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WINTERMUSCIAL CONCERT 

 

“KOM ER BIJ, KOM ER BIJ,  
ZET JE ZORGEN MAAR OP ZIJ!” 

  
Lumière uit Belle en het Beest én Muziekvereniging Juliana hopen je te mogen 

verwelkomen bij ons Musical Winter Concert op zondag 11 december. 

 

Tijdens het concert nemen we je mee op reis door werelds bekendste 

musicalnummers. 
 

Met warme klanken uit de musicals The Lion King en Aladdin. 

Mysterieuze geluiden uit The Phantom of the Opera en Les Miserables. 

Swingende klanken uit Chicago, Songs of the Wizz, Belle en het Beest en Mary 

Poppins en tot slot alles loslaten met Frozen. 
 

Een feest voor jong en oud!  

Dit begint al op het Kerkplein want daar speelt het 30+ orkest en om je warm te 

houden en is warme chocolademelk en glühwein te verkrijgen. 
 

De toegang is gratis. 

Maar een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken wordt gewaardeerd. 
 

Voor de akoestiek en de gezelligheid vragen wij u om een rood, zwart of wit 

dekentje/kussentje mee te nemen naar het concert! 
  

 
 

HET BELOOFT 

SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS 
TE WORDEN! 
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ACTIVITEITEN 9 DECEMBER T/M 23 DECEMBER 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Vrijdag 16 december Prijsuitreiking Dorpskwis 2022 29 

Zaterdag 17 december Thunder Rock festival 28 

Zondag 18 december Kerstconcert Voix Là 11 

Zondag 18 december Kerstconcert Streekkoor Canthonis 10 

Zondag 18 december Kerst vossenjacht 6 

   

VERENIGINGSNIEUWS  BLZ 

Caboose  22 

Carnavalsvereniging de Zelfkant  27 

Jeugdcarnaval vereniging  3 

KBO Haps  44 

Muziekvereniging Juliana/ De Rozenbottels  1 - 48 

Volleybalvereniging HaVoC  33 

Voetbalvereniging Hapse Boys  36 

 
 

 
 

 

  

 

NUMMER 24 – 2022 
  

komt uit op  

VRIJDAG 23 DECEMBER 2022 
Dit is het laatste schakelnummer van 2022 

 

Graag de kopij aanleveren uiterlijk  

VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 
 

via ons e-mailadres:  

info@deschakelhaps.nl 

 

Nummer 1 – 2023 komt uit op 6 januari 2023.  

Kopij aanleveren uiterlijk 30 december 2022. 

 
 

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. 

 

mailto:info@deschakelhaps.nl
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KERSTSTERRENACTIE JEUGDCARNAVAL 
 

De feestdagen staan weer voor de deur en daarom komt het hele 

jeugdcarnaval langs om kerststerren en mooie amaryllissen (in mooie 

verpakking) te verkopen. Tevens hebben we leuke decoratie artikelen 

en heerlijke chocolade van ijs & spijs! 
 

Een vrolijke start van uw feestdagen met onze jeugdraad langs de 

deur met voorop Prins Luc d’n Urste en prinses Sophie!! 

Op zondag 11 december vanaf 9.30 uur komen we bij u langs!!   
 

Onderstaand alvast de prijzen; 

❖ Kerststerren: per stuk € 4,-; 2 stuks voor € 7,50 en 4 voor € 15,- 

❖ Amaryllis in mooie verpakking: € 7,50 en 3 stuks voor € 20,- 

❖ Kosten voor de kerstdecoratie artikelen: per stuk € 2,-  

❖ Heerlijke chocoladeblokken van IJs & Spijs: € 4,- 

❖ Kerst “JEUGDCARNAVAL” pakket.  

Inhoud: 1 Amaryllis, 1 kerstster, 1 chocoladeblok en  

            1 echte jeugdcarnaval Nuzzik: € 15,- 
 

De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de 

Jeugdcarnaval in Haps. 

Hopelijk kunnen we u allen verblijden met deze 

schitterende spullen!! 
 

Namens de Jeugdcarnaval wensen wij u  

heel fijne feestdagen en een Carnavalesk 2023! 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 10 december 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Overleden ouders Wouters-Hendriks 

   Piet en Dinie Guntlisbergen  
 

Zaterdag 17 december 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Mgd: Annie Peeters Weem-van den Bosch  
 

Priester van de week 
Pastoor James         Tel. 0485- 451282. Vrijdag 9 tot vrijdag 16 december. 

Pastor Bas van Dijk  Tel. 0485-218712.  Zaterdag 17 tot zaterdag 24 december. 
 

Verplaatsing Eucharistievieringen 
Omdat het erg koud kan zijn en de kosten voor verwarming erg hoog oplopen heeft 

de locatieraad besloten om de Eucharistievieringen vanaf 10 december plaats 

te laten vinden in steunpunt Mariagaarde. 

Voor de maand december betekent dat dan op de volgende data: 

- 10 december om 19.00 uur 

- 17 december om 19.00 uur 

- 31 december om 19.00 uur Woord- en Communiedienst. 
 

Het Kerstconcert en de viering op Kerstavond vinden zoals altijd plaats in de kerk.  

De viering op Kerstavond is om 18.30 uur in de parochiekerk.  
 

Vieringen vanaf januari 2023 
De vieringen vanaf januari 2023 zullen ook plaats vinden in steunpunt Mariagaarde. 

Wanneer de verwarming niet meer nodig is, bijvoorbeeld vanaf april, zullen de 

vieringen gewoon weer in de kerk plaatsvinden.  

Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd. 
 

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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KERSTVOSSENJACHT 
 

Hé, ga je mee op zoek? Nee, niet naar wolven maar naar vossen? Er schijnen een 

paar vossen rond te lopen in de buurt van Haps. Wij denken dat ze niet in de 

bossen zitten, maar in de dorpskom van Mill.   
 

We doen dat op:  Zondag 18 december 2022 

En wel:   Tussen 16.00-16.30 uur  

Aanvang zoektocht:  Bij de wensboom op het Kerkplein in Mill 

Vooraf opgeven is niet verplicht maar wel handig voor de organisatie.  

Aanmelden via: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com   

Als het slecht weer is zullen de vossen in Myllesweerd en de kerk verstopt zitten.  

Het gaat dus altijd door. 
 

Tijd dat de vossen er zijn: 16.00-17.30 uur 
 

Spelregels: 

Neem de plattegrond en een pen mee 

• Zoek de 8 vossen/bijbelfiguren 

• De vossen zijn te vinden op de route die je op de plattegrond vindt. Om het 

kerstverhaal op chronologische volgorde te horen, loop dan de route volgens de 

nummering 

• Bij iedere vos is een activiteit 

• Van iedere vos krijg je een letter. Deze moet je opschrijven en daar aan het 

einde een woord van maken.  

Dit woord is een aanwijzing voor een verrassing aan het einde 

• Naast de vossen zijn er op verschillende locaties ook prachtige kerststallen te 

zien in etalages en bij woonhuizen, let dus goed op. 
 

Om het alvast thuis samen te lezen: het kerstverhaal op een eigentijdse manier 

geschreven is bijgevoegd 
 

Veel plezier!  
 

Werkgroep Kliederkerk parochie de Goede Herder. 

(de kliederkerk heeft als doel om op een laagdrempelige, leuke en kindvriendelijke 

manier een inkijk te geven in de katholieke kerk en het geloof) 
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Het Kerstverhaal op een eigentijdse manier verwoord:  

de geboorte van Jezus 
 

Lang, lang, lang geleden mensen gingen de mensen niet op 

reis met een vliegtuig om goedkoop en binnen no time in een 

hippe stad in een trendy tent te zitten. mensen gingen nog te 

voet of met een ezel op pad. Het was de tijd dat mensen op 

reis gingen om familie te bezoeken of om zaken te doen in een 

andere stad. Dit is de tijd waar dit verhaal speelt. 
 

Het verhaal gaat over een jong stel, een timmerman en zijn jonge vrouw. Ze leefden in 

het kleine stadje Nazareth. De jonge vrouw, Maria, was zwanger van hun eerste kindje. 

Jozef, de aanstaande vader, werkte hard in zijn kleine timmerzaakje. Het was in een tijd 

dat Israël bezet werd door de Romeinen. Helaas kennen we dit ook nog in onze tijd.  

In dat opzicht is niet zoveel veranderd. Helaas worden nog steeds bevolkingsgroepen 

onderdrukt en worden nog steeds landen bezet door machthebbers die vinden dat ze 

daar alle recht toe hebben. De Romeinen hadden 

besloten om een volkstelling te houden. Jozef en 

Maria moesten voor die volkstelling naar Bethlehem. 

Helaas konden ze geen appje of mailtje sturen, zelfs 

een brief behoorde niet tot de mogelijkheden. Jozef 

en Maria hadden geen andere keuze dan zich met hun 

ezeltje op weg naar Bethlehem te begeven.  

Van Nazareth naar Bethlehem is zo’n 150 kilometer. 

In deze tijd een klein sprongetje, maar in die tijd was 

dit een verre reis, zeker voor de hoogzwangere Maria. 
 

Na een lange tocht kwam het stel in de avond 

doodmoe in Bethlehem aan. Ze gingen op zoek naar een kamer. Het was toentertijd nog 

niet mogelijk om vooraf via internet te boeken. Het was druk in Bethlehem vanwege de 

volkstelling, veel reizigers waren in de stad en alle 

kamers waren helaas al bezet.  
 

Er zat voor Jozef en Maria niets anders op dan op zoek 

te gaan naar een andere slaapplek. In de velden 

vonden ze een oude verlaten stal, alleen een os was de 

eenzame bewoner van deze stal.  
 

Ze besloten om hier de nacht door te brengen. Die 

nacht werd het kindje geboren. Ook nu gold weer dat 

Jozef de verloskundige niet kon bellen en er was van 

tevoren ook geen geboorteplan gemaakt.  
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Dit baby’tje werd geboren met de os en de ezel als 

enige getuigen. Er was iet bijzonders aan dit kindje. 

Voordat Maria zwanger werd, verscheen een engel aan 

haar, hij vertelde haar dat ze een zoontje zou krijgen, 

Hij zou de zoon van God zijn. Niet lang daarna bleek 

Maria in verwachting te zijn. En die avond, in die 

donkere nacht, in de verlaten stal werd het kindje 

geboren. Maria en Jozef noemden hem Jezus en legden 

hem in een kribbe, een voerbak voor de dieren.  

Er kwam geen bericht op Facebook, maar een grote ster 

verscheen boven de stal. Engelen zongen ‘Gloria in 

Excelsis Deo.  
 

De herders die met hun schaapjes in de velden waren, zagen de grote ster en hoorden 

het gezang van de engelen. En ondanks dat er nog geen smartphone en geen social 

media was, wisten ze dat er iets bijzonders was gebeurd. De herders trokken 

nieuwsgierig naar de stal en vonden daar het kindje Jezus. Vol ontzag knielden ze neer. 

Drie koningen uit het oosten zagen een ster aan de hemel, daar hadden ze geen world 

wide web voor nodig, ze wisten dat ze deze ster moesten volgen en  

zonder tom-tom, maar geleid door de helderste ster die ze ooit  

hadden gezien gingen ze op weg.  

Ze wisten dat er een koning was geboren.  

Ze konden niet met lege handen op  

kraamvisite gaan.  

Ze namen wierrook, goud en mirre mee.  

De ster bleef hangen boven de kleine stal in Bethlehem, geen paleis, geen kasteel, geen 

glitter en glamour, maar een eenvoudige stal waar ze het nieuwgeboren kindje in een 

kribbe aantroffen.  

De koningen wisten, ondanks dat de pracht en praal ontbrak, dat Jezus een heel 

bijzonder kindje was. Net als de herders knielden ze neer en maakten ze een diepe 

buiging. 
 

Wil je weten hoe het verhaal van Jezus daarna verder gaat…. 

Bezoek ook de andere Kliederkerk activiteiten op: 

Datum 

12 februari 2023 

  2 april      2023 

25 juni       2023 

  1 oktober 2023 

Thema 

Valentijn 

Pasen 

Ik ga op reis 

Dieren 

Plaats 

Haps 

Langenboom  

St. Hubert 

Wilbertoord 
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KERSTCONCERT STREEKKOOR CANTHONIS 
 

Op zondag 18 december vindt het traditionele kerstconcert 

plaats van Streekkoor Canthonis. Het concert vindt plaats in de 

Matthiaskerk in Oploo en begint om 14.00 uur. Een programma 

met traditionele Kerstliederen, met de warme klank van koper 

(midwinterhoorn en concerthoorn), kunstharmonium, een klein 

gastoptreden van Vrouwenkoor Chablis uit Nijmegen, en met samenzang.  
 

Dit jaar een rijk gevuld programma met onder meer een aantal carols uit de rijke 

Engelse kersttraditie van de hand van componisten als Charles Stanford (1852 -1924), 

John Rutter (1945), en de jonge componist Philip Stopford (1977).  Van John Rutter is 

de uitspraak: ” Kerst en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het eten, de 

gezelligheid en de versiering kunnen mislukken, maar mooie muziek maakt van kerst 

pas echt een feest”.  
 

U hoort bij het concert van John Rutter (1945) de ‘Nativity Carol’, ‘Star Carol’ en ‘All 

bells in paradise’. In een bewerking van David Willcocks (1919 -2015) kunt u luisteren 

naar de ‘Sussex Carol’, ‘Hark! The herald angels sing’ (oorspronkelijk van Mendelssohn) 

en ‘O come, All ye faithfull’. Van Stanford zingen we een meerstemmig Magnificat in G 

met orgelbegeleiding. De componist Philip Stopford componeerde ‘In the bleak 

midwinter’. Klein Frans werk dat uitgevoerd wordt, zijn de liederen ‘Noël Nouvelet’, en 

‘Entre le boeuf et l’âne gris’, kleine lieve kerstvolksliedjes. Ook het bij alle koorleden 

van Canthonis geliefde ‘L’adieu des bergers’ van Hector Berlioz, staat op het 

programma. Enkele traditionele kerstliederen van Bach uit het Weihnachtsoratorium 

zullen niet ontbreken en natuurlijk zingen we samen aan het einde ‘Stille Nacht’.  

Een klein gastoptreden wordt verzorgd door 

Vrouwenkoor Chablis uit Nijmegen, ook onder 

leiding van Miriam Westgeest. Het koor zingt 

onder meer twee Franse kerstliederen van 

César Franck. 

Dirk Luijmes verzorgt de begeleiding op zijn 

kunstharmonium en de hoornist Herman 

Jeurissen, zal met zijn midwinterhoorn en 

orkesthoornspel zeker extra bijdragen aan de 

kerstsfeer. 
 

De muzikale leiding is in handen van Miriam Westgeest.  

De toegangsprijs voor het concert is € 10,- (inclusief programma) voor volwassenen en 

gratis voor kinderen tot 16 jaar. De kaarten zijn te bestellen via: canthonis.nl via de 

koorleden en op 18 december voorafgaand aan het concert.   
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KERSTCONCERT VOIX LÀ  
IN HET ‘EIGEN’ POSTHUIS BEUGEN 

 

Voix Là viert op zondag 18 december om 11.00 uur al een eigen kerstfeestje met 

een stemmig ochtendconcert. Dat doet het koor in de vertrouwde repetitiezaal van ‘t 

Posthuis in Beugen onder leiding van dirigent Wilbert Friederichs.   
 

Kerst is bij Voix Là nooit ‘zo maar’ kerst. Al te voor de 

hand liggende klassiekers worden vermeden of anders 

wel in een verrassend arrangement gegoten.  

Het koor duikt onbekende parels op terwijl ook liedjes die 

naar de letter van de wet geen kerstliedjes zijn - maar 

die wel prachtig in de sfeer en de boodschap van het 

feest passen - voorbij komen. Van Zweeds tot Frans, van 

grappig tot stemmig, van pop tot hymnes… het koor 

verkent als vanouds alle uithoeken van de wereld in 

diverse genres, talen en stijlen.  
 

Toegang gratis 

Het concert begint op 18 december om 11.00 uur. De toegang is gratis. Wel stelt het 

koor een vrijwillige bijdrage na afloop op prijs:  

er gaat ‘een pet’ rond.  

Kijk ook op www.voixlabeugen.nl of op Facebook: voixlabeugen  
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SAMEN TEGEN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 
 

Nederland is een transportknooppunt voor de hele wereld. Niet alleen voor legale 

goederen, maar ook voor illegale goederen, zoals drugs, geld en wapens. Deze vorm 

van criminaliteit brengt geweld met zich mee. Hiervan wil de transportsector geen 

slachtoffer zijn. En de overheid helpt hen hierbij.  

Afgelopen week was er in Oss, Den Bosch en Cuijk speciale aandacht voor het 

bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportsector rondom 

binnenhavens. Samen met de bedrijven uit deze sector werken politie, gemeenten en 

Douane aan het weerbaar maken van ondernemers en chauffeurs tegen criminele 

inmenging. De overheid en ondernemers doen er samen alles aan om criminaliteit in de 

transportsector tegen te gaan. De nadruk in de actieweek lag dan ook op preventie en 

voorlichting binnen de transportsector. Ondernemers kennen hun eigen sector het 

beste. Zij kunnen met hun kennis van het legale proces uitleggen welke 

verschillen wijzen op criminele invloeden. Agenten hebben op verschillende plaatsen 

gesproken met medewerkers rondom de binnenhavens over de criminele 

inmenging en de risico’s daarvan. Zij kregen, onder het genot van een kop 

koffie in een bijpassende mok, tips om signalen te leren herkennen. 
 

Waarnemend burgemeester van de gemeente Land van Cuijk Wim Hillenaar:  

“De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit begint bij een goede 

samenwerking van alle partners. Als gemeente alleen kunnen we in veel 

gevallen geen vuist maken. Maar deze integrale acties in de transportsector - waarbij 

we intensief hebben samengewerkt met politie, douane en de branche - tonen opnieuw 

aan dat we alleen samen sterk staan tegen ondermijning. En dat is de belangrijkste 

opbrengst van deze acties.” 
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Lijkt iets te mooi om waar te zijn?  

Dan is de kans groot dat dit ook zo.  

Melden kan: 

Bij de politie online via www.politie.nl 

Door te bellen met 0900-8844 

Anoniem via Meld Misdaad Anoniem 

(online via www.meldmisdaadanoniem.nl of door gratis te bellen met 0800-7000.  

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar je helemaal anoniem 

informatie kunt geven 
 

Afgelopen week werden in de regio Oost-Brabant in totaal 25 bedrijven bezocht. Er 

werden 16 containers door de Douane gecontroleerd. Enkele tientallen personeelsleden 

van terminals zijn getraind op het herkennen van signalen van georganiseerde 

criminaliteit en de bijkomende risico’s. Waardevolle informatie en signalen werden 

opgehaald. Ruim 100 mokken, waterflessen en folders werden uitgedeeld. 
 

De integrale aanpak gebeurt onder de vlag van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Hierbij 

is onderlinge samenwerking binnen overheidspartners als politie, gemeenten, Douane 

en Openbaar Ministerie essentieel. Zij faciliteren samenwerking tussen publieke partijen 

en bedrijven uit de transportsector. 
 

Transport Facilitated Organised Crime (TFOC) aanpak is sinds 2020 in Nederland actief 

met als doel de integriteit binnen de transportbranche te versterken en criminele 

inmenging te voorkomen.  

De integrale aanpak is een initiatief van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke 

Eenheid en het Landelijk Parket samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Hierbij 

is vooral de samenwerking tussen publieke partijen met bedrijven uit de transportsector 

essentieel. 
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ZESTIG JAAR ASSURANTIEKANTOOR W. VERHEIJEN 
 

‘WANT JIJ BENT HET DIE ONS BOEIT EN BEWEEGT’ 
  

Verzekering, bank, hypotheek. We willen allemaal zo onbezorgd mogelijk leven. 

Niet alles heb je zelf in de hand, maar gelukkig kun je genoeg zaken goed regelen. 

Dankzij Assurantiekantoor W. Verheijen in Wanroij.   

Wij helpen jou bij financiële beslissingen op belangrijke momenten in jouw leven. 

Met een vertrouwd team. Deskundig en dichtbij. 
  

Onafhankelijk 

Al zestig jaar lang stippelen wij voor jou de beste weg uit. Samen met jou. Want jij 

bent het die ons boeit en beweegt. Zowel privé als zakelijk.  

Altijd met jouw eigen adviseur aan tafel, met een volkomen onafhankelijk advies.  
  

Hypotheken: want het is al lastig genoeg… 

Op de woningmarkt zijn het spannende tijden met hoge huizenprijzen en een 

stijgende rente. Starter of doorstromer? Wij wijzen iedereen de weg! 
  

Verzekeringen: gemak en zekerheid 

Je huis, gezin en gezondheid, vakantie. Of jouw bedrijfsgebouw, inventaris, vervoer 

en transport. Bronnen van plezier en tevredenheid.  

Maar wat als het hoofdbrekens worden? Een goede verzekering neemt veel zorgen 

weg. Onze sleutelwoorden? Gemak en zekerheid. 
  

RegioBank: buurtzaam! 

Assurantiekantoor W. Verheijen is al vijfenvijftig jaar Zelfstandig Adviseur van 

RegioBank. Voor fijne contacten, de bakker om de hoek, de sportvereniging op 

fietsafstand. Een grote bank die zich ‘klein’ voelt. De buurtzame bank! 
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WIETPLANTAGE  
MET 500 PLANTEN AANGETROFFEN IN HAPS 

 

Dinsdagochtend 29 november heeft de politie een inval gedaan bij een bedrijf aan 

de Kokerbijl in Haps.  

Daar troffen ze een hennepkwekerij aan met 

maar liefst 500 planten.  

De kwekerij wordt volledig geruimd en alle 

wietplanten worden vernietigd. 

Enexis en Brabant Water zijn op de hoogte 

gebracht van de situatie. Zij gaan het water en 

de stroom afsluiten.  
Foto: SK-Media 

 

ROOK- EN GEUROVERLAST 
 

Bij windstil of mistig weer blijft de rook langer 

hangen en kan er luchtvervuiling, rook- en 

geuroverlast ontstaan.  

Kijk daarom altijd op de Stookwijzer voordat je 

gaat stoken. De Stookwijzer geeft een actueel en 

lokaal stookadvies.  

Helemaal geen hout stoken is het beste voor een 

gezonde leefomgeving.  

Wil je toch de houtkachel, pelletkachel, open haard of vuurkorf aansteken?  

Kijk op https://www.stookwijzer.nu hoe je de uitstoot van schadelijke stoffen kunt 

beperken.  

 

  

https://www.stookwijzer.nu/?fbclid=IwAR0CVTr_CoZJwIIAuhU50jKZG6iYN_tAdfuQHlJdS-lXN4z89vlCP2owE7c
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DE PAARDESTAL 
 

In ‘De Paardenstal’ heb ik vroeger heel wat 

uurtjes doorgebracht, vooral nadat mijn 

verkering na 3 jaar uitging. Ik was toen 

rond de 20 jaar. ‘De Paardenstal’ was 

eigenlijk een nachtbar. Maar niet voor mij, 

ik was er overdag ook vaak. Na 12 uur ‘s 

nachts liep het vaak vol. Hans en Nellie 

waren de eigenaren. Hans kwam uit Uden 

en Nellie uit Boekel. Bij Nellie thuis hadden 

ze ook een café. Ik ben daar wel eens met 

Hans geweest. Bij Nellie thuis hadden ze 

ook paarden. Vandaar de naam ‘Paardestal’ 

in Haps. Met Hans kon je gezellig praten. 

Hij wist allerlei anekdotes die hij dan met 

veel humor vertelde. Maar Hans had ook 

een andere kant.  

Hij was maar een klein mannetje, maar hij was voor de duvel niet bang! Ik heb hem er 

zo wel eens een paar heel vervelende gasten uit de Paardestal zien knikkeren. Nellie 

was vooral heel knap en een perfecte bar-dame. Ik schat dat praktisch iedereen van de 

stamgasten verliefd op haar was!  Daar hoorde ik dus ook bij.  
 

Ze tapten daar in die 

tijd Drie Hoefijzers 

bier. Ik heb wel eens 

gevraagd waarom Drie 

Hoefijzers bier? “Dat 

paste goed bij de 

naam Paardestal”, zei 

Hans.  

We gingen ieder jaar 

met de bus naar de 

Drie Hoefijzers in Breda. Daar werd echt veel bier gebrouwen. We kregen daar 

natuurlijk ook enkele biertjes gratis. We konden daar na afloop ook heel goedkoop een 

treetje bier meenemen.  
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Op het herentoilet hing in ‘De Paardestal’ een condoomautomaat. Als je niet precies wist 

hoe je de knoppen van de condoomautomaat moest gebruiken maakte het apparaat een 

ontzettende herrie. Dan zag je meteen daarna meestal iemand met een heel rood hoofd 

van de WC afkomen. Op het apparaat zat een grote sticker met MADE IN CHINA.  

Zijn dat wel vertrouwde condooms? vroeg ik eens aan Hans. Jazeker, zegt Hans.  

Alleen de condoomapparaten komen uit China. De inhoud dus niet. Gelukkig zeg ik.  

En de condooms, vervolgde Hans komen uit India!  
 

Hans en Nellie hadden heel graag Hollandse Nieuwe.  

Een viskraam in Uden had de lekkerste Hollandse Nieuwe,  

zei Hans. Zodoende ben ik met de motor met Hans achterop  

verschillende keren naar Uden gereden. Hans vond het heel  

leuk bij mij achterop de motor.  
 

Voor de stamgasten had hij ieder jaar een uitje naar een  

nachtclub in Nijmegen. De naam van deze Nachtclub was  

‘Corona’. Toen konden ze nog niet weten dat 50 jaar later een  

kwaadaardig virus rondwaarde met dezelfde naam. (Corona) Dan hadden ze beslist voor 

een andere naam gekozen. In ‘De Paardestal’ had ze ook een heel mooie Jukebox.  

Het nummer wat ik daar steeds weer draaide was ‘Whole Lotta Love’ van Led Zeppelin.  

Er werd ook heel veel getoept in de Paardestal.  Toepen was een kaart- en gokspelletje. 

Er werd ook af en toe om een rondje bier getoept. Dan gebeurde het wel eens dat ik na 

afloop niet al te vast meer op mijn benen stond. Dan liet ik mijn fiets bij ‘De Paardestal’ 

staan en liep naar huis. Later kreeg ik opnieuw verkering en ben daarna niet zo heel 

vaak meer in ‘De Paardestal’ geweest. Het was voor mij een leuke tijd in ‘De Paardestal’ 

in de Parallelstraat. 
 

Snijer         
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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD  
 

Op dinsdagavond 29 november 2022 vond de 

vergadering van de Dorpsraad plaats in 

zalencentrum De Posthoorn in Haps.  

Namens de gemeente Land van Cuijk was 

wethouder Hendriks-van Haren aanwezig alsmede de ambtenaren Strik en Engbers. 

Volgens de presentielijst waren er 55 personen aanwezig inclusief de contactpersonen 

van de buurten. 
 

Budget Sociale Vernieuwing: het door de gemeente beschikbaar gestelde budget van 

€ 3000,- wordt verdeeld over 7 aanvragen die zijn gedaan vanuit  

de Hapse gemeenschap. 

Park de Wild              klimpiramide                  € 606,53 

Jeugdcarnaval                   kleding/carnavalswagen  € 365,20 

Juliana                             instrumentmicrofoons  € 280,86 

De Schakel                         Drukkosten 1 editie   € 412,31 

Hapse Sportaanbieders  Hapse sportdag juni 2023     € 768,76 

De Veldkijkers                     Burendag kist speelgoed        € 210,80 

Maria molen                        Verlichting                            € 355,54 

Voor het volgend jaar 2023 is € 7.500 beschikbaar voor de Dorpsraad.  

Een en ander moet nog door de gemeente uitgewerkt worden 
 

Voortgang woningbouw: Tot 2030 staan 78 woningen gepland in Haps die dan ook 

klaar moeten zijn, aldus de wethouder. Er wordt gesproken over locaties Weemen, 

Thijssen en Mooren. Vanuit de vergadering werd gevraagd of er een tijdspad gegeven 

kon worden en wanneer de eerste woningen dan gebouwd worden. De gemeente gaat 

navraag doen en proberen aan te geven welke procedures er ondernomen moeten 

worden en hoelang elke procedure duurt. De gemeente belooft dat Haps prioriteit heeft 

in de gemeente maar dat zien we als dorp nog niet terug. Vanuit de zaal wordt ook 

aangegeven dat de gemeente actief op zoek moet naar bouwgrond en een minder 

afwachtende houding in moet nemen. Al in het dorpsontwikkelingsplan van 2011 werd 

beloofd dat woningbouw prioriteit heeft, maar daar is weinig van terecht gekomen. 
 

Kerk in Haps: Ans van Zeeland geeft aan dat het kerkbezoek drastisch 

afneemt. En dat terwijl de kosten hiervan alleen maar toenemen (o.a. 

energiekosten, onderhoud, e.d.). De geloofsfunctie van de kerk gaat 

over enkele jaren vervallen. Er wordt nagedacht over een invulling van 

het kerkgebouw. Hiertoe wordt een werkgroep in het leven geroepen die 

over de mogelijkheden na gaat denken. Dus wie denkt: ‘daar wil ik een 

mening over geven!’ dan kun je je al opgeven bij het secretariaat van de 

dorpsraad of bij de locatieraad van de parochie.  

De kerkdiensten zullen vanaf 10 december in het Steunpunt plaats gaan vinden 

vanwege de kou, met uitzondering van de Kerstvieringen, die wel in de Sint 

Nicolaaskerk plaatsvinden. 
 

Zonnebus: Toelichting door Han van Oort, initiatiefnemer in Cuijk. Er is interesse 

getoond in Haps voor het project Zonnebus zoals dat in Cuijk wordt uitgevoerd.  

Doel hiervan is natuurlijk de mobiliteit van de inwoners te bevorderen maar ook 

bestrijding van eenzaamheid is hierin een item. Jan van Hoof uit Haps heeft contact 

opgenomen met Han van Oort om dit initiatief op te zetten in Haps. Er is gekozen om 

hiermee te starten op iedere woensdag (als het Cuijkse markt is) vanaf 1 januari 2023. 

Een rit kost 1 euro heen en 1 euro terug. Er is een bepaalde routeplanning gemaakt en 

reeds 7 Hapse chauffeurs hebben zich als vrijwilliger hiervoor aangemeld.  
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Dorpskern inrichting. Naar aanleiding van de inloopavond die plaats vond 

op 1 november omtrent de inrichting van de Dorpskern zijn enkele 

wijzigingen aangebracht (plateaus met klinkers wordt asfalt en met de soort 

bomen wordt gekeken welke het beste past. Er wordt een update van het 

bestand aangeleverd dat gepubliceerd wordt op de website www.Haps-info.nl 
 

Lokkantseweg. Er is een plan om de Lokkantseweg veiliger te maken voor bewoners 

en het fietsverkeer van scholieren naar Boxmeer. De geplande aanpassingen aan de 

Lokkantseweg, hebben de goedkeuring van de werkgroep van de aanwonenden.  

Het tijdspad van de uitvoering van de werkzaamheden is nog niet bekend. 
 

WIU: Werk in Uitvoering. Dit betreft een knelpuntenlijst die bewoners via de 

Dorpsraad bij de gemeente LvC kunnen indienen (dorpsraadhaps@gmail.com ). Dit kan tot 

1 januari 2023, waarna de Dorpsraad de lijst bij de gemeente moet aanleveren. Het 

gaat bijvoorbeeld over verbetering verlichting, nieuwe asfaltering Steenakkerstraat, 

fietspaden Kalkhofseweg, fietsweg Mondsestraat, e.d. Dit naar voorbeeld van de 

voormalige gemeente Boxmeer waar deze werkwijze in de praktijk goed werkte. 

Melden van kleine problemen kan via de app: ”mijngemeenteapp”. Denk aan 

omgevallen boom, prullenbak niet geleegd, scheefliggende stoeptegels, 

verstopte afwatering straat, illegale storting huisvuil, etc... 
 

Tiny Houses. We hebben naar de actuele stand van zaken gevraagd wat 

betreft aanvragen voor Tiny Houses. De gemeente kon hier geen duidelijk 

antwoord op geven omdat de initiatiefnemers dit liever niet bekend maken en deze 

moeten gerespecteerd worden. Als dorp betreuren we deze geheimzinnige gang van 

zaken en roepen initiatiefnemers op om hun plannen kenbaar te maken. 

Mevr. van Daal laat weten dat voor haar project geen ambtenaar beschikbaar is, die het 

dossier kan behandelen.  

https://facebook.us9.list-manage.com/track/click?u=b0398c0c07b80075197e1e730&id=2488aa5a28&e=bc0efa5beb
mailto:dorpsraadhaps@gmail.com
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Mededelingen:  

• 12 december is er een bijeenkomst ter promotie van Cuijk. Hierbij kan Haps 

aansluiten. Dit om Cuijk, en voor ons met name Haps, toeristisch op de kaart te 

zetten. Als dorpsraad hebben wij geen ruimte in de agenda maar roepen 

geïnteresseerden op om deel te nemen. 

• Feestverlichting: deze hangt weer in de Kerkstraat dankzij Giso Jans en Roland 

Zonnenberg, zij doen dit tegen een kostendekkende vergoeding waarvoor wij 

hen dankbaar zijn. Helaas zijn verschillende armaturen defect maar de 

verlichting is gedateerd en met de nieuwe Kerkstraat gaan we nieuwe verlichting 

aanschaffen. Ideeën hiervoor zijn welkom 

• Aandacht voor “energie-armoede”. Cuijk heeft potjes voor particulieren en 

verenigingen. Beide 2 miljoen euro. 

• Sluiting Merlet school in Mill: consequenties voor Hapse scholieren. School gaat 

definitief dicht. 

• Op 17 januari 2023 houden we een energiecafé in Haps. 

Hierover komt nog een oproep in de Schakel. 
 

De avond wordt besloten met een presentatie van Els van Daal en 

Ans van Zeeland in het kader van het onder de aandacht brengen 

van het project: “Langer Thuiswonen”. Wonen/ Zorg/ Welzijn.  Uitgebreid wordt 

aangegeven dat in Brabant maar zeker ook in het Land van Cuijk in de nabije toekomst 

grote problemen zullen ontstaan doordat de bevolking vergrijst, de voorzieningen 

teruglopen en meer en meer op zelfwerkzaamheid zal dienen te worden gefocust. 

Aandacht wordt hiervoor gevraagd en ook voor de mogelijke oplossingen: Zorgcirkels. 
 

Volgende vergaderingen van de Dorpsraad 

7 februari 2023   13 juni 2023    23 november 2023 
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CABOOSE 
 

Knutsel 

Op 25 november hadden we een adventskerstboompje van luciferdoosjes op het 

programma staan. Ondanks het voetballen van Nederland waren er toch weer 34 

kinderen die enthousiast aan het knutselen gingen.  
 

We maken met een paar vrijwilligers van tevoren een voorbeeld en geven aan het begin 

van de avond uitleg wat de bedoeling is. Toch gaat het dan niet altijd goed met de 

knutsel, daarom zijn wij blij met onze helpers die dit dan kunnen corrigeren. 

Halverwege het programma krijgen de kinderen 

ranja en een snoepje en mogen ze zich buiten even 

uitkuren. De echte fanatieke knutselaars blijven 

liever binnen en knutselen door. Hebben zelfs soms 

geen tijd voor het snoepje. 
 

Wat betreft inkoop was het een uitdaging om binnen 

ons budget 24 presentjes per kind te vinden die in 

een luciferdoosje pasten!! Maar een uur na afloop van de avond kregen we al een app 

van een ouder dat het allemaal paste! 
 

Maar goed, de kinderen mochten beginnen met de 

luciferdoosjes in te pakken met gekleurd (kerst/pakpapier). 

Deze werden dan weer aan elkaar geplakt met kartonnetjes 

ertussen om de constructie te verstevigen. Soms geven we 

kwastjes als er geplakt moet worden maar deze keer hebben 

we voor de vingers gekozen. Zo grappig om de reacties hierop 

te ervaren. Het ene kind geeft er niks om en het andere kind 

zou het liefst om de minuut de handen willen wassen. 
 

De voorkant van de “laatjes” werden door sommigen ook nog 

voorzien van een kleurig frontje en dan moest er nog een 

nummer op. Met het naar huis gaan hebben degenen die de 

kinderen ophaalden een zakje met kleine 

hebbedingetjes/snoep en een briefje meegekregen om/hoe de boom te vullen. 
 

Om de deadline van de Schakel te halen sturen wij vaak op vrijdagavond onze copy al 

in. Zo leuk voor ons als team om voor dat dit klaar is, al reacties te krijgen van ouders 

dat hun kind het weer leuk hebben gehad en benieuwd zijn naar de inhoud van de 

adventsboom.  
 

Aangezien dit de laatste knutsel was voor 2022, rest het ons om iedereen een fijne 

feestmaand december te wensen. Hopelijk tot de volgende knutsel in 2023! 
 

Team Knutsel  

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

YOLO 

Volgende data: 9-12, 13-1, 3-3, 24-3, 21-4. 
 

NEXXT 

We hadden gepland om een leuke film te gaan kijken vlak voor de kerst maar wegens 
de vele andere activiteiten op deze avond hebben we dit moeten annuleren.  

Maar niet getreurd: op vrijdag 20 januari is alweer de volgende activiteit.  

We gaan klimmen! Meer informatie volgt volgend jaar in de mail. 
 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen. 

Groetjes, Team NEXXT 

Data Nexxt: 20-01, 10-03, 21-04, 16-06 
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Wie ben jij:   

Ik ben Yves Kalse. Ik heb tot mijn 2e verjaardag in Grave 

gewoond. Vanaf 2018 woon ik samen met mijn moeder 

Lien, vader Jeremy en mijn grote zus Noa in Haps. Ik 

heb geen huisdieren, maar ik zou er wel graag een willen 

hebben, namelijk een konijntje.  
 

Leeftijd?  

Ik ben 6 jaar oud.  
 

Welke groep of klas zit je?  

Ik zit in groep 3, bij juf Caroline en juf Shanaia op 

basisschool de Bongerd.  
 

Wat zijn jouw hobby`s? 

Het liefs speelt ik de hele dag Minecraft op de Xbox of 

Roblox op mijn telefoon, maar dat mag helaas niet van 

mijn ouders. Dus zie je mij ook veel buiten. Wat doe ik 

dan graag buiten, veel voetballen, basketballen, lekker 

sportief daar houd ik van. Hoe gekker hoe leuker.  
 

Wat wil je later worden? 

Ik wil later net als Max Verstappen racen in de Formule 1, want het lijkt mij supervet 

om in een formule 1 auto over een circuit hard te racen.  
 

Waar word jij vrolijk van?  

Ik word blij van een ijsje van ijs & spijs, lekker eten en vrolijke dingen, zoals fidget 

toys.  
 

Wat vind je het leukst in of van Haps? 

Haps is een leuk klein, gezellig dorpje waar al mijn vrienden wonen. Dit vind ik 

superleuk.  
 

Wat zou je graag anders zien in Haps? 

Ik heb geen idee wat ik anders zou willen zien in Haps.  
 

Wat mis je in Haps? 

In Haps mis ik een binnenspeeltuin. Ik wil namelijk ook wanneer het slecht weer is, hele 

dag regent en of vriest lekker gezellig binnen met mijn vrienden kunnen spelen.  
 

Aan wie wil je de pen doorgeven en waarom?  

Ik wil de pen doorgeven aan Noud van de Berg, omdat hij de pen  

nog niet heeft gehad. 

 

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 

 

 

  Jantje is te laat 

Jantje komt weer eens te laat op school en de juf vraagt waarom hij te laat is. 

Jantje antwoordt: ”Ik droomde over voetbal juf.”  

“Maar dat is toch geen excuus om te laat te komen Jantje?” 

“Jawel”, zegt Jantje, “want er was een verlenging.” 
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NIEUWS VAN DE ZONNEBUS 
 

Start per 1 januari 2023 
 

De voorbereidingen voor het opstarten van de Zonnebus van  

Haps naar Cuijk zijn in volle gang.  

In dit artikel kort de stand van zaken. 
 

▪ Er zijn inmiddels 8 vrijwilligers die op de bus gaan rijden.  

Donderdag 1 december hebben de meeste chauffeurs al kennis  

gemaakt met het rijden met deze elektrische bus.  
▪ De Zonnebus is gepresenteerd tijdens de dorpsraadvergadering van 29 november. 

De reacties waren zeer positief. Hierin werd benadrukt dat de zonnebus een goede 

bijdrage kan leveren aan het vervoer van (oudere) bewoners.  

Er komen steeds meer oudere inwoners in ons dorp en tegelijkertijd neemt het 

aantal zorgverleners af. We zullen elkaar steeds meer moeten helpen, ook in het 

vervoer. De zonnebus kan hierin een mooie bijdrage leveren. 

Maar de Zonnebus is er voor iedereen die op woensdag een rit van Haps naar Cuijk 

wil maken en terug. 

▪ De routes van de Zonnebus voor Haps zijn in concept vastgesteld. Deze worden 

hiernaast getoond met daarbij aangegeven de haltes die we willen gebruiken.  

Deze routes kunnen op basis van de ervaringen nog worden gewijzigd. 

De rijtijden van de bus worden in het volgende nummer van De Schakel aangeven.  

Overigens kan ook op andere plekken op de route worden opgestapt. Daarover in 

de volgende Schakel meer. Tevens leggen we dan ook de spelregels uit. 

▪ Zoals al aangegeven starten we met de zonnebus in het nieuwe jaar en rijden we 

alleen op de woensdag. Deze dag is het markt in Cuijk. 

Het instaptarief bedraagt € 1,-. Retour Cuijk kost dan € 2,-. 

Wanneer de ervaringen in de proefperiode (ca. 3 maanden) positief zijn, gaan we 

kijken of en hoe we de routes ook op andere dagen kunnen invullen. 
 

Hebt u vragen of wilt u meer weten over de zonnebus? 

Neem dan contact met mij op. 
 

Jan van Hoof   jwpvanhoof@gmail.com  Tel. 06 20184878 

mailto:jwpvanhoof@gmail.com
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Route Zonnebus  

in Cuijk 

 

1.La Salle –  

    Graaf Hermanstraat 

2. Hof van Cuijk 

3. Bibliotheek/ markt 

4. Louis Jansenplein 

   (weekmarkt) 

5. Station Cuijk 

6. Gemeentehuis Cuijk 

7. Castella Cuijk 

8. Centrum Cuijk 

9. Markt – Apotheek markt 

 

ROUTE ZONNEBUS HAPS – CUIJK   

Route Zonnebus in Haps 

 

1. Bushalte 

    Kalkhofseweg (start) 

2. Parkeerplaats cafetaria 

    “De Buren” 

3. Splitsing  

    De Schans/ Het Loo 

4. Splitsing  

    Parallelstraat/ De Groes 

5. Speeltuin  

    De Aalsvoorten 

6. Splitsing Kampsestraat/ 

    Past. Pompestraat 

7. Beatrixlaan/ Vivellihof 

8. Kerkplein/  

9. De Schittering 

10. Steunpunt  

    (ingang Irenestraat) 

11. Rozengaard 

12. Leliëngaard 
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JONG GELEERD IS …. MUZIEK MAKEN 
 

Muziekvereniging Juliana heeft een (vernieuwde) 

jeugdcommissie en die is voortvarend van start gegaan: 

zo jong mogelijk beginnen met muziek is het motto en 

daar staan wij natuurlijk helemaal achter!  

Op vrijdag 18 november richtte onze commissie haar 

muzikale vizier op groep 1 en 2 van BS ‘de Bongerd’! 
  

Het is 11.00 uur als Mirthe de klas binnenkomt. Zonder 

een woord te zeggen plaatst ze de muziekstandaard, 

maakt haar instrument klaar, zet muziek op de 

standaard. En de kinderen. Echt waar: Ademloos hebben 

ze zitten kijken. Geen geluid kwam eruit. 
 

Toen Mirthe “Sinterklaas kapoentje” begon te spelen, 

zag je kinderen die alleen oog hadden voor Mirthe, 

anderen die hun oren dicht hielden, omdat ze dachten 

dat er een hard geluid zou komen en kinderen die de 

melodie herkenden. Wat een feest. Ze konden en 

mochten meezingen. En onze Mirthe is een geboren 

talent als het gaat om in te spelen op de reacties van de 

kinderen.  
 

De trotse mama van Mirthe, commissielid Germien van 

Benthum en de juffen genoten volop mee van deze 

gezellige 20 minuten. De kinderen wilden ook veel weten 

over het instrument:” Wat is dat?” en “Ken jij nog meer 

liedjes?” en “Hoe heten die dingen die bewegen?” 
 

Enthousiasme, verwondering, muziek maken en 

meezingen: stiekem hoopte de jeugdcommissie daarop 

en dat kwam uit! Met een grote lach op het gezicht, 

liepen zij de school uit: een mooie muzikale opmaat voor 

een mooi vervolg! 
 

Weetjes 

De leerlingen van onze opgestarte Blokfluitopleiding 

hebben al opgetreden in hun eigen klas met Sinterklaasliedjes: Hoe leuk is dat! 

Binnenkort gaan wij opnieuw naar de basisschool om samen met de kleutergroepen 

kerstliedjes te spelen en te zingen! Leuk hè!! We houden jullie op de hoogte! 
 

Groetjes, jeugdcommissie MV Juliana Haps 
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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 zullen om 11 

voor 8 beginnen 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 tekort komen. 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 bij 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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ROCK-TRIBUTEFESTIVAL IN HAPS 
 

Thunderrock 2022 
 

Op zaterdag 17 december is het zover: de 5e editie van Thunderrock in sporthal de 

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

Scoor daarom snel je tickets voor deze jubileumeditie van dit spetterende 

rockfestival met optredens van fantastische rocktributes van AC/DC (High Voltage 

Belgium), Foo Fighters (Best of Foo), Pearl Jam (Black Pearl) en Led Zeppelin 

(Physical Graffiti). Deze top-tributebands brengen een indrukwekkend eerbetoon 

aan hun wereldberoemde voorbeelden door het vertolken van de beste songs en de 

grootste hits. En met de vette (hard)rock-covers van Black Solid zul je met 

heimwee terugdenken aan de geweldige rockmuziek uit de jaren 70, 80 en 90. 

Energieke optredens op een groot podium met een sublieme licht- en effectenshow 

en een perfect geluid. Het belooft dan ook een weergaloos rockspektakel te worden. 

So, be there!! 
 

Thunderrock 2022: zaterdag 17 december 2022, sporthal de Stappert,  

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

                               Tickets à € 22,50 verkrijgbaar bij: 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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ANDER ‘JASJE’  
VOOR PRIJSUITREIKING “DORPSKWIS 2022” 

 

Op VRIJDAG 16 DECEMBER is de uitslag van de dorpskwis weer bekend. 

Traditiegetrouw wordt dit “gevierd” met een geweldige 

feestavond waarbij alle teams in het zonnetje worden gezet. Is 

het niet omdat ze in de prijzen zijn gevallen dan is het wel met 

een “onthullend/ontluisterend” filmpje of fotootje! 

Hiervoor werd de halve avond gereserveerd en was het daarna 

tijd voor “party”.  

Alle in het verleden gehouden feestavonden waren een 

ongekend succes. Maar ook wij gaan met de tijd mee.  

En dan bedoelen we met “de tijd” de tijd van 

“budgettering”! Helaas zijn ook de kosten voor de kwis 

sterk gestegen en wat we zeker niet willen is dat de door 

de teams gekozen “goede doelen” tekort wordt gedaan en een andere opzet is dan 

ook noodzakelijk!!  
 

Wat gaan we doen? 

Dit jaar gaan we het omdraaien. Een gezellige feestavond voor iedereen die van 

een feestje houdt met daarin de prijsuitreiking.  

Met de 6-koppige formatie Balloon gaan we helemaal los. De entree voor deze 

avond is voor iedereen gratis!! Een klein programma is dan ook gepast lijkt ons. 

Traditiegetrouw start de avond om 20.00 uur. De teams/deelnemers worden eerder 

uitgenodigd via de captains zodat we ook daadwerkelijk 20.00 uur met de 

prijsuitreiking kunnen beginnen. Anders dan andere jaren duurt de gehele officiële 

prijsuitreiking maximaal tot 21.15 uur.  
 

Na een korte pauze neemt onze muzikale tijdmachine BALLOON het podium over 

en zal verder “gezelligheid” de boventoon voeren. Natuurlijk zullen we in de pauze 

nog even gebruik maken van het beeldscherm en hierop nog enkele ingestuurde 

filmpjes en foto’s presenteren!! 
 

WEDEROM HET “KWISTIG ARRANGEMENT” VOOR DE TEAMS! 

Inmiddels gewend hebben we dit jaar ook weer een “KWISTIG ARRANGEMENT” 

voor alle teams en hun deelnemers. Alle deelnemende kwisteams worden hiervoor, 

via de captain, uitgenodigd en de mogelijkheid geboden in te schrijven voor ons, 

inmiddels befaamde KWIS-arrangement! Een avondje gezellig feesten voor een 

“aantrekkelijk deelnemersbudget”; zie het als een kleine beloning voor een avondje 

afzien met de kwis op 19 november! 
               

Balloon, de muzikale tijdmachine! 

Balloon bestaat uit 6 muzikanten uit Noord-Limburg. In 2018 kwam de band bij 

elkaar en speelt covers en medleys in afwisselende stijlen; een gaaf en divers 

repertoire in combinatie met een flitsende show!  

Het programma bestaat uit verschillende tijdzones, 

van de 70s tot nu. Denk bijvoorbeeld aan hits van 

ABBA, Queen en Toto, maar ook Backstreet Boys 

en Whitney Houston komen voorbij. 
 

Het zestal bestaat uit een prachtige zangeres, een 

energieke zanger en 4 fantastische muzikanten. 

Balloon, een unieke ervaring voor jong en oud! 
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INSCHRIJVING KAARTEDSTRIJDEN IS GEOPEND  
 

                10de editie 

Hopse Rikkampioenschappen 2022 

(op HOPSE en BRABANTS AUTHENTIEKE wijze!) 
 

Beste kaart-liefhebbers, 

Bij deze is de inschrijving weer geopend voor dit unieke  

kaarttoernooi in Haps.  

Zoals je ziet hebben we 2 data gepland in een tijdsbestek  

van 2 weken namelijk dinsdag 27 december en  

donderdag 29 december.  

Vooraleer je onderstaand formulier gaat invullen hebben  

we nog enige informatie voor jullie die van wezenlijk belang kan zijn.  

Gelieve deze goed door te nemen. 

DATA VAN HET KAARTTOERNOOI 

DINSDAG 27 EN DONDERDAG 29 DECEMBER  

Het is niet verplicht beide avonden aanwezig te zijn. Wil je echter kans maken op de 

felbegeerde titel dan adviseren wij je aan beide avonden deel te nemen met de 

verplichting de laatste avond zeker aanwezig te zijn! 
 

REGLEMENT 

Er wordt gespeeld volgens het reglement wat na sluiting van de inschrijving aan 

eenieder wordt uitgereikt. Het betreft hier het normale rik-reglement. Ook wordt deze 

aangevuld met regels die bepaald worden door de organisatie om eventuele discussies 

te voorkomen. Hierdoor kan het zijn dat voor jou of je club enige “normaal” 

gehanteerde regels komen te vervallen en vervangen worden door algemeen 

vastgestelde regels. In alle gevallen waar alsnog onduidelijkheid over ontstaat beslist de 

organisatie. Na inschrijving ontvang je het reglement per mail. 
 

ONDERDELEN EN INSCHRIJFGELD 

Je kunt je inschrijven voor 2 onderdelen: 

Rik “Brabant authentiek” als club en individueel (52 kaarten, geen joker, geen stok) of 

Rek “Hopse wijze” als club en individueel (53 kaarten, met joker, met 5 op stok) 

Dus als je als clubje inschrijft (minimaal 4 deelnemers, MAXIMAAL 6)) doe je 

automatisch mee aan de individuele wedstrijd. Als je je individueel inschrijft doe je niet 

mee aan de teamkampioenschappen. 
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Als bijdrage vragen we éénmalig € 10.00 per deelnemer, ongeacht of je als club of als 

individueel meedoet of 1 of 2 avonden aanwezig bent.  

Deze gelden komen geheel ten goede aan het toernooi! 
 

In volgende nummers van De Schakel en via persoonlijke correspondentie 

(na inschrijving) zullen wij jou en je clubje op de hoogte houden van 

verdere ontwikkelingen.  

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden dan kun je altijd contact 

opnemen met: Sportcafé de Stappert via telefoonnummer 06-

30316090/0485-330518 of via mail: stappert-rikken&ziggo.nl 

Tot zover deze info.  
 

Hieronder vind je het inschrijfformulier.  

Gelieve dit ingevuld in een envelop met het inschrijfbedrag à € 10.00 (per persoon) in 

de bus te deponeren of af te geven.  

Dit kan op de volgende adressen: 

- John Nabuurs  Burgemeester van Hultenstraat 1 

- Guus Nabuurs  Rozenhof 15 

- Sportcafé de Stappert Beerseweg 2 
 

Bij voorbaat dank namens Sportcafé de Stappert 
 

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

INSCHRIJFFORMULIER KAARTTOERNOOI 2022 
 

IK/ WIJ *  DOE(N) MEE AAN DE HAPSE RIK/REK KAMPIOENSCHAPPEN 
 

EVENTUEEL NAAM KAARTCLUB: …………………………………………………………………  

 

NAAM EN TEVENS CONTACTPERSOON: TELEFOON  EMAILADRES 
 

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

MET DE VOLGENDE LEDEN 

 

1. ……………………………………………. 2………………………………………….3…………………………………………. 

 

4……………………………………………….5…………………………………………..6…………………………………………. 

 

WIJ SCHRIJVEN IN VOOR: * OMCIRCELEN WAT VOOR JE VAN TOEPASSING IS 
 

1. Rik “Brabant authentiek” *     2. Rek “Hopse wijze” * 
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KERSTKNUTSELS VAN HOUTEN WASKNIJPERS 
 

Kerstster/ Kerstboompjes/Rendieren 

 

Wat heb je nodig?   

• houten wasknijpers voor elke ster of sneeuwvlok 

• een lijmpistool (inclusief patronen) 

• een potje verf, geschikt voor hout 

• een kwast 

• eventueel glitter of andere decoractie-materiaal  

• touwtje of lint 
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OLIEBOLLENACTIE HAVOC 
 

We zijn volop bezig met het voorbereiden van de jaarlijkse 

oliebollenactie. Helaas kunnen we de fijne samenwerking 

met bakkerij D’n Bekker niet meer voortzetten.  
 

Bij dezen willen we hen heel erg bedanken voor de jaren 

dat we in de bakkerij terecht konden en op vele vlakken 

ondersteund werden! 
 

Voor ons vormde dit (na de corona-

jaren) weer een nieuwe uitdaging, 

maar één ding is zeker: de 

oliebollenactie gaat door!  
 

Op Oudjaarsavond kunt u wederom 

genieten van overheerlijke oliebollen 

en appelbeignets. 
 

Dit jaar mogen we gelukkig weer bij u aan deur komen, maar helaas lukt het ons 

waarschijnlijk niet om bij alle Hapsenaren te komen.  
 

Als u zeker wilt zijn van de lekkere oliebollen 

en appelbeignets van HaVoC, maak dan 

gebruik van onze webshop. 

Net zoals vorig jaar kunt u heel gemakkelijk 

vooraf uw bestelling plaatsen via  

https://vc-havoc.landvancuijkshop.nl/ 
 

Als inwoner van Haps kunt u ervoor kiezen om 

uw bestelling bij u thuis te laten bezorgen of 

om hem af te halen bij onze drive-through op 

het Kerkplein tussen 10.00 en 14.00 uur. 
 

De laatste jaren hebben wij de prijzen onveranderd kunnen laten, maar in deze tijd 

zijn ook wij genoodzaakt om de prijzen aan te passen: 
 

  5 stuks  10 stuks  

Oliebollen  € 5,-  € 9,-  

Appelbeignets  € 6,-  € 11,-  
  

Groetjes, de Oliebollencommissie van HaVoC  
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PIETENTRAINING 
 

De Sint en zijn pietjes zijn weer in het land. De pietjes sporten al 

genoeg nu ze hier in Nederland zijn. Al die avonden over de daken 

klimmen en klauteren, ik word er al moe van als ik eraan denk.  

Maar zijn deze pietjes net zo sportief als onze beloftes?  

Dat is altijd weer een leuke uitdaging! Bij HaVoC wordt dit altijd weer  

getest tijdens de Pietentraining.  

Ook voor onze jeugd is dit altijd weer een dag om naar uit te kijken,  

want het gaat er dan toch altijd een beetje anders aan toe. Er wordt  

begonnen met het trainen van pietenbehendigheidjes. Eigenlijk lijkt  

het pietenleven wel een beetje op volleyballen. Je moet behendig zijn  

en snel en je moet een beetje kunnen mikken.  
 

Dus hoe zag de training eruit? De kinderen gingen zigzaggend over balken lopen, net 

alsof het de gladde daken van Haps zijn. Daarna moesten ze pittenzakjes in de hoepel 

gooien, want de juiste cadeautjes moeten ook in de juiste schoorsteen terecht komen! 

Genoeg geoefend als piet! We gaan de rollen omdraaien. In de wandelgangen hebben 

we gehoord dat de pietjes perfect in vorm waren. De gesteldheid van hun lichamen zijn 

om jaloers op te worden. Eerst een goed potje tikkertje en daarna gingen de pietjes nog 

mee volleyballen. Oef, wat waren ze uitgepiet.. uh, uitgeput! Aan het einde van de 

training hebben de kinderen allemaal een cadeautje gekregen én een Pietendiploma.  

Genoeg getraind, open maken die cadeautjes en oppeuzelen die pepernoten! 
 

Aankomende wedstrijden   

10-12-2022 12:00 Hajraa DS5 HaVoC DS3 

 14:15 Saturnus/Hendriks Coppelmans DS4 HaVoC DS4 

 14:30 Spirit HS3 HaVoC HS2 

 16:30 SOMS/Activia DS2 HaVoC DS1 

 16:30 SOMAS/Activia HS1 HaVoC HS1 

 19:00 Flamingo’s’56 DS5 HaVoC DS6 

 19:30 VC Trivia HS1 HaVoC HS3 

17-12-2022 14:00 Were-Di DS1 HaVoC DS3 

 15:00 VCP DS2 HaVoC DS5 

 16:00 Peelpush DS2 HaVoC DS1 

 16:00 Were-Di DS2 HaVoC DS4 

 16:30 VC Olympia HS1 HaVoC HS1 
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Kampioenen! 

Zaterdag 26 november is Meisjes C1 kampioen geworden in hun klasse.  

Door onverwacht puntenverlies van de concurrent konden, hadden zij aan 3 sets 

voldoende om zich kampioen in de 2e klasse te mogen noemen. De coach zou eigenlijk 

niet bij de wedstrijd aanwezig 

zijn i.v.m. haar eigen wedstrijd, 

maar ze wilde dit heuglijke feit 

natuurlijk niet missen.  

Daarvoor moesten de meiden 

wel binnen 45 minuten de drie 

sets binnengehaald hebben. 

Het bleek dat ze erg goed 

luisteren naar hun coach, in 42 

minuten was het 

winterkampioenschap een feit! 
 

Meisjes C1 bestaat uit:  

Inge Daanen, Juul Geurts, Denise Hesen, Roos Jansen, Alisha Jonkers, Laura Nillesen, 

Iza Panders, Sara Vos, Isis Weijers en Britt van der Wijst. Trainers/coaches:  

Koen Sterken en Gertie Wientjens 
 

De dag erna kon ook CMV6.2  

het winterkampioenschap 

binnenhalen. Het was erg 

spannend, maar uiteindelijk bleek 

HaVoC toch net één puntje meer 

te hebben gehaald dan de 

concurrent Vocala. Dus ook zij 

mogen zicht winterkampioen 2022 

noemen! 
 

CMV6.2 bestaat uit: Niels van den 

Boogaart, Roos Emons, Daan 

Geurts, Lieke Goosens, Liz v/d 

Meulenhof.  

Trainers: Britt Derks en Gertie 

Wientjens 
 

Afgelopen zaterdag werden beide teams gehuldigd in de kantine in sporthal De 

Stappert. 
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HAPSE BOYS 
 

Daar was dan toch de eerste zondag waarop we door het weer 

moesten afgelasten. Hapse Boys 1 haalt deze thuiswedstrijd 

(tegen Vitesse ’08 1) in op zondag 18 december 2022.  

Deze wedstrijd wordt, in verband met de die dag te spelen  

WK-finale, al om 12:00 uur afgetrapt. Ook Hapse Boys 2, 5 en 

VR2 spelen die zondag een inhaalwedstrijd. 
 

Na het weekeinde van 17 en 18 december 2022 volgt een korte 

winterstop. De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar staat namelijk al op 15 januari 2023 

op het programma. Hapse Boys VR1 speelt dan thuis tegen Boekel Sport VR1. 

Voor Hapse Boys 1 wordt de competitie (behalve wanneer er nog wedstrijden worden 

afgelast) pas op 5 februari 2023 weer hervat met de thuiswedstrijd tegen Excellent 1 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2023 

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, dat is het 

komende jaar op  

zondag 8 januari 2023, staat onze nieuwjaarsbijeenkomst 

weer op het programma.  
 

Daarvoor is iedereen die is betrokken bij Hapse Boys en 

Supportersvereniging De Berkte van harte uitgenodigd. Speciaal zijn uitgenodigd de 

houders van onze obligaties, die op die dag hun rente kunnen innen en consumeren.  

Ook dit jaar wordt weer een aantal obligaties uitgeloot.  

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst huldigen we onze 25-, 40-, 50-, en 60-jarige 

jubilarissen. 
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KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN EEN BOERENBEDRIJF  
 

Het einde van het jaar is in zicht. Weer een jaar voorbij 

waarin geen oplossingen zijn aangedragen om de 

stikstofcrisis in ons land op te lossen. Agrarisch Nederland 

verkeert -terecht- in grote onzekerheid en is boos, want 

niets is duidelijk. Al jarenlang laten bestuurders het 

afweten, bieden geen duidelijkheid en oplossingen én 

schuiven het probleem steeds maar voor zich uit, 

ondertussen veel ondernemers opzadelen met grote 

problemen, want het is niet alleen de agrarische sector die 

getroffen worden, ook de (wegen)bouw loopt grote 

vertragingen op. 
 

We gingen eens op bezoek bij Peter en Marianne de Bruijn 

aan de Kalkhofseweg die samen met hun zoon Emiel een 

bedrijf met koeien hebben. 
 

Veel mensen zullen jullie kennen, maar toch graag maar 

even voorstellen…. 

 

Wij zijn Peter (62) en Marianne 

(61) de Bruijn en wij wonen aan de 

Kalkhofseweg in Haps.  

Wij hebben 4 kinderen: Emiel (36), 

Carlijn (33), Véronique (27) en 

Brigitte (24).  

De hobby’s van Peter zijn 

wielrennen en mountainbiken.  

Marianne is bestuurlijk actief bij de 

ZLTO Land van Cuijk en heeft als 

hobby’s tuinieren, koken, puzzelen 

en handwerken. Samen vinden we 

het leuk om er met de fiets op uit 

te trekken en gaan we graag op 

vakantie.  

En verder genieten we van onze  

3 kleinkinderen, die iedere woensdag bij ons op de boerderij zijn. 
 

Kunnen jullie eens vertellen wat voor bedrijf jullie hebben en hoe groot het bedrijf is?  

Wij hebben een melkveehouderij met ongeveer 110 koeien en bijbehorend jongvee. 

Onze koeien worden gemolken door een automatisch melksysteem. Wij telen het 

ruwvoer voor onze koeien allemaal 

op eigen grond en vervangen een 

deel van het aangekochte 

krachtvoer met zelf geteeld 

krachtvoer.  

Ook doen we aan natuurbeheer op 

een aantal van onze percelen. Wij 
produceren GMO-vrije melk, dus 

mogen wij geen GMO-grondstoffen 

aan de koeien voeren (zoals 

bijvoorbeeld soja uit Brazilië). 

Effectief komt het krachtvoer dus 

allemaal uit Europa. 

PETER EN MARIANNE 

DE BRUIJN 
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Langs de Kalkhofseweg staat een bord van 

Van der Wal makelaardij: “Boerderij te 

koop”.  

Het zal de meeste van jullie niet ontgaan 

zijn dat minister van der Wal haar 

stikstofplannen heeft gepresenteerd en dat 

de boeren daar niet over te spreken waren. 

Er zijn afgelopen zomer veel 

boerenprotesten geweest, zoals een grote 

manifestatie in Stroe en veel wegblokkades. 

Wij hebben ervoor gekozen om ons 

ongenoegen te uiten door aan te sluiten bij 

de publieksvriendelijke actie die door NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) is 

georganiseerd. Door dit bord te plaatsen, geven we aan dat we ons zorgen maken over 

de toekomst van de jongeren in onze sector. 
 

Er zijn al heel veel verschillende kaartjes uitgebracht waarop de stikstofreductie per 

gebied is aangegeven. Weten jullie hoeveel procent stikstofreductie voor jullie 

omgeving/bedrijf geldt?  

Volgens het kaartje van minister van der Wal moeten wij 47% reduceren. Maar of dit 

kaartje nu definitief van tafel is, is nog steeds niet duidelijk. En wat ervoor in de plaats 

komt, is ook nog niet bekend. Kortom we weten nog steeds niet waar wij aan toe zijn. 
 

De onzekerheid duurt al minimaal vanaf 2017.  

Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering van een 

agrariër en voor jullie in het bijzonder? 

De provincie Noord-Brabant heeft in 2017 al besloten 

dat de agrarische sector versneld de stikstofemissie 

moet reduceren. Dit kan o.a. door stalaanpassingen. 

Maar doordat het nog steeds niet duidelijk is wat er 

juridisch wel en niet houdbaar is, is het lastig om de 

juiste keuzes te maken.   
 

Hebben jullie zelf al maatregelen genomen om de stikstofemissie te beperken? 

Op dit moment zijn wij bezig om een van de stallen te renoveren. 

Dat hebben we jaren voor ons uitgeschoven door alle onduidelijkheden, maar nu is dan 

toch echt het moment gekomen dat nog langer uitstel vanwege dierwelzijn niet 

wenselijk is. In deze stal worden de roosters vervangen door een emissiearme vloer.  

De andere stallen moeten ook nog worden aangepast. Daar wachten we mee totdat 

duidelijk is wat er van ons wordt verwacht. Onze voorkeur gaat uit naar een innovatief 

stalsysteem waarmee we onze mineralen-kringloop zouden kunnen sluiten. 
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Naast het bordje van  ‘Van der Wal Makelaardij’ 

staat nog een bord: ‘Ambassadeur van het 

platteland’. Kunnen jullie daar iets meer over 

vertellen? 

Ambassadeur van het platteland is een project van 

Friesland Campina, waar wij aan deelnemen. Door 

het plaatsen van dit landschapsbord laten wij aan 

de voorbijgangers/consumenten zien welke 

inspanningen voor landschapsbeheer wij doen op 

ons melkveebedrijf. 
 

Kunnen jullie vertellen wat jullie zoal doen voor de natuur? 

-De koeien lopen vanaf het voorjaar in de wei 

-Klaver in de wei, dat is goed voor bijen en insecten 

-We hebben bemestings- en spuitvrije zones langs sloten 

-Er hangen nestkasten in de stallen 

-We maken een bokashi-kuil waarin vooral slootmaaisel uit Haps en omgeving zit.  

 Hier bemesten we ons bouwland mee. Daarmee worden regionale kringlopen gesloten. 
 

Wat doen jullie nog meer om de agrarische sector onder de 

aandacht te brengen?  

Sinds kort zijn we aangesloten bij Klasseboeren. Het doel van 

Klasseboeren is om ieder kind minimaal 1 keer tijdens z’n 

schoolcarrière een bezoek te laten brengen aan een boerderij. 

Afgelopen voorjaar heeft Marianne daarvoor een cursus gevolgd. 

De eerste schoolklassen hebben we al mogen ontvangen, 

waaronder de kleuterklassen van De Bongerd in Haps. De 

reacties van de kinderen zijn erg leuk.  
 

Jullie zoon 

Emiel gaat 

het bedrijf 

overnemen. 

Ziet hij nog toekomst als 

melkveehouder? 

De agrarische sector heeft in het 

verleden vaker moeilijke tijden 

gekend.  

Degenen die zich hebben weten 

aan te passen aan de 

veranderende omstandigheden en 

niet zijn blijven vasthouden aan 

het verleden zijn nu nog steeds 

boer.  

Dat zal nu ook het geval zijn. 
 

Bedankt Peter en Marianne voor het interview en wij wensen jullie met zoon Emiel veel 

succes met voortzetten van de boerderij.  

We moeten niet vergeten: Zonder boeren geen eten. 
 

Daarbij moeten wij denken aan het liedje van wijlen vader Abraham (Pierre Kartner):  

Refrein:  Zonder boeren geen eten dat geldt ook voor Den Haag 

               En met twee maten meten ligt zo zwaar op de maag 

              Want een land zonder akkers is een land zonder ziel 

              Zonder weiland en stallen wordt het land onstabiel 

               Zonder weiland en stallen wordt het land onstabiel 
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BUURTKAMER MARIAGAARDE 
 

Uitwisseling met 

groep 8 van 

basisschool  

"de Bongerd " 

uit Haps.  
 

Na 2 corona jaren 

hebben zowel de 

deelnemers als 

de leerlingen 

genoten van een 

"ouderwetse" 

spellenochtend.  
 

Zeker voor 

herhaling 

vatbaar! 
 

 

CIRKNUS 

In samenwerking met de Zonnebloem, KBO en buurtkamer Mariagaarde (Sociom) 

hebben de ouderen in Haps genoten van een voorstelling in sporthal  

“De Stappert”… genaamd CIRKNUS!  
 

Onder genot van een hapje en drankje gekeken naar 

optredens met o.a. honden, clowns en acrobaten.  

Terugkijkend was het een geslaagde middag! 
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Wat een gezelligheid! Denk je: hier wil ik bij zijn, schroom dan niet om te bellen 

en vraag naar: Ankie Jacops. Telnummer: 06–306 404 45. We zijn bereikbaar  

op maandag, dinsdag en woensdag en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.  

Een e-mail kan ook. Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl  
 

Met vriendelijke groet, Sociaal werkers Ankie Jacops en Gertie Vink  

  

 

Vrijdag 2 december hoog bezoek op dagbesteding buurtkamer Mariagaarde.  

Alle deelnemers werden door Sinterklaas toegesproken en kregen een kadootje.  

Ook werden de bezoekers verrast met een wintervogelkooi voor op het terras! 
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KBO HAPS 
 

Agenda en Mededelingen 
 

Elke dinsdagmiddag Activiteiten 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 in De Posthoorn. U bent welkom vanaf 13.30 uur. 
 

Zondag 8 januari 07.45 uur 

Voor diegenen die zich hebben aangemeld:  

vertrek met de bus naar Holliday on Ice in Maastricht.  
 

Sleutel tot langer thuis wonen 
Recente cijfers geven aan dat het aantal senioren dat letsel oploopt door een 

valpartij, harder stijgt dan de vergrijzing. Dat heeft er 

mee te maken dat senioren langer thuis wonen in huizen 

die niet altijd geschikt zijn. Een manier om dit te 

verhelpen is het hebben van goede verlichting.  

Daarom 3 tips voor plekken in huis die snel vergeten 

worden als het gaat om verlichting. 

De gang en overloop 

Dit zijn plekken in huis waar de meeste mensen weinig aandacht aan besteden: de 

gang en de overloop. Toch zijn het plekken waar goede halverlichting op zijn plaats 

is. Zeker bij de trap en het trapgat. Wat als u even een klein randje niet zag en 

uitglijdt? De meeste mensen hebben nogal wat spullen in de hal op de grond liggen. 

Denk maar eens aan schoenen en de deurmat. Daarnaast komt het vast weleens 

voor dat u gehaast door de gang loopt. Als de bel is gegaan bijvoorbeeld.  

Of als u ‘s avonds de deur opendoet?  

Dan is een heldere lamp geen overbodige luxe. 
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De slaapkamer  
Hoe doet u het licht uit als u in bed ligt?  

Of heeft u alleen een plafondlamp die u niet vanuit uw bed kunt bedienen?   

Logischerwijs is dat laatste niet ideaal, en waarschijnlijk zijn er niet veel mensen 

die alleen een plafonnière hebben. Echter, vraag uzelf af: geeft uw bedlampje 

voldoende licht als u er ‘s nachts uit moet?  

U zou gebruik kunnen maken van bedlampjes: lampjes onder het bed met sensoren 

die bij in- en uitstappen automatisch aan en uit gaan. Een goede en vrij goedkope 

oplossing, Daarbij gemakkelijk aan te brengen! 

Een handige tip is het welbekende touwtje dat boven het 

hoofdeind van het bed hangt waarmee u vanuit uw bed 

uw verlichting kunt bedienen. Of natuurlijk slimme 

lampen die u met uw smartphone kunt bedienen. Maar 

een touwtje is misschien wel net zo effectief. 
 

De tuin 

Een plek die door veel mensen wordt vergeten als het 

gaat om verlichting: de tuin. Wij pleiten ervoor om uw 

tuinpad in zowel uw achtertuin als voortuin (als u die 

heeft natuurlijk) goed te verlichten. Het liefst met lampen met bewegingssensor. 

Het kan glad zijn door natte herfstbladeren of ijzel. Misschien zijn er door een storm 

takken op uw paadje beland. Of wat als u met uw handen vol boodschappen het 

opstapje naar uw voordeur op moet? Fijn toch als u er dan automatisch een lamp 

aangaat? Bovendien schrikt een lamp met bewegingssensor inbrekers af, ook wel 

handig. 
  

Een ander idee is een lamp met een tijdklok. Die gaat vanzelf aan en uit op de door 

u ingestelde tijden. Zo heeft u er geen last van als er een kat door de sensor 

trippelt. 
 

Conclusie 

De gang, de slaapkamer en de tuin. Het zijn drie gemakkelijk vergeten plekken 

voor verlichting. Toch is het belangrijk om ook daar heldere lampen op te hangen. 
 

Klussendienst 
Inmiddels is er een 1e bijeenkomst geweest met 

een 

5-tal enthousiaste vrijwilligers uit Haps die al 

meteen aan de slag willen om bij onze ouderen 

kleine klusjes op te knappen waartoe zij zelf niet 

meer in staat zijn. 

Wilt u van deze services gebruik maken bel dan 

voor eventuele vragen of voor het aanmelden van 

een klusje met de coördinator Cas Arts telefoon: 

06-46135670 of via e-mail: casarts@ziggo.nl. Hij 

kan u meteen zeggen of de klus past bij de 

klussendienst. Hij geeft u graag advies! 
 

Wat kost een klusje? 

Een klus kost € 2,50 per half uur.  

Dit is exclusief gebruik van materialen en andere gemaakte kosten.  
 

Namens bestuur KBO Haps  

Cas Arts, Kalkhofseweg 37 Haps 06-46135670 of 0485-316219. 
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WINTER  
 

Dan denken we natuurlijk aan sneeuwpret.  

Witte kerst, Lekker sleeën, een sneeuwpop maken en  

sneeuwballen gooien. Ook denken we aan schaatsen op  

natuurijs, koek en zopie etc. en we vragen ons af of de  

winter nog wel zal komen. 

Of bibber je nu al van de hoge energieprijzen en hoop  

je op een zacht verloop van de eerste wintermaand? 
 

GLADHEID BESTRIJDEN 
 

In de winter kan het glad worden door sneeuw of ijzel.  

We doen dan ons best om Land van Cuijk goed bereikbaar te houden.  

Dit doen we: 

❖ Wordt er gladheid voorspeld? Dan strooien we met een speciaal zout dat  

op de weg blijft plakken. Dit zout gaat werken zodra er sneeuw of ijzel valt. 

❖ Als het al glad is, strooien we met gewoon strooizout. 

❖ We hebben standaard strooiroutes, zie website 

www.gemeentelandvancuijk.nl/gladheid-bestrijden. Wegen en fietspaden  

met veel verkeer strooien we eerst. Ook strooien we bus-routes en routes naar 

scholen, verzorgingshuizen en winkelcentra. 

❖ De strooiroutes lopen zo dat er voor iedereen binnen de bebouwde kom een 

gestrooide weg in de buurt is. 

❖ Is er een gevaarlijke situatie door gladheid? Dit kun je melden met de 

MijnGemeenteApp. Of bel naar 0485-854000. 
 

Dit kun je zelf doen 

❖ Door sneeuw van je stoep te vegen, maak je het een stuk 

veiliger voor iedereen. Denk er ook eens aan om buren te 

helpen die dit zelf niet goed kunnen. Het is een kleine moeite 

en ze zullen je dankbaar zijn! 

❖ We plaatsen zoutbakken bij openbare gebouwen en plekken 

waar de zoutstrooiers niet goed bij kunnen. Daar zorgen 

vrijwilligers dan dat het strooizout wordt uitgestrooid. 

 

 

 

  

https://www.gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte#accordion-container-2
https://www.gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte#accordion-container-2
tel:0485854000
https://www.gemeentelandvancuijk.nl/gladheid-bestrijden#accordion-container-0
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`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 

 

Vrijdag 9 december 20.00 uur 

kwartfinale 

Nederland-Argentinië 
 

OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   

 

AFVALKALENDER 2023 
 

De Schakel plaatst de afvalkalender in nummer 1 van het nieuwe jaar 2023. 

  

Maandag        12 december   Restafval 

Maandag      19 december   GFT- container en PBP 
   

   

Zaterdag 

 

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 

 

28 december Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek 

de Aalsvoorten/ Bogaersstraat van 18.30-20.00 uur. 

Vrijdag 

 

6 januari 2023 

   

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 

 

7 januari 2023  

   

Buurtvereniging “De Schutters” 

Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys. 

Woensdag 

 

21 december  Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 
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