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DINSDAG 29 NOVEMBER DORPSRAAD VERGADERING 
 

Op dinsdag 29 november houden we weer 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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ACTIVITEITEN 25 NOVEMBER  T/M 9 DECEMBER 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Dinsdag 29 november Dorpsraadvergadering 1 

VERENIGINGSNIEUWS  BLZ 

BadmintonClub de Stappert  32 

Caboose  18 

CV De Zelfkant  30 

Jeugdcarnaval Haps  16 

KBO Haps  44 

MV Juliana/ De Rozenbottels  27 - 48 

Volleybalvereniging HaVoC  33 

VV Hapse Boys  34 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

NUMMER 23 – 2022 
  

komt uit op  
VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 

 

Graag de kopij aanleveren uiterlijk VRIJDAG 2 DECEMBER 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. 

 

De redactie  

wenst iedereen  

een fijne  

Sinterklaasfeest 
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JOS VAN LIJSSEL NIEUWE WIJKAGENT HAPS 
 

Beste inwoners van Haps, 
 

De laatste jaren hebben er diverse verschuivingen 

plaats gevonden voor wat betreft de wijkagenten in  

de gemeente (Land van) Cuijk, maar ik ben sinds 

kort de wijkagent van Haps.  
 

Mijn naam is Jos van Lijssel en al sinds 2002 

werkzaam bij de politie in Cuijk.  

Sinds 2015 was ik al wijkagent van Cuijk-Zuid waar 

het centrum en Padbroek onder vallen. Sinds kort 

zijn daar de kerkdorpen Sint Agatha en Haps bij 

gekomen. 
 

Ik kreeg van de redactie van “De Schakel” de vraag 

hoe ik te bereiken ben.  

Men kan altijd een verzoek doen via het algemene 

nummer 0900-8844.  
 

Ook kan er een digitaal verzoek gedaan worden bij www.politie.nl (en dan zoeken 

op mijn buurt). Momenteel is echter de oude wijkagent nog aan Haps gekoppeld, 

dus zult u mij moeten zoeken bij werkgebied Cuijk.  

Beetje omslachtig maar hopelijk word ik snel gekoppeld aan Haps. 
 

Ervaring leert dat veel vragen ook bij de gemeente Land van Cuijk gesteld  

kunnen worden. Alle meldingen over de buitenruimte kunnen gesteld  

worden via 0485-854000 of nog beter via de MijnGemeente app.  
 

Voorbeelden van zaken die je kunt melden bij de gemeente zijn onveilige  

plekken, defect straatmeubilair, stankoverlast, onderhoud van speelplekken, etc.  
 

Zie verder de site: gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte 
 

Mogelijk misschien tot snel! 

Groeten, Jos van Lijssel, Wijkagent Cuijk-Zuid, Sint Agatha en Haps.  

 

  

http://www.politie.nl/
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 26 november 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Overleden ouders broer en zus en schoonzus Gijsbers 

   Mgd: Annie Peeters Weem-van den Bosch 

    Wim Peeters Weem  
   Mgd: Nelly Koreman-Geurts          
 

Zaterdag 3 december 19.00 uur Woord- en Communiedienst 

Misintenties: Overleden ouders Tien en Truus van Duijnhoven-de Kleine 
 

Priester van de week: 
Pastoor James      Tel. 0485- 451282. Vrijdag 25 nov. tot vrijdag 2 december. 

Pastor Bas van Dijk  Tel. 0485-218712. Zaterdag 3 tot zaterdag 10 december. 

 

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.  
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LOOK GOOD FEEL BETTER:  

‘IK KEEK IN DE SPIEGEL EN HERKENDE MEZELF WEER’ 
 

Dit is een van de vele mooie reacties op de workshop Look good 

feel better in Maasziekenhuis Pantein. De workshops wordt 

georganiseerd door de Stichting Look Good Feel Better voor 

patiënten met kanker die in het Maasziekenhuis behandeld 

worden.  
 

Een goed verzorgd uiterlijk geeft meer zelfvertrouwen. Dat geldt 

voor gezonde mensen, maar zeker ook als je ziek bent. En als je 

er goed uitziet, voel je je vaak ook beter. Dat is precies het doel 

van de workshop, mensen een goed gevoel geven en ze 

ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging zodat ze weer meer zichzelf kunnen zijn.  
 

De deelnemers zijn enthousiast over de workshop: ‘Feel good was even 

werkelijkheid’ en ‘De tijd vloog voorbij, erg goed voor de afleiding’. De 

aanwezigheid van een haarwerker en visagisten en de tips en adviezen om zelf aan 

de slag te gaan met cosmetica worden enthousiast ontvangen. De sfeer tijdens de 

workshops is ontspannen en deelnemers vinden een luisterend oor bij elkaar. 
 

Het organiseren van de workshops Look good feel better is mede mogelijk dankzij 

een bijdrage van de Vrienden van het Maasziekenhuis. 
 

Voor meer informatie over de Stichting Look Good… Feel Better en de workshops: 

www.lookgoodfeelbetter.nl.  
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HAPSE BUITENGEBIED VEILIGER 
 

Beste (mede) buitengebied gebruikers, 
  

Het zal voor iedereen bekend zijn dat het in het Hapse 

buitengebied goed vertoeven is. Door veel mensen 

wordt er gewandeld, hardgelopen, gefietst, 

paardgereden of de hond uitgelaten, wat helemaal 

prima is.  
 

Jammer genoeg zijn de wegen in het buitengebied 

smal, laat de openbare verlichting weleens te wensen 

over en neemt het wegverkeer toe. Hierdoor ontstaan er, vooral nu het minder lang 

licht is, onveilige situaties, waarbij de ene gebruiker de andere over het hoofd ziet. 
  

Zien en gezien worden is in deze donkere dagen een absolute must,  

zeker in het donkere buitengebied. 
 

Toen er op 1 van de projecten van m’n werkgever, Heijmans Infra uit Rosmalen, 

een doos met neutrale oranje “bezoekers” veiligheidshesjes beschikbaar kwam, was 

er geen twijfel mogelijk. Die kunnen mooi ingezet worden om ons Hapse 

buitengebied veiliger te maken. 
 

Voor eenieder met interesse voor een gratis veiligheidshesje  

(ook kindermaten) met speciale infra-reflectiestrepen,  

stuur even een appje of mailtje naar: 

tel. 0615-880018 of martijn@thijssen.biz 
 

Zolang de voorraad strekt.  
Tot ZIENs in het Hapse buitengebied. 
 

Martijn Thijssen, 
Steenakkerstraat 4, 5443 NK Haps 
Tel: 0615-880018 

 
KERSTDEMO GROEI & BLOEI 

  

Op dinsdag 6 december organiseert Groei & Bloei een kerstdemo in Wanroij  
 

Aanvang:      19.30 uur  

Locatie:         Het Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6, 

                    tel. 0485-451293 

Kosten:         € 5,00 inclusief 2 consumpties voor  

leden van Groei & Bloei  

                   € 8,00 inclusief 2 consumpties  

voor niet-leden   
 

Graag met GEPAST geld betalen.  
 

Groei e& Bloei nodigt iedereen van harte uit om je te  

laten inspireren door een boeiende kerstshow in Wanroij.  

Naast de kerstdemonstratie is er ook een gezellige  

mini-kerstmarkt.  
 

Wil je kans maken om met één van de prachtige  

bloemstukken naar huis te gaan, koop dan één of meerdere loten. 

Wegen zonder verlichting 
echt aardedonker 

 

mailto:martijn@thijssen.biz
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ZONNEBUS START OOK IN HAPS  
 

Vrijwilligers gezocht 
 

Sedert ongeveer 1 jaar loopt er in de Cuijk: de Zonnebus.  

Dit is een milieuvriendelijk busvervoer door het centrum  

van Cuijk. In een overleg met afvaardigingen van de KBO,  

de Dorpsraad, de Zonnebloem en de Ambassadeur van  

stichting de Zonnebus Cuijk hebben we de mogelijkheid  

besproken om deze bus ook te laten rijden voor de bewoners uit Haps.  

Het resultaat van dit overleg is dat we de zonnebus als proef vanaf januari a.s. 

elke woensdag volgens een bepaald routeschema van Haps naar Cuijk en terug 

willen laten rijden. En dat voor een opstaptarief van € 1,-!!! 

Dit plan wordt momenteel verder uitgewerkt.  

In het volgende nummer van De Schakel volgt hier meer informatie over. 
 

Hieronder stelt Han van Oort, Ambassadeur van de Zonnebus in Cuijk, zichzelf en 

de Zonnebus even voor. 

Even voorstellen, mijn naam is Han van Oort  

54 jaar oud en woonachtig in Cuijk centrum waarvan 38 

jaar werkzaam in centrum Cuijk sinds  

8 jaar als horlogemaker.  Voor de herindeling was ik 

raadslid in de gemeente Cuijk voor Liberaal-LVC en 

tijdens deze periode raakte ik betrokken bij de wijkraad 

Padbroek en besloot ik hen te helpen met een sociale, 

Liberale oplossing na het sluiten van de Supermarkt in 

de wijk Padbroek.  
 

Ik werd Ambassadeur van stichting De zonnebus Cuijk 

en ben een servicepoint gestart op de Korte Molenstraat 

20 in Cuijk centrum. Want het betekende dat nogal wat 

voor de ouderen in de meest groene wijk van het Land 

van Cuijk. De dichtstbijzijnde supermarkt was voor hen 

vaak een behoorlijk eind weg. Dat betekende niet meer 

zelf boodschappen kunnen doen en afhankelijk zijn van 

anderen. Behalve geen loopje naar de winkel meer 

hebben, was er ook niet meer de ontmoeting van bekenden in de supermarkt of 

daar buiten. De sociale contacten werden aanzienlijk minder en het gevaar van 

eenzaamheid lag op de loer. 

  

Han van Oort met 
Zonnebus 
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We hebben 4 jaar gewerkt aan een oplossing en dat heeft geresulteerd in de 

aanschaf van inmiddels twee elektrische 8-persoons bussen, de 

Toyota Proace Electric. Dat werd mogelijk gemaakt door diverse sponsoren.  
 

Wij rijden niet alleen naar de dichtstbijzijnde supermarkt, maar ook naar de 

apotheek, huisarts, het centrum, Gemeentehuis, NS Station, Castella, 

de Heeswijk en alle supermarkten.  
 

De inzet van de Zonnebus voor Haps valt of staat met vrijwilligers die op 

de bus willen rijden. 

Derhalve een oproep aan mensen die interesse hebben om op woensdagochtend of  

woensdagmiddag (hoeft niet elke week) op deze bus te rijden. 
 

Geïnteresseerden kunnen met mij contact opnemen.  

Dan zal ik een en ander verder toelichten. 

Hoe meer vrijwilligers hieraan mee  

willen doen, hoe gemakkelijker de  

organisatie kan worden opgezet. 
 

Interesse of informatie nodig? 

Neem even contact met mij op. 
 

Jan van Hoof    

jwpvanhoof@gmail.com   

Tel. 06 20184878 
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NIEUWSBRIEF DORPSRAAD HAPS 
  

WIU - WERK IN UITVOERING 
WIU: handig voor wijk- en dorpsraden en alle andere inwoners 
 

Wijk- en dorpsraden kunnen binnenkort aan de slag met Werk in Uitvoering, oftewel 

WIU. In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale overzichtskaart van 

werkzaamheden. Deze geeft een goed overzicht wat er de komende jaren staat te 

gebeuren aan grotere ingrepen in de openbare ruimte. Hierop zie je werkzaamheden 

van de verschillende afdelingen, maar ook van bijvoorbeeld nutsbedrijven (water, gas, 

telecom en elektra). 
 

Op deze manier worden werkzaamheden, waar het kan, zo goed mogelijk 

gecombineerd. Zodat bijvoorbeeld een straat niet twee keer kort achter elkaar op de 

schop hoeft. De overzichtskaart is ook handig voor inwoners om te zien wat en wanneer 

er iets in hun omgeving speelt. Ook is bij elk project te zien wie de contactpersoon is. 

Op ons.landvancuijk.nl/wiu vind je meer informatie en de link naar de kaart. 
 

Wensen en ideeën  

Wijk- en dorpsraden kunnen deze kaart ook 

gebruiken om wensen en ideeën te combineren 

met dat wat er al staat te gebeuren.  Maar ook 

buiten de al geplande werkzaamheden kunnen 

ze verzoeken voor de openbare ruimte 

aanleveren. Dat kan elk jaar tot 15 januari, zodat deze in de begrotingscyclus kunnen 

worden meegenomen. Daarmee wordt vaak sneller duidelijk wat haalbaar is, dan 

wanneer op een willekeurig moment in het jaar een verzoek wordt gedaan. 

Wethouder David Sölez: “In de gemeente Boxmeer werd al op deze manier met WIU 

gewerkt. Van verschillende wijk- en dorpsraden heb ik gehoord dat dit meerwaarde had. 

We hopen dat het voor de andere wijk- en dorpsraden in het Land van Cuijk net zo’n 

handig middel wordt. WIU is op deze manier weliswaar een eenvoudige, maar ook zeer 

praktische uitvoering van kernendemocratie”. 
 

Inwoners 

Inwoners kunnen via hun wijk- of dorpsraad ideeën voor de openbare ruimte in hun 

omgeving aandragen voor WIU.  De contactgegevens van je wijk- of dorpsraad vind je 

op www.gemeentelandvancuijk.nl/wijk-en-dorpsraden 

  

http://www.gemeentelandvancuijk.nl/wijk-en-dorpsraden
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VIER MILJOEN VOOR NOODFONDS ENERGIEARMOEDE 
 

Door de stijgende energieprijzen krijgen steeds meer gezinnen in de gemeente Land 

van Cuijk te maken met financiële problemen. Het Rijk heeft maatregelen 

aangekondigd, die vanaf 2023 van kracht worden. Gemeente Land van Cuijk richt een 

noodfonds energiearmoede op voor de ondersteuning van inwoners en de ondersteuning 

van verenigingen en accommodaties. Hiervoor reserveert de gemeente €4 miljoen. Dit 

noodfonds moet vooral op korte termijn meer lucht geven als er financiële problemen 

spelen 
 

Energietoeslag 

Eerder werd al aan inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een 

energietoeslag beschikbaar gesteld. Met het noodfonds komt eenmalig een bedrag van 

€ 800,- beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van de 

bijstandsnorm. Hiermee hoopt de gemeente 

ongeveer 900 huishoudens extra te kunnen 

ondersteunen. Inwoners met een inkomen boven de 

grens van 130% van de bijstandsnorm die in 

financiële problemen komen, kunnen zich bij de 

gemeente melden. De gemeente kijkt met hen naar 

andere mogelijkheden voor ondersteuning 
 

Bestedingspatroon  

Voor veel inwoners kan het al helpen om meer 

inzicht te krijgen in het bestedingspatroon. Zo zie je 

beter waar besparingen mogelijk zijn. Het noodplan voorziet in verschillende soorten 

ondersteuning, die op www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen staan vermeld.  

Er worden online geldplannen beschikbaar gesteld, waarmee inwoners eenvoudig zelf 

kunnen berekenen waar het mogelijk is te besparen. Ook kunnen inwoners contact 

opnemen met de gemeente voor ondersteuning, zoals een adviserend gesprek. Dit is al 

een eerste stap om meer helderheid te krijgen in de oplopende kosten. Tijdens een 

gesprek kan ook worden verwezen naar ondersteuning op het gebied van 

energiebesparing. 
 

Verenigingen en accommodaties 

Voor de genoemde maatregelen voor inwoners wordt vanuit het  

noodfonds € 2 miljoen beschikbaar gesteld.  

Daarnaast wordt nog eens € 2 miljoen ingezet om verenigingen en sport- en 

gemeenschapsaccommodaties te ondersteunen. Zij hebben, net als inwoners, te maken 

met de gevolgen van de verhoogde energiekosten. Hoe deze verenigingen en 

accommodaties precies worden ondersteund, wordt nader uitgewerkt. 

 

  

https://facebook.us9.list-manage.com/track/click?u=b0398c0c07b80075197e1e730&id=f71322c33b&e=e38e366f40
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DE POSTZEGEL 
 

Postzegelhistorie de tijd voor het gebruik van de 

postzegel en de enveloppe 

De eerste postzegel in de wereld werd geïntroduceerd in mei 

1840 en gebruikt voor het leveren van brieven en post.  

Voor het bestaan van postzegels werden inkt en 

handstempels gebruikt. Deze stempels waren van kurk of 

hout gemaakt en hun stempel liet zien dat de post betaald 

was. Ongeacht hoe primitief of ingewikkeld de verschillende 

systemen waren.  
 

Postservice begon met post te versturen zonder de postzegel en enveloppen, dat 

bestond toen nog niet. Er bestonden toen nog geen brievenbussen. Alle post werd naar 

de postmeester gebracht die de brieven verdeelde over de bodes.  
 

Mensen hielden eerlijk gezegd niet van enveloppen omdat ze extra moesten betalen 

omdat ze een extra velletje papier meestuurden. Als u een brief ging sturen vouwt u het 

papier en doet er een zegel op om hem te sluiten. Dan moest diegene die de brief 

ontving betalen voor de verzendkosten. In die tijd bezorgden de postbodes de post per 

paard. Om postmeester te worden moest je een goede reputatie hebben. 
 

Omdat de kosten zo hoog waren namen mensen de brief vaak niet aan. Sommigen 

hadden zelfs een geheime code bedacht zodat ze niet hoefden te betalen. Op de 

buitenkant van de brief schreven ze geheime tekens die het bericht doorgaven. Het 

enige dat de ontvanger moest doen was het lezen van die tekens en te weigeren de 

brief aan te nemen. Door deze praktijken bedachten de postservice een systeem waarin 

de post eerst betaald moest worden. Hierdoor moest de afzender de verzendkosten 

betalen.  
 

Nederlandse postzegels 

Op 1 januari 1852 werd de eerste Nederlandse postzegel 

gedrukt. Op de postzegel stond de tekst ‘postzegel’, de 

waarde van de zegel (vijf, tien of vijftien cent) en een 

portret van koning Willem III.   

In 1877 werd de postzegel verplicht gesteld.  

Begin 2009 werd er afscheid genomen van het ambt  

postbodes. 

Waar de postzegel in 2013 nog maar 54 cent kostte, 

stijgt de prijs de laatste jaren explosief. In elf jaar tijd is 

de prijs van de postzegel met honderd procent gestegen: 

in 2005 kostte de zegel nog 39 cent. De waarde van de 

postzegels zijn jaarlijks aanzienlijk gestegen. 
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Postzegels en het verzenden van pakketten worden vanaf 1 januari 2023 

volgend jaar duurder, Eén postzegel voor brieven binnen Nederland kost vanaf  

1 januari 1,01 euro. Dat is nu nog 96 cent. 
 

Kinderpostzegels  

De kinderpostzegels bestaan sinds 1924. In 

dat jaar is per Koninklijk Besluit besloten 

om postzegels met een toeslag voor ‘het 

misdeelde kind’ uit te geven.  

In de beginjaren verkopen vrijwilligers de 

postzegels, aangestuurd door het 

Nederlands Comité voor Kinderpostzegels.  

In 1948 krijgt een leerkracht een gaaf idee.  

Meester Verheul uit Waarder stuurt de kinderen van zijn school met Kinderpostzegels 

langs de deuren. Een groot succes! Een jaar later start de Kinderpostzegelactie zoals die 

er nu nog steeds uitziet: voor kinderen, door kinderen. 
 

Al snel heeft het comité haar handen vol aan het besteden van de opbrengst en het 

onderhouden van contacten. Daarom wordt in 1949 een stichting opgericht: de Stichting 

voor het Kind. Zij zijn voortaan verantwoordelijk voor het organiseren van de actie. In 

1989 fuseren twee stichtingen; Stichting Kinderpostzegels is geboren! Sindsdien zorgen 

wij voor zowel de inzameling als een goede verdeling van het geld. 
 

Geldigheid decemberzegels 

De nieuwe decemberzegels zijn vanaf 14 november te 

koop. Na de feestdagen zijn je decemberzegels nog 

steeds geldig. Na 6 januari 2023 kun je de zegels 

gebruiken om je gewone post te versturen. Zorg er wel 

voor dat je zegels bijplakt tot de waarde van een 

standaard postzegel. 
 

Oude kerstzegels blijven hun geldigheid 

behouden. Ook oude kerstzegels waarop de waarde 

staat aangegeven in euro, kunt u nog steeds voor 

frankering gebruiken.  
 

De kerstzegels van PostNL die vanaf 2010 met de waarde aanduiding 'December' 

verschenen kunnen zonder bijplakken gebruikt worden voor de verzending van uw 

nieuwjaarswens en uw kerstpost. 
 

Meer informatie zie: 
www.postnl.nl/klantenservice/tarieven-postzegels/geldigheid/decemberzegels 
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RETOURTJE  HAPS - AMERICA 
 

We stonden 's morgens al vroeg klaar om met de rolstoel en de  

fiets naar America te fietsen. Dat was een tochtje van zo’n 50 km  

heen en een 50 km terug! Met de rolstoel die Marijke toen had  

kon ze met een volle accu in de zomer ongeveer 60 km rijden.  

Ik zeg er bewust zomer bij, want in de winter kon ze er  

vanwege de lagere temperaturen hooguit 40 km mee rijden!  

Maar wie gaat er in de winterdag met al die kou buiten met  

de rolstoel rijden? Wij dus niet! Nu was het mooi weer en kon  

het 's middags wel 30 graden worden!  

We fietsten ’s morgens rond 8 uur aan.  

Als Marijke met de rolstoel en ik met de fiets gingen,  

dan noemden we dat voor ons beiden fietsen.  
 

We gingen naar een reuma patiënte die Marijke in de Radboud had leren kennen. Dinie 

was haar naam en ze heeft ook vaak in de Radboud gelegen. Omdat Marijke daar ook 

vaak gelegen heeft, hebben ze een paar keer bij elkaar op dezelfde kamer vertoeft. Ze 

konden het heel goed met elkaar vinden. Als ze daar lagen was het meestal voor een 

operatie. Dan werd er weer een nieuwe prothese gezet of vervangen.  
 

Dinie had al een tijdje terug gezegd dat ze een keertje op bezoek wilden komen.  

Ik had van alles gekookt en hele lekkere soep gemaakt. Dus ze kwamen bij ons in een  

5 sterrenrestaurant. We hadden toen een leuke en gezellige dag met hen.  
 

Nu waren we dan op weg naar hen naar America. De 

fietstocht voor ons verliep voorspoedig. We werden niet 

door files gehinderd. Alhoewel, in Vortum-Mullem was 

een koe losgebroken met een hevig zwaaiende boer er 

achteraan. Hier hadden we een kwartiertje oponthoud. 

Dat zoiets onderweg kon gebeuren daar hadden we 

rekening mee gehouden!  

Toen we Vierlingsbeek in fietsten kregen we zin in een kopje koffie. Het was ook tevens 

voor een sanitaire stop. We waren hier ongeveer op de helft van onze fietstocht. Na een 

half uurtje gingen we weer verder. Nog een paar uurtjes fietsen en dan waren we er al.  
 

In de buurt van Venray gingen we de bossen in en we maakten er een toeristische route 

van. We fietsten rond 14.00 uur America in. In die tijd was er nog geen TomTom en we 

moesten dus zelf de weg vragen. America was maar een klein dorpje, dus we hadden 

het zo gevonden. We hadden 52 km gefietst, toen we daar aanbelden. We werden 

hartelijk ontvangen. Ik zei tegen Dinie: het belangrijkste is nu dat we de rolstoel weer 

kunnen opladen, want we hebben weer veel stroom nodig voor de rit terug naar Haps!  
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We zaten al een paar uur bij hen te buurten. We hadden een kopje koffie met een 

koekje gehad, maar anders nog niets. Ze vroegen aan ons of we ooit van Rowwen Hèze 

gehoord hadden. “Ja”, zei ik, ze waren pas op de televisie met hun hit ‘Bestel Mar’. Heel 

trots zei Theo: Jack Poels de zanger en componist woont in die bungalow recht 

tegenover ons en de accordeonist Tren is onze naaste buurman!  

Het was nu echt wel heel toevallig dat Freddie onze zoon jaren later 

een paar maanden getoerd heeft met Rowwen Hèze. Hij heeft zelfs 

met de band op Terschelling gebarbecued. Toen heeft Freddie enkele 

maanden thuis gewoond. Zodoende heeft de truck van Rowwen Hèze verschillende 

keren bij ons voor de deur gestaan. Op de oplegger stonden foto’s van de band en met 

grote letters ROWWEN  HÈZE! Ik vroeg aan Freddie: krijg je veel reacties, met die 

opvallende truck? Er waren opvallend veel reacties van degenen die op de autoweg de 

truck inhaalden. Bij ongeveer de helft van de reacties waren de duimpjes omhoog en de 

andere helft waren de duimpjes omlaag! Maar ik dwaal helemaal af!   
 

We zitten nog steeds in America. Marijke en ik hadden honger! Hebben jullie misschien 

zin in een lekkere kop soep? Dat zal er wel in gaan dacht ik verwachtingsvol. Daar komt 

Dinie met een paar koppen soep aan. Het was zo te ruiken Goulash soep uit blik en die 

smaakte best goed. Toen hadden ze nog wat broodjes met beleg en thee. Omdat ik een 

grote eter ben, had ik er niet genoeg aan. Toen we het eten op hadden vroeg ze of het 

allemaal gesmaakt had? Ik zeg: het heeft lekker gesmaakt en Marijke beaamde dat ook. 
 

In die tijd dat we daar waren was de rolstoel weer helemaal opgeladen. Ik zeg tegen 

Dinie en Theo: bedankt en de langste weg is weer voor ons naar Haps. 

Dus we fietsten daar weg en ik keek nog even achterom en zag dat ze ons na zwaaiden. 

Ik wilde ook terugzwaaien, toen ging het haast mis, want ik zat achterstevoren op de 

fiets en maakte een behoorlijke slipper. Toen we de eerste kilometers richting Haps 

erop hadden zitten, kwam er als geroepen een frietkraampje in zicht.  

Ik zeg tegen Marijke: “lust jij ook nog wat?” “Jazeker”, zei ze. “Zullen we dan 2 frietjes 

bestellen?” “Prima”. zegt ze. Toen we uitgegeten waren 

gingen we weer verder richting IJsselstein. IJsselstein 

was nu de eerste plaats waar we doorheen zouden 

komen. Net voor IJsselstein zagen we wel iets heel 

bijzonders in de berm van het fietspad.  

We zagen een moederegel met 5 hele kleine egeltjes. Ze lagen opgerold in het gras.  

Het waren een grotere bol met stekels en 5 kleine knikkertjes met stekeltjes.  

We stoorden ze blijkbaar, want opeens kwamen de kopjes tevoorschijn en kwamen ze 

tot leven! Het is in de dierenwereld het mooiste tafereel wat ik ooit gezien heb!  

Hier miste ik het fototoestel dat we vergeten waren mee te nemen.  
 

Onderweg hadden Marijke en ik het nog een keer over de ontvangst bij Dinie en Theo. 

De ontvangst was leuk en voor de rest had het misschien wat beter gekund.  

Zegt Marijke: als ze nog eens een keer bij ons op bezoek komen,  

doen wij het ook wat minder.  
 

Toen we in Rijkevoort waren begon het laatste rode lampje  

te knipperen. Dat betekende dat Marijke nog  

ongeveer een kilometer of 3  kon rijden. Het was  

nog even spannend, maar we haalden het net!  
In plaats van 10 kilometer ging de rolstoel nog amper  

3 km per uur! We hadden er op deze dag meer dan  

100 kilometer op zitten! Dat was voor een rolstoel heel  

bijzonder. We hebben nog even overwogen om het Guinness Books of Records hierover 
in te lichten, maar dat hebben we bij nader inzien maar niet gedaan.  
 

Snijer        . 
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WAAR IS DAT FEESTJE… 
 

Jeugdcarnaval Haps 

Beste jeugd van Haps,  
 

Het jubileumjaar 33 jaar jeugdcarnaval komt eraan! Er mogen ook weer  

nieuwe raadsleden bij komen. Wij zijn dan ook weer op zoek naar  

enthousiaste nieuwe leden voor onze Jeugdraad van Elf. Het is een gezellige  

club, met veel lol en schik op alle activiteiten van de jeugdcarnaval.  
 

Ben jij een jongen uit groep 7 of 8, heb je zin om gruwelijk te feesten,  

dansen of lachen en wil je niks missen met de jeugdcarnavalsfeestjes?  

Meld je dan nu aan! 
 

(Als je lid bent van de jeugdraad, heb je alleen een zwarte broek en een witte blouse 

nodig. Voor de rest van de kleding zorgt de Commissie Jeugdcarnaval.) 
 

Let op: aanmelden uitsluitend vóór 11 december!!! 
 

Graag zien we jou snel op onze ontgroening.  

Jeugdcarnaval Haps 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opgaveformulier voor de Jeugdraad van Elf 
 

Naam ………………………….…………………..Adres ………………………………………………………………………... 
 

Telefoonnummer ………………………     Geboorte datum ……………………………Groep ………….…… 

Inleveren kan per email: hapsehaantjes9@gmail.com 

 
 

  

mailto:hapsehaantjes9@gmail.com
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  GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Hoe ken ik Gabi van Breda. van wie ik de pen doorgegeven kreeg? 

Waarvan ken jij Gabi van Breda? 
Ik ken Gabi uit mijn klas. We spelen wel eens samen en zitten allebei op voetbal bij de 

Hapse Boys en zien elkaar ook bij Caboose.  
 

En wie ben jij? 

Ik ben Joris van den Broek, samen met papa 

Ronald, mama Natalie en mijn zusje Fleur 

woon ik aan de Sint Hubertseweg in Haps. 

We hadden eerst 3 konijnen (Blitz, Fluffy en 

Swift) en een duifje, maar deze zijn helaas 

dood gegaan.  

Ik denk wel dat we nog een keer een hond 

krijgen.  
 

Wat is je leeftijd?  

Ik ben in oktober 7 jaar geworden.  
 

Welke groep of klas zit je?  

Ik zit in groep 4 bij juf Jacqueline en juf 

Ivonne.  
 

Wat zijn jouw hobby’s? 

Voetballen, zwemmen, tekenen, spelletjes 

doen en gamen, vooral Minecraft.  
 

Wat wil je later worden? 

Dat weet ik nog niet precies. De beste 

tekenaar van het hele land!? Maar games 

ontwerpen lijkt me ook leuk.  

Waar word jij vrolijk van?  

Ik word vrolijk van gamen, kietelen, lekker eten en spelen.  
 

Wat vind je het leukst in of van Haps? 

Dat mijn vrienden dichtbij wonen en dat de school bij mij in de straat is. De 

voetbaltrainingen zijn altijd leuk en in de zomer vind ik de kindervakantieweek heel erg 

leuk om naar toe te gaan.  
 

Wat zou je graag anders zien in Haps? 

Dat mijn vriend Moos nog wat dichterbij mij zou wonen.  
 

Wat mis je in Haps? 

Ik mis eigenlijk niks in Haps, alleen een binnenspeeltuin zou wel fijn zijn voor als het 

slecht weer is. Net als Gabi zou ik bomen waar je echt goed in kan klimmen erbij willen. 

Een legopark en doolhof zouden ook gaaf zijn voor in Haps.  
 

 

Aan wie wil je de pen doorgeven en waarom? 
 

Ik wil de pen graag doorgeven aan Yves Kalse, omdat hij een van  

mijn vrienden is. 
 

Groetjes, Joris van den Broek 
 

De pen kan doorgegeven worden:  

aan alle kinderen IN HAPS T/M 16 JAAR  

Inleveren artikel ‘De pen’: VOOR VRIJDAG 2 DECEMBER  

Naar: info@deschakelhaps.nl 
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CABOOSE 
 

Knutsel 

Hallo allemaal, 
 

Het gaat vlot dit jaar. De mozaïekdoosjes  

zijn nog amper droog en staan te shinen in  

jullie huizen, en we mailen alweer over een nieuwe knutselavond.  

Deze keer één vol verrassingen. Daar wil je toch bij zijn?! 
 

Vrijdag 25 november gaan we weer knutselen. Als je net zoveel zin hebt om te komen 

knutselen als wij, meld je dan gauw aan door een mail te sturen  

naar het emailadres: knutsel.caboose@gmail.com 
 

Het is deze keer verplicht om jezelf aan te melden i.v.m. de aankopen die vooraf 

gedaan moeten worden. 
 

Op deze avond graag oude kleren aandoen, want we gaan ook weer met verf 

werken!  
 

Hopelijk zien we jullie allemaal! Inloop vanaf 18.20 uur. Je ouders mogen je komen 

ophalen om 20.30 uur.  
 

Dan nog een belangrijke mededeling. In verband met de feestavond van de Hapse 

Dorpsquiz komt de knutselavond van vrijdag 16 december te vervallen.  

Deze knutselavond wordt verzet naar vrijdagavond 12 mei. 
 

Hartelijke groetjes, 

de creabea's van team Knutsel.  
 

Volgende data: 25-11, 27-01, 17-03, 14-04, 02-06, 23-06. 
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YOLO 

Afgelopen vrijdag (11-11) zijn de YOLO-kids wezen chillen én pizza bakken.  

Het was alweer een tijd geleden dat we dat zijn wezen doen. En dan hadden we ook nog 

jarigen: Niels en Stijn werden op 11-11 ook nog eens 11 jaar oud.  

Wat een speciale dag. Ook zongen we voor Lara die een dag later jarig was. 
 

En oh, wat was het leuk. Onder leiding van Gino, gingen we eerst lekker het deeg 

kneden en daarna de pizza beleggen met allerlei heerlijke dingen.  

Na het afbakken mochten de kids de eigen pizza ook nog eens zelf opeten. 

En wat is nu lekkerder dan een zelfgebakken pizza. 

Vrijdag 9 december gaan we schaatsen!! 
 

Greetz team YOLO 

Lucie, Claudia, Chantal, Matthijn en Martijn 

Volgende data: 9 december, 13 januari 2023,  

     3 maart, 24 maart, 21april. 
 

NEXXT 

Op vrijdag 18 november zijn we met bijna 50 kids naar 

Planet Awesome in Nijmegen geweest. Daar heeft 

iedereen zich kunnen uitleven tijdens het lasergamen. 

Tussendoor was er tijd om wat te drinken, snoepen en 

chillen. Er is fanatiek gestreden tijdens het lasergamen, 

want de kids kwamen met bezwete gezichten weer uit de 

gameroom! 
 

Vrijdag 16 december organiseren we een filmavond.  

Heb je suggesties voor een leuke film, geef deze dan door 

via nexxt.caboose@gmail.com 
 

Groetjes, team Nexxt  

Data Nexxt:  16-12-2022, 20-01-2023, 10-03-2023,  

   21-04-2023, 16-06-2023. 
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AMEEZING  VOCALS  
TREEDT OP TIJDENS “LICHTJESTOCHT CUIJK” 

 

Op vrijdag 23 december staat een Kerstoptreden 

gepland van het Hapse popkoor “Ameezing Vocals”.  

Het optreden vindt plaats in de Sint Martinuskerk in 

Cuijk en is gepland van 18.45 tot 19.30 uur. 
 

Het optreden is onderdeel van de “Lichtjestocht” die dit 

jaar voor de derde keer georganiseerd wordt in Cuijk.  
 

Vanaf 17.30 uur starten groepen vanuit de Kaneelstraat en lopen onder leiding van 

gidsen een tocht langs taferelen van het Kerstverhaal. Ook wordt op meerdere 

plaatsen muziek gemaakt door onder andere het jeugdorkest van de Harmonie en 

een draaiorgel. Verder zingen op de route ook meerdere koren.  
 

De tocht eindigt in de Sint Martinuskerk, die voor deze gelegenheid feestelijk 

verlicht zal zijn en ook in de kerk wordt door diverse koren gezongen. 

Iedereen mag gratis met de tocht meelopen en men hoeft zich voor deelname niet 

vooraf in te schrijven. Er kan gestart worden tussen 17.30 en 19.30 uur.  
 

Maar natuurlijk kunt u ook rechtstreeks naar de Sint Martinuskerk komen om te 

luisteren naar het eerste Kerstoptreden van Ameezing Vocals. 
 

Het koor Ameezing Vocals bestaat nog geen jaar, maar onder de enthousiaste 

leiding van dirigent Veerle Verschuren is hard gewerkt aan het kerst- en ander 

repertoire. Graag wil het koor dan ook iedereen haar mooie klanken laten horen, 

waarvan zij ook zelf zo genieten. 

 

   

Muziek kleurt het leven zoals de zon de dag kleurt. 
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SEDAA-MAGISCHE KLANKEN UIT MONGOLIË 
 

 

Sedaa is een muzieksensatie met boventoonzang (keelzang) en virtuoos spel op 

authentieke instrumenten. Indrukwekkend vanaf de allereerste klanken. Je raakt 

verwart in de klanken, niet wetend waar die vandaan komen, en waant je in een andere 

wereld. Dat muziek een internationale taal is, wordt zelden zó gevoeld.  
 

Sedaa creëert een heel eigen, fascinerende 

klankwereld, die de ene keer traditioneel en 

dan weer heel westers klinkt. 
 

Met zanger Nasaa Nasanjargal met zijn typisch 

Mongoolse keelzangstijl, Naraa Naranbaatar 

bespeelt hij de Morin Khuur: de twee- snarige 

paardenkopviool.  

En de virtuoze dulcimer-speler Ganzorig 

Davaakhuu en de Iraanse multi-instrumentalist 

Omid Bahadori. 

Met de feestdagen in gedachten belooft deze middag er een te worden om niet gauw 

meer te vergeten. Mis het niet! 

Na afloop sfeervolle nazit en huisgemaakte soep. 

Toegangsprijs: € 21,00 inclusief kop koffie/thee bij de ontvangst. 

website: www.sedaamusic.com 

Zondag 11 december 2022 Aanvang: 15:30 uur  
 

Huistheater De Steenakker Steenakkerstraat 5, 5443 NK Haps 

0485 - 310 920 of 06 - 205 078 17   

info@desteenakker.nl 

http://www.sedaamusic.com/
http://www2.nl/lj56i/
tel:+31485471774
tel:+31485471774
mailto:info@desteenakker.nl
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‘VERPLAATSEN’ MERLETCOLLEGE MILL 
 

Deze blog gebruik ik om mijn ingezonden artikel van afgelopen week met u te 

delen. Het bestuur van OMO (Ons Middelbaar 

Onderwijs) wil het Merletcollege in Mill 

‘verplaatsen’ (= sluiten).  
 

Nogal vreemd als je bedenkt dat er de komende 

jaren even een dip is, maar de prognoses even 

later weer een mooie groei laten zien, over 14 jaar 

maar liefst 15%! Maar leest u maar eens, dan 

krijgt u een beetje een beeld bij wat er gaande is. 
 

Waar een wil is, is een school 

‘Beste ouders, we gaan op termijn onze vestiging in Mill sluiten. Het kan financieel 

gezien niet anders. Er worden in het Land van Cuijk te weinig kinderen geboren.  
 

De gemeente heeft nog wat miljoenen op de plank voor schoolgebouwen.  

Die kunnen we dan mooi gebruiken voor aanbouwen in Cuijk en Boxmeer, want ook 

de afdeling in Stevensbeek gaan we sluiten. Oh ja, vergeet niet dat je jouw kind 

‘gewoon’ aan kunt melden bij ‘Merlet Mill’! 
  

Terwijl het absoluut anders kan! Naast cijfers en euro’s zou je namelijk ook belang 

moeten hechten aan een gezonde geografische spreiding van scholen. We zijn nog 

maar net één land van Cuijk en nu al worden de scholen voor voortgezet onderwijs 

in het grote achterland van de kaart geveegd!  
 

Je zou binnen het onderwijslandschap het behoud van een veilige, wat kleinere 

school, waar kinderen die net wat meer zorg en aandacht nodig hebben, moeten 

borgen. Deze kinderen gaan voor een praktisch beroep en steken straks hun 

handen uit de mouwen. Dat is maar goed ook, want er is in ons land een enorm 

tekort aan vakmensen. De medewerkers in Mill hebben bewezen dat ze er erg goed 

in zijn om juist deze leerlingen met de nodige bezieling te begeleiden.  

Zo heeft Merlet Mill diverse keren het predicaat excellente school behaald.  
 

Ook is deze vmbo-school al jaren een superschool volgens Elsevier en daarmee 

behorend tot de beste vmbo’s van Nederland. Als ik ouders hoor tijdens de 

dorpsraadvergadering in Mill ben ik wederom onder de indruk.  

Zoveel bevlogenheid, zoveel lef, zoveel argumenten van deze ouders waarom zij de 

school zo graag in het Millse behouden.  
 

Als wij als volksvertegenwoordiging, uw raadsleden én college, dit ook willen, zijn 

er wel degelijk mogelijkheden! Wij zijn aan zet om hier iets van te vinden, om het 

verschil te maken. Ik kan u verzekeren dat ik geen raadslid ben geworden om de 

kleinere kernen en het platteland leeg te laten roven. Leefbaarheid is in dit geval 

ook een belangrijk argument. Daar zijn we voor om dat te bewaken. Het is wel zo 

dat een bestuur van een school bepaalt of een school sluit of niet. Prima, maar de 

gemeenteraad bepaalt hoeveel geld we uit gaan geven en wáár gebouwd gaat 

worden.  
 

Alleen maar kritisch zijn en geen goed alternatief bedenken is niet voldoende. 

Daarom mijn voorstel: als je alle basis-, en kaderleerlingen van Grave, Mill en Cuijk 

bij elkaar plaatst, krijg je een mooie, levensbestendige school. Je zou er een 

prachtig vakcollege van kunnen maken, waar deze leerlingen de diepte in kunnen 

gaan wat betreft bijvoorbeeld techniek en zorg.  
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Ik heb begrepen dat het huidige bestuur van mening is dat je op élke locatie alle 

praktijkvakken, dus in de breedte, aan moet bieden. Daar ben ik het niet mee eens. 

Dan krijg je van alles een beetje en uiteindelijk nog niets. Durf juist de diepte in te 

gaan. Ga verder met de ambities van de leerlingen die graag met hun handen 

werken, durf daarin te excelleren, durf te specialiseren. In mijn voorstel komen er 

in Grave minder leerlingen. Dat komt in feite goed uit, want Grave (Velp) kampt 

met een tekort aan plek voor kinderen van asielzoekers. Dat lijkt dus een mooie 

oplossing. Merlet Cuijk wil bijbouwen. Met dit voorstel is uitbreiding bij Merlet Cuijk 

niet nodig. En ziet u het al voor u: een mooie, nieuwe VMBO-school met grote, 

moderne praktijklokalen op de plek waar nu het Merletcollege in Mill staat.  

Er ligt al 4 miljoen op de plank voor een sporthal bij de school. Dat is erg gunstig, 

want de twee basisscholen en het voortgezet onderwijs kunnen er dan overdag 

gebruik van maken. Ook kan de mooie samenwerking met basisscholen De LenS en 

de Kameleon blijven voortbestaan. En ja, ik geloof ook dat de hobbyclub van Mill 

een plek zou kunnen krijgen in het geheel. Die toevoeging levert vast een win-win 

situatie op. 
 

Waarom zou bovenstaande niet kunnen? Wie krijgt hier pijn in de buik van? 

Vast en zeker kun je zoiets ook in Stevensbeek creëren.  

Waar een wil is, is een school. Krimp kan een kans zijn.  

Ik zou alle betrokkenen en beslissers op willen roepen: kies voor herverdeling in 

plaats van sluiting. En laten we wel wezen: de krimp lijkt er maar tijdelijk te zijn. 

De kleuterklassen puilen alweer uit, zo heeft Wanroij momenteel 90 

kleuters. Wat dat betreft boeren ze nog goed in ons achterland. 

Mede namens de fractie van Liberaal LVC, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
http://www.liberaal-lvc.nl/
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THE DAY AFTER 
 

Toen we zondagmorgen tijdens het 

hondje uitlaten door ons dorpke 

liepen was de rust wedergekeerd. De 

avond ervoor had gezorgd voor veel 

“geinige deining “en “berustende 

onrust”.  
 

Zaterdagavond 19 november gaat de 

boeken in als de 5de editie van onze 

dorpskwis. Jarenlange voorbereiding 

kende haar weerga niet.  

De organisatie mocht eindelijk los of 

eigenlijk mochten de deelnemende 

teams weer los! En dat was te 

merken. Een kleine eerste impressie!  
 

De captains en hun secondanten van 

de teams werden verwacht om 18.15 

uur bij de Stappert om hier de 

kwisboeken af te halen en een eerste 

intelligentietest te doorstaan. De 

eersten melden zich al “net na 

zessen” met, in hun handen, hun 

gekoesterde voertuig wat veel zweet 

had gekost bij het eigenhandig 

vervaardigen van hun eigen “parade 

(PK) paardje”! 
    

 

Na deze te hebben geparkeerd op de “Stappert Parc Fermet” werden ze doorgestuurd 

naar het epicentrum van de kwis organisatie. Hier werd de afvaardiging gescheiden wat 

meteen voor roering zorgde. Ja, de captains werden meteen voor het blok gezet 

middels een in 2 delen gesplitste opdracht. “60” werd het sleutelwoord deze avond! 
 

Eindelijk na “30 x 60 sec.” werd het spel vrijgegeven en “vluchtte” iedereen naar hun 

werkplek waar een lange, drukke, stressvolle maar gezellige avond zorgde voor de 

juiste teamspirit. 
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Degene die dacht rustig de avond binnen te kunnen voltrekken kwam bedrogen uit.  
 

Ook IT-techniek heeft zo zijn plezierige nadelen: je kunt werk verschaffen met een 

doodsimpel appje of mailtje.  
 

Als extra opdrachten verschenen deze 

avond ten tonele o.a. het bekende 

radiospelletje “60-secondenspel”,  

het in corona populaire internet spel 

KAHOOT, een selfie van 

huisnummers, een filmpje van een 

eigen interpretatie van het 

Zwanenmeer, het volbrengen van de 

“SchitteRing wandeling” per fiets en 

zo nog enkele meer plezier 

verhogende (denken we) acties. 
 

Om 23.00 uur werd de organisatie 

weer terugverwacht bij het IQ centre na een bezoek te hebben gebracht aan de 

deelnemende teams. Dit is voor ons als organisatie een beleving die indruk maakt. Je 

loopt binnen en ziet een wirwar van teamleden, papieren, boeken, schakels, computers, 

bekabeling en.. drankjes en hapjes, allemaal als gestreste werkmieren bezig voor hun 

koningin: de teamcaptain, en het ver volbrengen van de kwis!!! Chapeau teams, om in 

deze chaos het hoofd toch koel weten te houden! 
 

Om kwart over 11 zijn de eerste kwissers al 

aanwezig om hun boek in te leveren. Na dit 

te hebben gedaan zie je een “pppffff” 

gezicht ontstaan: “dat hebben we toch maar 

mooi voor elkaar, nog ff ons voertuig ‘af 

zien gaan’ en dan terug naar de werkplek 

voor een verdiend natje en droogje”, zie je 

ze denken! “Voertuig af zien gaan???” In 

zekere zin dan want het voertuig werd nog 

op bekwaamheid beproefd door het van een 

helling af te laten lopen en maar hopen dat hij de 40 meter haalt wat het einde van de 

sporthal zou betekenen.  
 

Er was zelfs een team dat een weddenschap durfde aan te gaan 

dat hun voertuig zeker de 40 meter zou overbruggen!! Natuurlijk 

zijn we als organisatie deze weddenschap aangegaan en team 

Schaakmat: het kratje bier (24 flesjes Hertog Jan) graag bezorgen 

bij de organisatie!! 
 

De avond heeft voor velen nog zeker lang nagedonderd en wij als 

organisatie hopen dat jullie even zoveel plezier hebben gehad als wij, want daar doen 

we het tenslotte voor: SAAMHORIGHEID!! 
 

Tot zover dit eerste verslagje, snel in elkaar geknutseld nat het hondje uitlaten.  

We willen iedereen bedanken voor hun inzet,  

enthousiasme, vreugde etc. etc.: kortom  
superlatieven te kort!! 
 

Namens organisatie Dorpskwis 2022 en  

we zien elkaar op vrijdag 16 december  

bij de prijsuitreiking!! En hopelijk op  

naar de 6de editie!! 
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MV JULIANA – MUSICAL- WINTERCONCERT 
 

Meezingen met, of luisteren naar bekende 

musical- en kerstliedjes onder het genot 

van een warme chocomel of glühwein! De 

St. Nicolaaskerk als prachtig decor voor het 

winterconcert van MV Juliana. Genieten van 

muziek, zang en dans van Hapse artiesten. 
 

Op zondag 11 december komt het 

allemaal samen en dat maar liefst 2 x.  

Om 16.00 uur en/of 19.00 uur bent u van 

harte welkom en zullen we u verrassen met 

liedjes uit diverse musicals. Van Frozen tot 

The Phantom of the opera en van the Lion 

King tot aan the Wizzard of Oz. De leeuw 

uit deze musical zal het geheel mooi aan 

elkaar kletsen. 
 

Voor de sfeer en de akoestiek is het fijn als 

u een rood, zwart of wit dekentje/ 

kussentje mee wil nemen. We zien jullie 

erg graag zondag 11 december. 
 

De entree is gratis maar een kleine 

bijdrage is erg welkom voor onze 

vereniging. 

 
OPGAVE RIKWEDSTRIJDEN 2022 STAPPERT HAPS 

 

Sportcafé de Stappert gaat dit jaar het riktoernooi organiseren op 27 en 29 

december 2022 natuurlijk weer voor Hopse en Brabants authentieke Rikkers! 
 

Vanaf nu kunt u zich opgeven voor dit toernooi.  
 

Heb je interesse: stuur een mailtje naar: sportcafe.stappert@home.nl   

wij sturen u vervolgens een inschrijfformulier met verdere info!! 
Meer info en het inschrijfformulier komt tevens in de volgende schakel en “oud” 

rikkers krijgen via mail nog info. 
 

Dus houdt deze dagen vrij: Dinsdag 27 december en donderdag 29 

december!! 
 

Namens “Sportcafé de Stappert”, Guus en John 

  

mailto:sportcafe.stappert@home.nl
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ROCK-TRIBUTEBANDS IN HAPS 
 

THUNDERROCK 2022 
 

Op zaterdag 17 december 2022 vindt Thunderrock 2022 plaats in sporthal de Stappert, 

Beerseweg 2 in Haps, aanvang 16.00 uur, zaal open om 15.30 uur.  
 

Tijdens deze 5e jubileumeditie van Thunderrock staan er maar liefst vijf topbands op 

het podium van dit festival. Het belooft dan ook een spetterende avond te worden met 

fantastische tributes van AC/DC (High Voltage Belgium), Foo Fighters (Best of Foo), 

Pearl Jam (Black Pearl) en Led Zeppelin (Physical Graffiti) en de vette (hard)rock-covers 

van Black Solid. 
 

HIGH VOLTAGE BELGIUM heeft sinds haar oprichting in 1992 zich bewezen  

als authentiek eerbetoon aan AC/DC. Dankzij intensieve optredens speelt de band al 

jaren alle podia plat en bezorgt het publiek een avond vol zwetende, pure rock-‘n-roll! 
 

BEST OF FOO combineert pure power met meer ingetogen momenten en schakelt  

daarmee moeiteloos tussen de stijlen die FOO FIGHTERS zo kenmerken.  

Best of Foo levert het, zonder poppenkast en ‘as close as you can get’. 
 

BLACK PEARL zijn geen look-alikes maar des te meer sound-alikes.  

Op hun eigenzinnige manier weten deze vijf Brabanders PEARL JAM heel goed te 

benaderen en zetten op het podium een overtuigende show neer. 
 

PHYSICAL GRAFFITI brengt al meer dan twintig jaar een hommage aan 's werelds  

beroemdste rockband LED ZEPPELIN. De in Nederland gevestigde band bouwde de 

afgelopen jaren vooral in de Nederlandse en Duitse clubscene een stevige reputatie op. 
 

BLACK SOLID, een vierkoppige hardrock/metal-coverband uit Oeffelt coveren op 

eigenzinnige wijze nummers van o.a. Metallica, Judas Priest, Van Halen, Motörhead. 

Nummers die je met heimwee terug zullen 

laten denken aan de geweldige muziek uit 

de jaren 70, 80 en 90. 
 

Thunderrock 2022:  

Zaterdag 17 december 2022,  

sporthal de Stappert, Beerseweg 2, Haps,  

Aanvang 16.00 uur, zaal open 15.30 uur.  

Tickets: € 22,50. 

Meer info: Sportcafé De Stappert, 

Beerseweg 2 Haps,  

Tel. 0485-802807/ 06-30316090 (John) 

E-mail: sportcafe.stappert@home.nl 

Facebook.com/Thunderrock 
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KIEP ZONDER KOP 
 

Ook in 2023 zal CV De Zelfkant weer de felbegeerde Hopse eretitel 

“Kiep Zonder Kop” uitreiken. 
 

In de carnavalskrant staan zoals altijd hilarische waargebeurde 

verhalen van wat de Hopse minsen afgelopen jaar is overkomen en 

hebben meegemaakt. Vijf van deze verhalen, de crème de la 

crème, zullen in de Zelfkrant genomineerd zijn als kanshebber voor 

deze eretitel. 
 

Via stemming zal op het Los In De Kiepekoj festijn op zaterdag  

4 februari 2023 een winnaar naar voren komen, “’t moiste 

verhaal van Hops”!  
 

De hoofdpersoon/ hoofdpersonen van 

dit verhaal wint/winnen de titel “Kiep 

Zonder Kop” met bijbehorende trofee en 

natuurlijk de eeuwige roem.  

De winnaar krijgt tevens een tegoedbon 

voor 25 consumptiebonnen op het 

Tuinfeest 2023! De nummers 2 t/m 5, 

“de op unne kiepevèèr na mòiste 

verhalen van Hops”, krijgen een 

tegoedbon voor 5 consumptiebonnen op 

het Tuinfeest 2023. Mooie verhalen 

worden dus mooi beloond! 
 

Heb je een leuk verhaal? Het insturen van een verhaal kan 

gemakkelijk via email naar kiepzonderkop@dezelfkant.nl 
 

De mooiste verhalen zullen door de commissie worden geselecteerd 

en worden gepubliceerd in de Zelfkrant, dus grijp je kans! 
 

De Hopse Bonte Brulluft-cie en Krantencie van CV De Zelfkant 

www.dezelfkant.nl 

 

 

 

 

  

http://www.dezelfkant.nl/
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ZITTINGSAVONDEN 2023 
 

De 11e van de 11e is geweest en dus zijn wij 

alweer druk bezig met het organiseren van de 

Zittingsavonden. Een flink aantal artiesten uit 

ons eigen durpke Hops zijn weer bereid 

gevonden om mee te doen en zijn druk bezig 

met het verzamelen van teksten, liedjes, 

sketches en bijpassende aankleding. Ze staan te 

popelen om hun kunsten op het podium te 

vertonen en het publiek kostelijk te vermaken! 
 

De Zittingsavonden vinden plaats op  

vrijdag 6 en zaterdag 7 januari 2023, 

wederom in de Hapse sporthal “De Stappert”.  

Beide avonden beginnen om 11 voor 8 en de 

zaal wordt voor dit weekend natuurlijk 

omgetoverd tot een waar theater.  

Het belooft een geweldig spektakel te worden. 

Dans, cabaret, samenspraak, buuts, zang…  

Je zult oren en ogen tekortkomen.  

Eén ding is zeker: de lachspieren zullen 

behoorlijk op de proef gesteld worden!  
 

Om één van deze avonden bij te wonen houden wij als vanouds een kaartverkoop 

en wel op 2e Kerstdag 26 december in café ‘De Molen’. 

• De deuren gaan om 10.00 uur open waarna de verkoop om 10.30 uur begint.  

• De verkoop sluit om 15.00 uur. 

• Zorg dat je vooraan staat om de beste zitplaatsen te kunnen bemachtigen.  

• De prijs voor een kaartje bedraagt € 13,50.  

• Er zijn maximaal 6 kaartjes per persoon te bestellen.  
 

Na de officiële kaartverkoop kan men nog kaarten verkrijgen, mits deze nog 

voorradig zijn, bij Harm van den Besselaar (06-20996726).  

De prijs voor een kaartje in de na verkoop bedraagt € 14,50. 

Zowel bij de officiële kaartverkoop als bij de na verkoop is er de mogelijkheid om te 

betalen met PIN.  
 

De Zitttingsavond-cie van CV De Zelfkant 

Peter, Harm, Kevin, Hendrik, Wilko en Rob    www.dezelfkant.nl 
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BADMINTON CLUB ‘DE STAPPERT’ 
 

Wist u dat u zowel op de dinsdagochtend van 09.00-10.30 uur en of 

donderdagochtend van 09.00 -10.00 uur kunt badmintonnen in sporthal  

‘de Stappert’? 
 

Het badmintonnen kan gedaan worden door jong en oud, dames en heren. 

Meestal gaat het er fanatiek aan toe, maar plezier beleven aan het badmintonnen 

staat ook hoog in het vaandel. 

 

Indien je een keer wilt 

komen kijken of mee 

badmintonnen dan ben je 

de hele maand december 

welkom zowel op de 

dinsdag en/of donderdag 

om onder begeleiding te 

badmintonnen.  

Wij zorgen voor een paar 

badmintonrackets extra. 
 

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:  

Hennie Cuppens  tel.  0485 315328 

Adie van Grunsven tel.  0485-321856 

Sjef Jansen   tel.  0485-314649 of 06 52855862 
 

Namens BC De Stappert, Sjef Jansen  
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CASINO AVOND VERLIEP NÉT EVEN WAT ANDERS 
 

Thuiswedstrijdenzaterdag. Lekker de hele middag volleybal 

kijken bij verschillende teams. De een had een zware ochtend, 

de ander stond alweer vroeg fris en fruitig langs het bed.  

Voor alle carnavalsvierders, de 11e van de 11e is natuurlijk 

geweest en dat betekent FEEST!  

De kantine van De Stappert was ook al verbouwd. Het hing niet vol met slingers, maar 

het stond al vol met pokertafels en er lagen overal fiches. De casinoavond stond 

namelijk weer op de agenda!  

Maar natuurlijk moesten eerst de wedstrijden gespeeld worden. Het heeft  

even geduurd, want zowel dames 3 als dames 1 hadden wat andere  

plannen. Eerst heeft dames 3 een spannende vijfsetter gespeeld,  

waardoor dames 1 net wat later begon. Vervolgens waren de dames van  

het eerste niet van plan om thuis te verliezen, dus op spectaculaire wijze  

hebben ook zij een vijfsetter eruit weten te slepen.  

De letterlijke woorden van trainer Jo Rullens: ‘Sprakeloos’.  

Mede dankzij Lynn Martens en Anne van Bergen hebben de dames een 13-21 

achterstand, weten om te turnen naar een setwinst van 25-23.  

Twee vijfsetters, twee keer winst. Ik zou jullie graag willen meenemen in deze 

wedstrijden, maar wat er deze avond verder nog te wachten stond… 
 

Na het overwinningsdrankje werden de fiches voor de casinoavond uitgedeeld. 

Verschillende tafels waren al van start gegaan. Dames 1 was nog aan het genieten van 

een heerlijk stukje taart om daarna aan te sluiten. Na een kwartiertje begonnen de 

dames te tellen en tot hun verbazing kwamen ze 

maar tot 10 en ze zijn toch echt met 11 

speelsters?! Een teamgenoot vermist?  

Na bijna een half uur zoeken, werd de kantine 

toch wat ongerust. Waar is Anne van Bergen 

gebleven? Net toen aanstalten werd gemaakt om 

een Amber Alert te versturen, werd er een foto 

gestuurd van …. Jawel! Prins Ivo en prinses Anne, 

het prinsenpaar van de Bokkenrijers in Beers. 

Reden genoeg om de kroeg in Beers onveilig te 

maken. De rest van de avond zullen we jullie 

besparen, maar gezellig was het zeker.  

Via deze weg, namens alle leden van HaVoC: Ivo en Anne, van harte gefeliciteerd en we 

wensen jullie een fantastisch carnaval toe. ALAAF! 
 

Aankomende wedstrijden: 

26-11-2022 16:30 HaVoC DS4 - Skunk DS2 

 16:30 HaVoC HS2 - Skunk HS4 

 17:00 Detac DS2 - HaVoC DS6 

 17:00 Avance MC1 - HaVoC MC1 

 19:00 HaVoC DS1 - VV Utrecht DS2 

 19:00 Detac DS3 - HaVoC DS5 

 19:00 HaVoC HS3 - VC Volt HS3 

03-12-2022 14:30 HaVoC DS6 - TFC DS3 
 14:30 HaVoC MC1 - Flamingo’s’56 MC2 

 16:30 HaVoC DS3 - Detac DS1 

 16:30 HaVoC DS5 - Detac DS3 

 16:30 HaVoC HS2 - Spirit HS2 

 19:00 VC Athos ’70/VC Trivia HS1 - HaVoC HS1 

 19:30 VC Trivia HS1 - HaVoC HS3 
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HAPSE BOYS NIEUWS 
 

Eindelijk lukte het Hapse Boys 1 op 13 november weer om na de vliegende 

seizoenstart, waarin het team zelfs een paar weken koploper was, een puntje 

te veroveren. In en tegen Venhorst werd het 1-1, weliswaar met een eigen 

doelpunt van de tegenstander. 

De week erna thuis tegen EGS ’20 ging het nog een stapje beter en resulteerde hard 

werken in een overwinning van 2-0 en de terugkeer in het beroemde rechterrijtje. 
 

LET OP: alle uit- en thuiswedstrijden van Hapse Boys 1 in de maand december zijn door 

de KNVB in verband met de vroeg invallende duisternis op aanvang om 14.00 uur gezet. 
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12 november 2022 

ST JVC Cuijk/SIOL JO19-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-1 5 - 0 

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 - Gemert JO17-4 4 - 2 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 - ST Constantia/Menose JO15-1 1 - 0 

Cito JO15-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 4 - 6 

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO14-1 - Odiliapeel/Braks Groep JO14-1JM 3 - 2 

SES JO13-1JM - De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 3 - 0 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-2 - Baarlo JO12-1JM 4 - 7 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2 - WEC JO11-1 2 - 6 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO10-2 - Handel JO10-1 6 - 9 

Olympia ’18 JO9-2JM - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-2 2 - 9 

Sambeek JO9-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-3  -  

ST Toxandria/VIOS ’38 JO8-2JM - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO802 5 - 6 

ST Hapse Boys/De Zwaluw MO17-1 - SSS ’18 MO17-1 0 - 4 

ST Hapse Boys/De Zwaluw MO15-1 - Rhode/VSB MO15-1 8 - 1 

13 november 2022  

Venhorst 1 - Hapse Boys 1 1 - 1 

Hapse Boys 2 - UDI ’19/CSU 2 2 - 3 

SIOL 4 - Hapse Boys 3 5 - 1 

De Zwaluw 5 - Hapse Boys 4 4 - 3 

Hapse Boys 5 - Handel 4 2 - 3 

Hapse Boys 35+1 - MOSA ’14 35+1 3 - 2 

Hapse Boys VR1 - Gemert VR1 2 - 4 

Hapse Boys VR2 - Hapse Boys VR2 4 - 0 

19 november 2022 

Hapse Boys vet - JVC Cuijk vet 5 - 3 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-1 - SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1 3 - 8 

Vitesse ’08 JO17-2JM - ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 1 - 3 

SJO Vianen Vooruit HBV JO15-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 1 - 3 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 - Prinses Irene JO15-2JM 6 - 1 

ST Fiducia/Elsendorp JO14-1JM - ST De Zwaluw/Hapse Boys JO14-1 1 - 2 

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 - Gassel JO1301 1 - 6 

ST SV Lottum/GFC ’33 JO12-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-2 13 - 2 

UDI ’19/CSU JO11-4 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2 5 - 4 

UDI '19/CSU JO10-4 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO10-2 3 - 11 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-2 - VV Achates JO9-1 12 - 4 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-3 - ST Toxandria/VIOS ’38 JO9-1JM 0 - 12 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO8-2 - VV Achates JO8-1JM 4 - 6 

OSS ’20 MO15-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw MO15-1 1 - 3 

20 november 2022 

Hapse Boys 1 - EGS ’20 1 2 - 0 

FC Uden 2 - Hapse Boys 2 4 - 2 

Hapse Boys 3 - Gassel 2 6 - 1 

Hapse Boys 4 - Sambeek 5 8 - 3 
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@KAARTJESBYMILOU 
 

Tijd van vele kaartjes sturen komt er weer aan, maar 

het gehele jaar door worden er kaartjes verstuurd o.a. 

bij bijzondere gelegenheden.  

Bij een uniek moment, hoort dan ook een uniek kaartje.  
 

Milou is aangedragen bij de redactie om haar eens in de 

spotlight te plaatsen, want Milou maakt zeer bijzondere 

kaartjes voor elke gelegenheid. Reden om haar eens te 

bezoeken.   
 

Milou, zou je je even kort willen voorstellen? 

Bedankt dat jullie mij een plekje in de Schakel gunnen! 

Ik voel me zeer vereerd en zal me daarom even 

voorstellen. Mijn naam is Milou Jans en ik ben 23 jaar 

oud. Ik ben geboren en getogen in Haps en mijn ouders 

zijn Jan en Gerda. Ook heb ik een oudere zus, Anouk.  

Al van kleins af aan voetbal ik bij Hapse Boys en ga ik 

graag met de meiden de wei in.  

Verder houd ik van kokkerellen, ben ik zo nu en dan in 

voor een drankje met mijn Dussen (onze 

vriendinnengroep) en ben ik vaak van de partij als er 

iets gezelligs te doen is in Haps. Binnen een paar jaar 

hoop hier dan ook samen met mijn vriend, Job van der 

Straaten, een plekje te vinden om ons te kunnen 

settelen. 
 

Kaarten maken is een hobby, maar je beroep is? 

Na mijn middelbare schooltijd heb ik Chemie gestudeerd op de Avans Hogeschool in 

Den Bosch en sinds ongeveer één jaar ben ik werkzaam als analist op het kwaliteit lab 

van Organon in Oss. Organon is een groot farmaceutisch bedrijf dat zich inzet voor de 

gezondheid van de vrouw. Het nauwkeurig en netjes werken is, net als bij het maken 

van kaartjes, erg belangrijk in mijn functie.  
 

Hoe ben je ertoe gekomen om kaartjes te gaan maken? 

Eigenlijk vond ik het altijd al leuk om creatief en met de handen bezig te zijn.  

Vroeger deed ik kleuren, tekenen, puzzelen en strijkkralen en in de tijd dat Corona 

uitbrak, besloot ik een kaartje te maken voor een Sarah-feestje. De reacties hierop 

waren heel positief. Toen de lockdown hierop volgde en dit bij velen, net zoals bij mij, 

voor verveling zorgde, ging ik wat vaker kaartjes maken. Nu doe ik dit nog steeds super 

graag. 
 

 

   

MILOU JANS  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Acteur
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Heb je er een cursus gevolgd om handgetekende kaarten  

te maken? 

Nee, ik heb geen cursus gevolgd, om maar meteen de vraag 

te beantwoorden. Door het vele doen en uitproberen heb ik 

mezelf een techniek aangeleerd. Dat deed ik dan door 

‘handlettering’ te oefenen en hiervan verschillende 

lettertypen me eigen te maken.  
 

Wat voor soort kaarten maak je zoal en kun je de kaarten bij 

jou bestellen? Maak je ook kaarten in opdracht? 

De 3D-uitklapkaarten verkoop ik op dit moment het meest. 

Die zijn het populairst vanwege de unieke uitstraling en kun 

je nergens anders op deze manier kopen. De kaarten maak 

ik altijd in opdracht, daardoor zijn mijn kaartjes 

gepersonaliseerd. Ze voldoen aan de wensen van de gever 

en dit heeft een blije ontvanger tot gevolg.  

De meeste opdrachten kwamen in het begin vanuit mijn 

moeder, maar gedurende de tijd kwam er ook veel vraag 

van vriendinnen, collega’s, kennissen en ik heb er zelfs een 

op moeten sturen met de post. Daarnaast maak ik ook 

standaard kaarten in alle soorten en maten.  

Geen vraag is eigenlijk te gek.  

De kaarten zijn bij mij persoonlijk te bestellen.  

Je kunt mij een berichtje sturen via mijn Instagram-pagina 

@kaartjesbymilou.   
 

Maak je ook kaartjes op de pc?  

Maak je ook nog andere tekeningen, zoals b.v. logo`s, labels, 

enz…? 

De kaartjes maak ik altijd met de hand. Wel heb ik naast 

kaartjes ook andere opdrachten gekregen. Zo kwam de 

vraag of ik een nieuw logo wilde maken voor WiJaH 

gordijnatelier. Om het logo te ontwerpen, heb ik een 

tekenprogramma op de tablet gebruikt. Verder heb ik 

naamkaartjes voor een 21-diner, een uitnodiging voor een 

feest, een kaft van een boek, en zelfs mijn schoenen 

beschilderd. Het leek mij wel tof om schoenen te hebben die niemand heeft. Op internet 

ben ik gaan zoeken en hier deed ik veel inspiratie op, waar ik mijn eigen patroon van 

heb gemaakt. Ik heb witte sneakers en speciale leerverf aangeschaft en toen ik een 

weekje in quarantaine zat, heb ik me lekker uitgeleefd tot ik originele, home-made 

schoenen had.  
 

  



  39 DE SCHAKEL 22-2022 
 

 

Kortgeleden ben ik erachter gekomen dat het graferen 

van borrelplanken mij ook ligt. Het is bijna hetzelfde 

als op kaartjes tekenen, alleen is het zonde van de 

plank als het misgaat. Dat is gelukkig nog niet 

gebeurd. Dus ik heb al twee mensen mogen verblijden 

met een mooi en persoonlijk cadeau. Of het dus 

kaartjes, schoenen, borrelplanken, of iets heel nieuws 

is, ik vind het eigenlijk allemaal leuk om te doen. 
 

Waar haal je de ideeën/ inspiratie uit?   

Heb jij een eigen stijl, waaruit jouw kaartjes te herkennen zijn? 

Ik haal mijn inspiratie vaak van internet. Op Pinterest staan veel voorbeelden en op 

Instagram volg ik andere kaartjesmakers om hiervan te leren. Ik luister goed naar de 

vraag van de klant en daardoor komen bij mij ook snel ideeën naar boven.  

Voor geboortefelicitaties gebruik ik de stijl van het originele geboortekaartje. Meestal 

staat de naam van de ontvanger op de voorkant van de kaart. Bij het openklappen 

komt dan de gewenste boodschap tevoorschijn. Op de achterkant kan de gever nog een 

eigen boodschap toevoegen. Deze vorm komt in bijna elke kaart terug en kan wel als 

‘mijn stijl’ omschreven worden.  
 

Heb je een eigen collectie kaartjes en zo ja waar kunnen we die zien of heb je een eigen 

site? 

De collectie gemaakte kaartjes zijn te vinden op de Instagram @kaartjesbymilou.  

Neem gerust een kijkje      . Ik heb geen voorraad kaartjes. Wel heb ik tegenwoordig 

een hele voorraad aan materiaal om kaartjes van te maken. Van de inkomsten haal ik 

steeds weer nieuwe spulletjes om mee te experimenteren, zoals fineliners, ecoline, 

brushpennen, inkt, aquarelverf en mooi papier.  
 

Heb je een favoriete kaart of een kaartje wat je het meest 

is bijgebleven? 

Afgelopen maart is mijn vader, Jan Jans, helaas 

overleden. Bij het regelen van de uitvaart waren we het 

er meteen over eens dat we wat persoonlijks aan de 

rouwkaart wilden doen. Mijn zus schreef zelf een gedichtje 

en ik maakte de sierletters op de voorkant van de kaart. 

Samen hebben we dus iets moois gecreëerd, wat hem 

vast trots heeft gemaakt.  

 
Milou, bedankt voor het interview, heel veel succes 

met het maken van unieke kaartjes, heel bijzonder. 
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KNUSSE CIRCUS VOOR ÉÉN MIDDAG IN HAPS 
 

In Haps is vorige week woensdag 16 

november een heuse circus in de 

sporthal neergestreken.  

In nauwe samenwerking hebben 

Sociom, KBO en De Zonnebloem afdeling Haps, hun 

gasten uitgenodigd voor de theatervoorstelling 

‘Cirknus’.    
 

Theatergroep Cirknus verzorgt een spetterend circus 

entertainment, biedt een keer een iets andere middag 

en neemt de toeschouwers in Haps mee in de magie 

van het circus.  
 

De 80 deelnemers in de sporthal beleven een knusse 

en betoverende circusshow met een gezonde dosis 

humor.                     

De gasten verheugen zich nu alweer op de volgende 

gezamenlijke activiteit, dank voor de goede 

samenwerking van de drie organisaties.   
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STICHTING GEMEENSCHAPSWERK HAPS 
 

Stichting Gemeenschapswerk Haps beschikt 

over enige financiële middelen. Het bestuur wil 

verengingen, instellingen of particulieren uit 

Haps in de gelegenheid stellen om 

suggesties/ideeën aan te dragen om een deel 

van deze financiën beschikbaar te stellen voor 

algemene of bijzondere doelen in Haps.  
 

Gelden worden beschikbaar gesteld als de ingezonden suggesties/ ideeën volgens het 

stichtingsbestuur o.a. voldoen aan een aantal voorwaarden: 

• Het moet een ruime bevolkingsgroep in Haps ten goede komen. 

• Het moet gaan om een zaak van blijvende sociale, culturele en/of historische waarde. 

• Organisatie van een evenement, niet zijnde een evenement met een financieel 

karakter, en niet behorende bij normale activiteiten van een vereniging. 

• Bevordering van internationale contacten. 

• Een bijdrage aan een markant of monumentaal gebouw. 

• Eenmalige grote uitgave van een vereniging waarbij het gaat om kostuums/kleding; 

restauratie van kostuums valt hier tevens onder. 

• Een bijdrage in de uitgave van een activiteit van een vereniging of instelling; een 

activiteit die ‘overschrijdend’ is in vergelijking tot activiteiten die de vereniging of 

instelling normaliter uitvoert.  

• Het kan een bijdrage betreffen in een investering van een vereniging of instelling, 

waarvan het nut vrij algemeen is en waarvan in redelijkheid kan worden 

aangenomen dat de normale financiële middelen niet toereikend zijn om deze 

investering te betalen.  

• De vereniging/instelling zal in overleg met het stichtingsbestuur moeten aantonen 

dat zulks het geval is, waarbij alle gewenste financiële bescheiden overlegd dienen te 

worden.  

• Organisaties binnen Haps die actief zijn in de non-profit sector én een ideële 

organisatie zijn, kunnen onder voorwaarden een bijdrage ontvangen. 

• Meerdere instellingen moeten een bijdrage leveren aan het te realiseren doel. 

• Achteraf dient een financiële verantwoording van het totale project overlegd te 

worden en een financieel jaarverslag van het betreffende kalenderjaar. 
 

Duidelijk moge zijn dat het bestuur van Stichting Gemeenschapswerk niet zal optreden 

als sponsor, in welke vorm dan ook, noch een bijdrage zal leveren aan zaken die 

verenigingen of instellingen zelf moeten kunnen bekostigen uit eigen financiële 

middelen en die tot een normale exploitatie behoren. 

Mocht u een idee hebben, maar niet goed kunnen inschatten of dit in aanmerking kan 

komen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, of uw idee toch inzenden en 

afwachten wat de reactie is van het Stichtingsbestuur. 
 

Ook individuele Hapsenaren worden verzocht om te reageren.  

U wordt verzocht uw reacties schriftelijk  

- liefst met een korte beschrijving – in te dienen bij:  

Secretaris Stichting Gemeenschapswerk Haps, 

T.a.v. de heer Pierre Arts, Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps,  

tel. 06 18446702.  

Of via E-mailadres: gemeenschapswerkhaps@gmail.com  
 

Uw reacties en/of aanvraag kunt u het hele jaar door inzenden,  

maar wel graag ruim voorafgaande aan het te organiseren doel/project. 
 

Bestuur Stichting Gemeenschapswerk Haps 
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KBO HAPS 
 

Agenda en Mededelingen 
Elke dinsdagmiddag 

activiteiten in Steunpunt Mariagaarde m.u.v. 29 november. 
 

Dinsdag 29 november 14.00 uur 

Sinterklaasmiddag in Steunpunt Mariagaarde.  
 

Woensdag 7 december 17.00 uur  

Inloop voor Eat & Meat volgens de gebruikelijke afspraken.  

Aanmelden voor 6 december. 
 

Donderdag 8 december 14.00 uur 

Kienen in Steunpunt Mariagaarde.  
 

Donderdag 15 december 14.00 uur 

Kerstviering de locatie wordt nog bekend gemaakt. 
 

Zondag 8 januari 07.45 uur 

Dagtocht naar Holiday on Ice in Maastricht.  

U kunt u helaas niet meer aanmelden. 
 
 

Namens het bestuur KBO Haps  

Cas Arts, Kalkhofseweg 37, Haps.  

Tel. 06-46135670/0485-316219. 
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Klussendienst 

Met de Klussendienst proberen wij ons steentje bij te dragen om onze inwoners zo 

lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. 

Wilt u van deze services, onder de voorwaarden van de Klussendienst, gebruik 

maken bel dan voor volledige informatie en/of voor het aanmelden van een klus 

met: de coördinator Cas Arts telefoon: 06-46135670 of  

        via e-mail: casarts@ziggo.nl 
 

Voor wie is de Klussendienst bedoeld? 

De Klussendienst richt zich op ondersteuning van ouderen (ook niet-KBO-leden) 

in Haps. Men stelt zich ten doel om deze groep inwoners zo lang mogelijk 

zelfstandig te laten wonen in hun eigen omgeving. Uitgangspunt voor hulp is dat u 

niet in staat bent om klusjes in of rond het huis zelf te doen, en er niemand in uw 

omgeving is waarop u een beroep kunt doen.  
 

Wat kost een klus? 

Een klus kost € 2,50 per half uur. Dit is exclusief gebruik van materialen en andere 

gemaakte kosten. Een klus mag maximaal 2 uur duren.  

De klus en evt. vervoerskosten worden contant betaald. 
 

Om welke klussen gaat het? 

Zoals eerder aangegeven is deze dienst  

inzetbaar bij allerlei kleine klussen zoals: 

• Wastafel ontstoppen 

• Plaatsen van beugels 

• Lampen vervangen 

• Schilderijen ophangen 

• Ophangen van gordijnen 

• Bijvullen/ontluchten verwarming 

• Lekkende kraan repareren 

• Klein onderhoudswerk 

• Klein timmerwerk    

• Klein onderhoudsschilderwerk (bij beschadigingen)  

• Hang- en sluitwerk repareren/vervangen 

• Tochtstrips aanbrengen 

• Verhelpen klemmende deuren 

• Leeghalen dakgoot (tot 3 meter hoogte) 

Staat uw klus er niet bij, bel Cas Arts. Hij kan u meteen zeggen of de klus past bij 

de klussendienst. Hij geeft u gratis advies! 
 

  

mailto:casarts@ziggo.nl
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   

 
 

  

Maandag        28 november   GFT- container 

Maandag        5 december   GFT- container en PBP 
   

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. 

Woensdag 

 

7 december 

21 december  

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

 

`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 

 

 

GRATIS 
 

Voor de liefhebber  

heb ik ongeveer 50  
legpuzzels met diverse thema’s. 
 

Bel of app naar  
Paula de Visser 06 – 400 64 724. 

 

 

INTERESSE? 
 

 

8 boeken  

“Orgelmuziek voor iedereen”. 
 

Walsen, evergreens, musicals, 

van Sinterklaas tot Kerstmis. 
 

Bel of app 06 18446702. 
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