat de meeste noten uit Verweggistan komen… 

Eet bewust, eet lokaal.  

En dat hoeft niet eens per se meer te kosten.  

  
Daan bedankt voor het interview en veel succes met de notenbomen. 
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KBO-HAPS     
              

Agenda en Mededelingen 

Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering 
 

Koersballen  

Er hebben zich enkele enthousiaste leden aangemeld voor het koersballen. Helaas 

zijn het er nog niet genoeg om hiermee te beginnen. Daarom een extra oproep om 

zich aan te melden. Heeft u interesse laat het weten aan Annie de Haas: Tel. 0485-

316857. Wilt u meer weten, kijk dan ook eens op www.viltalis.nl › koersbal. 
 

Klussendienst 

We zijn blij verrast door de aanmelding van 4 personen die kleine klusjes willen 

doen bij onze leden tegen een kleine vergoeding.  

In de volgende Schakel leest u hoe we dit gaan organiseren.  
 

Sleutel tot langer thuis 

Het tweede deel van de vergadering stonden we stil bij het feit 

dat de vergrijzing steeds merkbaarder wordt en er steeds minder 

professionals zijn die noodzakelijke zorg kunnen verlenen.  

Uit de presentaties bleek dat we ons echt zorgen moeten gaan maken.  

Gelukkig kunnen we nu al starten met: 

Huistest  

Samen met een daarvoor speciaal opgeleide vrijwilliger kunt u een scan laten 

maken van uw woning. Het gaat daarbij om veiligheid in en om het huis. Op grond 

van de scan kunnen er oplossingen worden aangereikt waarmee u de woning 

veiliger kunt maken en bijv. het valgevaar tot een minimum wordt beperkt. 
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Voorzorgcirkel 

Een Voorzorgcirkel 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. Een sterk sociaal netwerk betekent hulp voor elkaar of 

persoonlijke belangstelling.  

Het gaat dus niet om zorg, maar om bijv. boodschappen voor elkaar doen, rijden 

naar de specialist of ergens anders heen.  

Of, zijn de gordijnen wel open...Gewoon aandacht voor elkaar. 
 

Hoe kunnen we dit in Haps opzetten? 

Omdat het gaat om het ontwikkelen van burenhulp, 

van nabuurschap, zal er ook tijdens de volgende 

Dorpsraadvergadering aandacht worden besteed aan 

de gevolgen van het langer thuis wonen door 

ouderen. De KBO denkt dat juist in ons dorp er 

middels buurtverenigingen of wijken/straten een 

dergelijke vorm van hulp kan worden opgezet. 

Bijvoorbeeld door het inrichten van een app of via bepaalde contactpersonen in de 

buurt. Het gaat daarbij om het welzijn van onze hulpbehoevende medemens. 

Het was een interessante bijeenkomst met veel belangstellenden. 
 

Wat staat er binnenkort op het programma: 

1. 17 november: 14.00 uur Kienen in steunpunt Mariagaarde 

2. 29 november: 14.00 uur Sinterklaasmiddag in steunpunt Mariagaarde 

3. 08 januari 2023: 07.45 uur Dagtocht naar Holiday on ice in Maastricht.  

4. Hiervoor is een programma onder de leden verspreid. Ook niet-leden kunnen 

bij de voorzitter een aanmeldingsformulier ophalen.  

Kosten: € 95,- voor leden en € 100,- voor niet-leden.  

5. Elke dinsdagmiddag activiteiten in steunpunt Mariagaarde m.u.v. 

dinsdag 29 november. 
 

Namens bestuur KBO Haps  

Cas Arts, Kalkhofseweg 37 Haps. Tel. 06-46135670/0485-316219. 

  
 

Ik vroeg me af waarom niemand iets deed. 

Toen realiseerde ik me dat ik zelf iemand ben. 

ZWERFAFVAL 
 

Ruim jij zwerfafval op en ben je vrijwilliger of ben je  

geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Kom dan naar de 

Zwerfafvalbijeenkomst op zaterdag 26 november van 9.45 uur  

tot 12.00 uur. Laat je deze ochtend inspireren door de  

Zwerfinator die je meeneemt in zijn reis en avonturen in de strijd tegen 

zwerfafval. En ontmoet andere vrijwilligers die ook zwerfafval opruimen.  
 

Aanmelden kan tot 20 november via gemeente@landvancuijk.nl met als 

onderwerp zwerfafvalbijeenkomst.  

Meer informatie over SchonBezig?  

Kijk dan op www.gemeentelandvancuijk.nl/zwerfafval 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gemeentelandvancuijk.nl%2Fzwerfafval%3Ffbclid%3DIwAR2oMEuUw_h2EhhsUWi6n2PAzOLnQUrmX9fx5qSqEuMQyTClTF6-DplTftY&h=AT1DiY6hB1Nhg1hx8BuVTUrUAengH2ri8iZ30TkVwJDsPeaQ19aFqxbgqhFQsZ1J0JjB3nzLosM2Q_kdHexvbgSiaaNWZ9Mk38D9-jDCtw-datNN358xC4VyedakxichZ8aitw0GENxCz8_dleX0&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3sJ_9veRocqGDXLRElpgDz2n8fHeP_O517ezNieq6ZH_rPdPQ6t7ok1fPa0Rca2pB-y0OpUWe0A8fZJxr99Nj1OpJvv2NbHScZ6fp5281PFiMxO0pfcKwoLzGWUCLcyC6Wd69yOD7uD_krEy1_N2OXWa55uv2q5xF4X-4yDwTrGV5fIbEZw26_fwi6uefGtBZB9iZTcbc
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   
 

 

 
 

 
 

 

Maandag      14 november  GFT- container en restafval  

Maandag      21 november  GFT- container en PBP  

Woensdag 

 

23 november 

7 december 

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Zaterdag 

 

 26 november     

 31 december 

Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 

Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys  

Woensdag 

 

30 november 

28 december 

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek, 

de Aalsvoorten/ Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur. 

Vrijdag 

 

  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 

 

  3 december 

   

Buurtvereniging “De Schutters” 

Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys. 

 

U bent van de redactie gewend om op 

deze plaats elke 14 dagen de 

advertentie van Bakkerij D’n Bekker te 

zien. 
 

Ook wij werden helaas geconfronteerd 

met de sluiting van de 6 filialen van  

D’n Bekker. Triest dat door hoge 

energie- en grondstoffenprijzen maar 

liefst zes bakkerswinkels moesten 

sluiten. 
 

Bakkerij D’n Bekker was gedurende  

50 jaren een vaste adverteerder in  

‘De Schakel’. Dat we een trouwe 

adverteerder verliezen is geen ramp, 

maar dat de Bakkerij van Hans van 

Duijvenvoorde in de Kerkstraat moest 

sluiten zeker wel een ramp; triest! 
 

Graag bedanken we Bakkerij D’n Bekker 

voor al die jaren adverteren en we 

wensen Hans en zijn gezin en alle 

medewerkers heel veel sterkte. 

Onwerkelijk dat in onze luxe 

samenleving zoiets mensen moet 

overkomen!  
 

Redactie ‘De Schakel’ Haps 

 

 

SLEUTEL GEVONDEN 
 

bij rozenperkje Margrietstraat/ Irenestraat 

Jacques Verschuren 
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OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN HAPS 
 

Zaterdag 19 november aanstaande wordt er in Haps de 

5de editie van onze dorpskwis ”Samen kom d’r Uut 2022” 

gehouden. Een intensief en actief “spel” met een kleine 

400 actieve grotendeels Hapse volwassen deelnemers. 
 

Het spel zal zich hoofdzakelijk binnenshuis afspelen maar 

er zitten categorieën met opdrachten tussen die toch 

enige ”overlast”, naar wij hopen “plezierige overlast”, 

kunnen veroorzaken.  
 

De categorie “Oud Haps” bijvoorbeeld zal in het teken staan van vragen welke 

verwijzen naar antwoorden die soms alleen maar gegeven kunnen worden door 

“tijdgenoten” of “zeer kort bij het vuur zittende” deelgenoten.  
 

Er is dus een grote kans dat diverse Hapsenaren deze avond wat vaker een 

telefoontje kunnen verwachten van deelnemende teams die bezig zijn antwoorden 

te vinden op vragen waarvan zij denken: “Verrek, dat zou die of die wel eens 

kunnen weten, ik zal hem/haar eens bellen”. 
 

Ook zijn er enkele vragen die buitenshuis 

opgelost moeten worden. Er zal dus wat 

meer “beweging” en vervolgens wat 

meer “luidruchtig plezier” op straat zijn 

deze avond. Deze “speurders” zullen dan 

ook gebruik maken van al of niet sterke 

zaklantaarns.  
 

Ook kan de kans op een belletje aan de voordeur tot de mogelijkheden behoren 

van weer teamleden die een antwoord of oplossing zoeken op bepaalde vragen. 
 

WAT VRAGEN WIJ VAN U!? 
 

Het enige wat wij willen vragen is enig begrip voor de “overlast” deze avond.  

Wordt er wat vaker gebeld of wordt er een beroep op u gedaan dan vragen wij 

hieraan medewerking te verlenen.  
 

Het zal hoofdzakelijk alleen gaan om het beantwoorden van wat vragen en dan in 

zeer beperkte mate. Mochten u deze avond “activiteiten” opvallen waarvan u denkt: 

“hmmm, hoort dit wel bij de kwisavond?”, schroom dan niet meteen 

onderstaand nummer te bellen, dan zullen wij als organisatie actie ondernemen.  
 

Mocht u vragen hebben hieromtrent, nu, zo meteen of deze avond dan kunt u altijd 

bellen met 06-30316090.  
 

KWISTEAM Samen Kom d’r Uut 2022 

 


