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   1 DE SCHAKEL 24-2022 

 
 

UITNODIGING  
NIEUWJAARSONTMOETING  

01-01-2023 
 

Op de eerste dag  

van het nieuwe jaar 2023  
nodigt het Nieuwjaarscomité Haps  

iedereen weer uit voor  
haar jaarlijkse bijeenkomst. 

 

Traditioneel betekent dit een gezellige  
start van het nieuwe jaar. 

 Inwoners en afvaardigingen uit  
verenigingen, stichtingen, instanties  

uit ons dorp, brengen een toast uit  
en wensen iedereen het allerbeste in  

het nieuwe jaar!  
 

Het College van B&W en de gemeenteraad  

van de gemeente Land van Cuijk  
zijn uiteraard ook uitgenodigd. 

 

De Nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in café  

‘de Posthoorn’ en start om 12.00 uur.  
Het officiële gedeelte eindigt om 13.00 uur. 

 

Wij wensen iedereen alvast  

Fijne Feestdagen en wellicht tot 1 januari a.s. 
 

Met vriendelijke groet, 
Comité Nieuwjaarsontmoeting Haps 
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ACTIVITEITEN 23 DECEMBER 2022 T/M 6 JANUARI 2023 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Vrijdag 23 december Ameezing Vocals kerstoptreden 9 

Woensdag 28 december Kindervuurwerkshow 8 

Woensdag 28 december Verlichte boerderijentocht Land van Cuijk 11 

Kerst en Nieuwjaar Kerststal bezichtigen Haps 5 

Zondag 1 januari Nieuwjaarsontmoeting Haps 1 

Vrijdag 6 januari  Nieuwjaarontmoeting Land van Cuijk 6 

VERENIGINGSNIEUWS  BLZ 

Carnavalsvereniging de Zelfkant  26 

KBO Haps  38 

Muziekvereniging Juliana/ De Rozenbottels  25 

Volleybalvereniging HaVoC  30 

Voetbalvereniging Hapse Boys  32 

  

  

 

 

 

 

NUMMER 1 – 2023 
 

 KOMT UIT OP 
 

 6 JANUARI 2023 
 

Graag de kopij aanleveren uiterlijk  
30 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. 

 

PRIJSVRAAG 
 

Wil je ook kans maken op een leuk prijsje? Iedereen kan en mag meedoen.  

Zoek alle letters met een kerstmuts en stuur de kerstwens  

voor 30 december 2022 naar: info@deschakelhaps.nl 
 

Wie weet ben jij de gelukkige winnaar. 

De redactie van De Schakel wenst jullie fijne feestdagen en tot ziens in 2023  
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KERSTGEDICHT 
 

Het oude jaar schuifelt bekaf naar ‘t einde toe, 

en ‘t strompelt op de allerlaatste benen. 

Van oorlog, honger, ziekte en ellende moe,        

herkauwt het hoe ’t de mens dit eindend jaar verging, 

‘t verbijt amper het wenen. 
  

Verandering, helaas, komt niet spontaan tot stand. 

Verbetering ook niet, ‘t laat vaak lang op zich wachten. 

Dooft ’t nieuwe jaar wellicht straks deze wereldbrand? 

Vindt het ergens daartoe, al lijkt de kans gering, 

leven gevende krachten? 
  

Toch, oud en nieuw gelijk verwachten nieuwe kansen. 

Hoop wordt immers geboren op ’t eind van ieder jaar. 

Als boven stal en kribbe de sterren pinkend glanzen 

maakt ’t Goddelijk Kind, dat ik op Kerst bezing, 

onze stoutste dromen waar. 
  

We wensen jullie een vredevolle Kerst 

en een nieuw jaar rijk aan mooie dagen. 

                                                                      Kaat en Pol uit België, Kerst 2022 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 24 december 18.30 uur Eucharistieviering  
Hoogfeest van Kerstmis in de Kerk. 
Misintenties:  Mgd: Nelly Koreman-Geurts 

   Overleden familie Graat-van Dommelen 

   Overleden familie Arts-van Zeeland 

   Overleden ouders Kroef-van Dijk en Nell 

   Jaargetijde Theo en Dina de Haas 

   Jaargetijde Piet van Sambeek en overleden  

leden familie de Haas-Arts 

   Bart van Raaij en alle overleden familie 

   Overleden familie Hurkens-van Duijnhoven 

   en Rudie en Sjef  

   Jaargetijde Corrie Hurkens-Hendriks 

   Overleden ouders Minten en familie 
 

Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag geen Diensten 
 

Zaterdag 31december 19.00 uur Woord- en Communiedienst 

Misintenties: Overleden Parochianen 
 

Priester van de week 

Pastoor James     Tel. 0485- 451282. Vrijdag 23 december tot vrijdag 30 december. 

Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712. Zaterdag 31 dec. tot zaterdag 7 jan. 2023. 
 

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 datum: 

31 december om 19.00 uur (Woord- en Communiedienst) 

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. 
 

Kerststal bezichtigen 

Dit jaar is de KERSTSTAL weer opgebouwd in de 

Kerk, zodat u tijdens een wandeling tijdens de 

feestdagen toch even een kijkje kunt nemen bij de 

mooie Kerststal. De openingstijden zijn van 14.00 

tot 16.30 uur en wel op 25 en 26 december en 

op 1 januari 2023.  

  Beste dorpsgenoten, 
 

De dorpsraad en gemeente willen samen een energiecafé organiseren op  

17 januari 2023 in café zaal de Posthoorn’’ in Haps. Reserveer deze datum 

alvast in uw agenda. In de volgende Schakel komen we er uitgebreid op terug. 
 

Met vriendelijke groet, 

Luc Arts, namens de Dorpsraad Haps 

 

Zaterdag  

24 december 

18.30 uur 
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NIEUWJAARSONTMOETING LAND VAN CUIJK 2023 
 

Zorg dat je erbij bent en reserveer de gratis kaarten nu! 

De gemeenteraad en het college van B en W van Land van 

Cuijk nodigen inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers 

van sport-, cultuur- en andere verenigingen en 

(maatschappelijke) organisaties van harte uit voor de 

eerste Nieuwjaarsontmoeting gemeente Land van Cuijk. 
 

De Nieuwjaarsontmoeting is op vrijdag 6 januari 

2023 van 16.30 tot 18.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur) in 

de Schouwburg in Cuijk, Grotestraat 62. Tijdens deze ontmoeting kun je genieten van 

getalenteerde artiesten uit de regio en samen met het gemeentebestuur het glas heffen 

op een gezond en succesvol 2023. Ook kijkt waarnemend burgemeester Wim Hillenaar 

in zijn Nieuwjaarstoespraak terug op het eerste jaar van de nieuwe gemeente Land van 

Cuijk en blikt hij vooruit op het nieuwe jaar 2023. 
 

Door het beperkte aantal plaatsen in de schouwburg werken we met toegangskaarten 

voor deze Nieuwjaarsontmoeting. De gratis kaarten zijn te bestellen via 

Schouwburgcuijk.nl/voorstellingen/nieuwjaarsontmoeting-land-van-cuijk-2023 

(maximaal 4 kaarten per persoon/organisatie).  
 

Hopelijk tot ziens op vrijdag 6 januari 2023.  

  
 

SAMEN IS IEDEREEN, JIJ IK WIJ IS NOOIT ALLEEN 
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GEMEENTERAAD LAND VAN CUIJK BEVEELT  
MARIEKE MOORMAN AAN ALS BURGEMEESTER 

 

In een bijzondere raadsvergadering op dinsdag 6 december 2022 is bekend gemaakt 

dat Marieke Moorman door de gemeenteraad wordt aanbevolen als burgemeester van 

Land van Cuijk.  

De officiële installatie zal begin 2023 plaatsvinden. 
 

Wie is Marieke Moorman? 

Marieke Moorman (52 jaar) is sinds 1 november 2013 

burgemeester van Bernheze. Een gemeente met ruim 31.000 

inwoners. De raad telt 23 leden. Samen met haar partner en 

kinderen woont ze in Heesch.  
 

Marieke Moorman werd geboren in Maastricht en genoot haar 

vwo-opleiding aan het Elzendaalcollege in Boxmeer.  

In 1988 haalt ze haar vwo-diploma en verhuist ze naar 

Tilburg om aan de Universiteit van Tilburg beleid- en 

organisatiewetenschappen te gaan studeren.  
 

Daarna werkte ze voor een opleidingsinstituut en in het 

onderwijs. Vanaf 2002 was ze raadslid in Tilburg. Daar werd 

Marieke in 2006 wethouder. In 2013 werd ze burgemeester van Bernheze. Ze 

beschikt over een groot netwerk. Ze is onder meer lid van het hoofdbestuur van 

Stichting Het Brabants Landschap, voorzitter van de Vereniging van Brabantse 

Gemeenten en voorzitter van de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES).  
 

Marieke is getrouwd en heeft drie kinderen. De raad ziet in Marieke een burgemeester 

die betrokken, enthousiast en authentiek is. Een burgemeester die groot kan denken en 

klein kan doen. We zien in haar een burgemeester met nieuw elan die als enthousiaste 

aanvoerder aan de slag gaat met de uitdagingen zoals geformuleerd in onze 

profielschets. Marieke beschikt over een groot Brabants netwerk. Verder neemt ze als 

bagage mee haar ervaring als burgemeester van Bernheze en die van wethouder 

in Tilburg. Maar bovenal neemt ze de persoon Marieke mee die uitstekend past bij ons 

Land van Cuijk. 
 

Vervolg procedure 

De aanbeveling om Marieke Moorman te benoemen, wordt nu voorgelegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter afsluiting van de procedure 

ondertekent de Koning het benoemingsbesluit. De burgemeester zal naar verwachting 

begin 2023 worden geïnstalleerd door de commissaris van de Koning. 
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RONDE  TAFEL LAND VAN CUIJK & NOORD LIMBURG  
 

Kindervuurwerkshow 
 

Woensdag 28 december organiseert Ronde Tafel (RT) Land 

van Cuijk & Noord Limburg in samenwerking met het 

Elzendaalcollege een knallende vuurwerkshow 

in combinatie met een grote kinderdisco, voor 

Stichting Leergeld. 

 

Deze mooie avond staat in het teken van Stichting Leergeld. 

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat alle kinderen in het Land van 

Cuijk mee kunnen doen op het gebied van school, sport en spel. Toch bestaat er 

vaak een drempel om hulp te vragen of weten mensen nog niet van het bestaan 

van deze belangrijke organisatie.  

Daar wil de Ronde Tafel 126 Land van Cuijk & Noord Limburg 

graag aandacht voor vragen, door Stichting Leergeld niet in het 

spreekwoordelijke zonnetje te zetten maar in het knallende, 

glinsterende maanlicht rondom het nieuwe jaar.  

“Nu meedoen, is straks meetellen” 

aldus Stichting Leergeld. 

Het evenement vindt plaats op het sportveld van het 

Elzendaalcollege te Boxmeer. Vuurwerk heeft iets feestelijks, 

iets magisch en we willen dat iedereen dat kan meemaken. Daarom is, geheel 

volgens de kerstgedachte, de entree gratis.  

Om 18.00 uur begint het voorprogramma met entertainment en om 19.00 uur 

wordt er afgesloten met een knallende vuurwerkshow. Zorg dat je erbij bent! 
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AMEEZINGVOCALS  
TREEDT OP TIJDENS “LICHTJESTOCHT CUIJK” 

 

Op vrijdag 23 december staat een Kerstoptreden 

gepland van het Hapse popkoor “AmeezingVocals”.  

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 AmeezingVocals. 

Het koor AmeezingVocals bestaat nog geen jaar, maar onder de enthousiaste 

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

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

waarvan zij ook zelf zo genieten. 
 

Dirigent en koorleden wensen iedereen  
Prettige Kerstdagen en een gezond en bijzonder muzikaal 2023 
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DIEREN & VUURWERK 
 

Lieve inwoners van Haps,  
 

Mijn naam is Scooby. Ik ben een Boomer van 2 jaar.  

Ik vind het heerlijk hier in Haps, iedere dag wandelen, 

langs de veldjes, door het Hapse Bos. Mijn neus gaat 

lekker door het gras en mijn staartje staat fier 

rechtop. 
 

Maar tot mijn schrik - ik doe mijn naam wel een beetje 

eer aan - hoor ik de laatste dagen alweer regelmatig 

wat knalvuurwerk. Dan hangt mijn staart ineens bijna 

op de grond en wil ik alleen maar weg, weg, weg....  

Ik heb meer hondenvriendjes en -vriendinnetjes die 

helaas precies hetzelfde voelen... 
 

Dus mijn vraag: bewaart iedereen zijn vuurwerk 

alsjeblieft tot 31 december?  

Dan kom ik na 21.00 uur niet meer buiten en verstop 

ik me binnen wel onder de stoel van mijn baasje. 

Als je helemaal geen knallen afsteekt, maak je mij nog veel blijer. 
 

Alvast bedankt en een gelukkig Nieuwjaar, 

Een poot van Scooby 
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VERLICHTE  BOERDERIJENTOCHT LAND VAN CUIJK  
 

In de donkerste tijd van het jaar zorgen boeren voor licht. Ook 

dit jaar pakken boeren en tuinders weer uit met kerst met een 

verlichte boerderijen- en puzzeltocht op woensdag 28 

december tussen 16.00 en 23.00 uur in het Land van Cuijk.  

Boeren en tuinders willen hiermee voor een lichtpuntje zorgen 

in deze tijd. Niet alleen boeren en tuinders, maar veel mensen 

hebben het op dit moment zwaar.  

“Noteer de datum in je agenda en meld je aan. Het wordt weer een mooie tocht. De 

aanliggende boeren raken steeds enthousiaster en hebben mooie ideeën”, zegt Hugo 

Bens, voorzitter Land van Cuijk Boert Bewust. De letters zijn gemaakt; op 28 december 

staan die bij de boerderijen. De letters vormen een zin. Deelnemers kunnen die zin 

afmaken en maken kans op een mooie prijs.  

De boerenorganisaties ZLTO Land van Cuijk en Land van Cuijk 

Boert Bewust organiseren samen met hun leden de verlichte 

boerderijentocht.  
 

Op www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl zie je waar en 

welke activiteiten georganiseerd worden en kun je je 

aanmelden; kies Noord-Brabant en meld je aan voor de tocht 

door Land van Cuijk. Je kunt starten op je eigen tijdstip en vanaf elk punt van de route. 

Uiterlijk 27 december ontvang je via mail de route.  

Kijk voor meer leuke boerenactiviteiten in het hele land ook op deze website. 

 

SPECIALE MELDLIJN - VUURWERKOVERLAST 
 

Land van Cuijk neemt speciale meldlijn in gebruik om 

vuurwerkoverlast te beperken tijdens Oud en Nieuw. 
 

Politie, het Openbaar Ministerie, Bureau Halt en de 

gemeente Land van Cuijk gaan ook komende jaarwisseling 

samenwerken om vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te beperken.  

Ook heeft de gemeente een speciaal telefoonnummer opgezet waar mensen overlast 

kunnen melden: 06-13662347. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van 

de gemeente kunnen op deze manier snel reageren op een melding.  
 

De meldlijn is bereikbaar van dinsdag 27 december tot en met vrijdag  

30 december tussen 14.00 en 22.00 uur. Op zaterdag 31 december is de meldlijn 

bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden is het nummer van de 

regionale politie bereikbaar onder het telefoonnummer: 0900 – 8844. 
 

Illegaal vuurwerk  

De BOA’s zetten in op het voorkomen van vuurwerkoverlast en vuurwerk 

afsteken buiten de gestelde tijden. De Politie maakt direct een proces-verbaal 

op bij het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk. De afhandeling vindt plaats via het 

Openbaar Ministerie. Jeugdige overtreders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen een 

verwijzing naar het bureau Halt. 
 

Onrechtmatige opslag vuurwerk  

Politie en gemeente controleren ook streng op de opslag van vuurwerk. Onrechtmatige 

opslag levert grote risico’s op voor de woonomgeving. De opslag van vuurwerk moet 

voldoen aan strenge veiligheidseisen en is alleen toegestaan met vergunning. Inwoners 

kunnen het vermoeden van de opslag van vuurwerk in hun omgeving doorgeven via de 

meldlijn of bij de politie. Melden kan ook anoniem bij Misdaad Anoniem via telefoon: 

0800 – 7000. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl%2F&data=04%7C01%7Clotte.jacobs%40zlto.nl%7Cf811c3228373493646c108d9b897b95e%7C4de2053530624ec2a2c0fc895e2aacfd%7C0%7C0%7C637743784046362748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xeeykvN%2FKGJrs0mHJV6jFFv1Y3xBEYWC0nrLW5SJleo%3D&reserved=0


                                                                                                                               12 DE SCHAKEL 24-2022 
 

DE AUTO WINTERKLAAR EN AUTO IJSVRIJ  
 

Automobilisten zijn verplicht hun 

autoruiten – zowel voor-, achter- als 

zijruiten ijsvrij te houden om het zicht niet 

te belemmeren, anders kan dat een 

boete van 250 euro opleveren.  

Krabben dan maar?  

Maar er zijn meer mogelijkheden.  
 

 

 

Wat je vooral níet moet doen.  

Giet geen warm water over je beijzelde ruiten. 

De motor warmdraaien helpt niet 
Niet met de ruitenwissers krabben 
  

1. Het meest efficiënte trucje om je ruiten ijsvrij te houden is simpel: steek een stuk 

karton of gebruik een antivriesdeken voor je voor- en achterruit.  

Plaats dat wel onder de ruitenwissers, zodat die niet vastvriezen. 

2. Mix 2/3 alcohol met 1/3 water en eetlepel afwasmiddel.  

Giet het mengsel in een sprayflacon.  

3. Niet alleen de buitenkant van je voorruit kan het zicht beperken, ook de 

binnenkant kan compleet beslaan en zelfs bevriezen. Tegen die dampaanslag kun 

je de ruit inwrijven met een beetje schoonmaakmiddel of shampoo. 

4. Je wilt natuurlijk graag dat de warmte van de blazers zo snel mogelijk je voorruit 

ont wasemt. kun je bespoedigen door even je zonnekleppen naar beneden te doen.  

5. IJs krabber, gebruik eerst de achterkant van de krabber, daarna keer je 'm om en 

schraap je de rest weg. 

6. Om je ruiten snel te ont wasemen kun je ook je airconditioning gebruiken door 

de ventilator op de hoogste stand ‘recirculatie’ te zetten en recht op de voorruit te 

richten. De airconditioning blaast namelijk altijd zeer droge lucht in je auto. 

7. Als je de auto parkeert terwijl het vriest of gaat vriezen, kun je beter geen 

handrem gebruiken. Je parkeert je auto in zijn versnelling. De handrem kan 

vastvriezen. 

8. Een lege accu vermijden? Zet bij het starten alvast alle lichten en 

energieverbruikers uit, zoals de ventilatie, de achterruitverwarming, de 

stoelverwarming en de radio. Dat zal je accu minder belasten. 

9. Houd vocht buiten de auto. Na het krabben klop eerst ijs van je kleding voordat 

je de auto instapt. Onderweg smelt het ijs en zo verzamelt vocht zich in de auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ad.nl/auto/torenhoge-boetes-voor-bestuurders-die-ruiten-niet-goed-ijsvrij-maakten~a38ce2b3/
https://www.ad.nl/auto/torenhoge-boetes-voor-bestuurders-die-ruiten-niet-goed-ijsvrij-maakten~a38ce2b3/
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POPKOOR ZIP  
BEROOFT VAN HAAR GELUIDSAPPARATUUR 

 

Op zondagnacht 12 december 2022 is er ingebroken bij dorpshuis de Stek in Landhorst. 

Naast braakschade en diefstal van voorraad zijn wij, popkoor ZIP, zwaar getroffen. 
 

Al onze apparatuur is meegenomen, waaronder 2 nieuwe boxen met 

standaards, 2 monitoren, een mengpaneel, 2 microfoons, een 

headset en alle kabels. In totaal een waarde van rond de € 3000,-. 

Onze schade is groot en we zijn er erg verdrietig van, zeker omdat 

we net voor de Kerstdagen zitten en veel optredens hebben. Nu 

moeten wij voor de optredens geluidsapparatuur huren. 
 

We hopen dat we door middel van deze doneeractie nieuwe geluidsapparatuur kunnen 

aanschaffen zodat we weer kunnen zingen! Want dat is het liefst wat we doen. Zingen 

Is Plezier! Popkoor Zip bestaat uit ruim 45 leden uit heel het Land van Cuijk met als 

standplaats Landhorst.  
  

Mochten jullie ons een warm     toedragen dan hopen wij op uw (kleine) bijdrage. 
 

U kunt uw donatie doen via: 

https://www.doneeractie.nl/help-popkoor-zip-aan-nieuw-geluidsapparatuur/-71002.  
 

U mag het ook rechtstreeks overmaken naar: 

NL36RABO0156214318 t.n.v. Chante Ensemble.  
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar popkoorzip@gmail.com  
 

Namens alle leden van Popkoor ZIP alvast heel veel DANK! 
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Wie ben jij:  

Ik ben Noud van den Bergh. Ik woon al mijn hele leven in 

Haps samen met mijn mama Sanne, papa Martin en mijn 

grote broer Cas. Wij hebben vissen als huisdieren. 
 

Leeftijd? 

Ik ben 6 jaar en in januari word ik alweer 7 jaar. 
 

Welke groep of klas zit je? 

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

basisschool de Bongerd in Haps. Ik zit in de buurt van het 

raam dus dan kan ik soms lekker naar buiten kijken. 
 

Wat zijn jouw hobby’s? 

Het liefste ga ik voetballen, elke week samen met mijn 

vrienden maar ook in de tuin en op de trampoline 

springen. Ook speel ik heel graag op de PS4 maar dat 

mag ik helaas niet de hele dag. 
 

Wat wil je later worden? 

Ik vind rekenen heel leuk, misschien ga ik  

later wel centjes tellen. 

Waar word jij vrolijk van? 

Ik word vrolijk van dinosaurussen, van Minecraft lego en van lekkere snoepjes zoals 

bubblicious en kauwgomlolly’s.  
 

Wat vind je het leukst in of van Haps? 

Alle speeltuinen en de Jeugd Carnaval. 
 

Wat mis je in Haps? 

Ik zou het super leuk vinden als Haps een eigen binnenspeeltuin zou krijgen en een 

pannenkoekenbakker. 
 

                 Aan wie wil je de pen doorgeven en waarom?  

                 Ik geef de pen door aan Sef Luijpen omdat hij een van mijn  

                voetbalmaatjes is en 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 30 DECEMBER  

Naar: info@deschakelhaps.nl 
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MERLET MILL KRIJGT  
WEINIG KANS VAN GEMEENTERAAD EN COLLEGE 

 

De raadsvergadering waarin over het Merletcollege in Mill 

gesproken en besloten zou worden, was in mijn ogen een ramp. 

Ik probeer het in het kort uit te leggen. Omdat we met een 

groepje raadsleden in ‘kansen voor het Merletcollege’ wilden 

denken, hebben we contact gezocht met een jurist die specialist 

is in onderwijszaken. Deze jurist gaf klip en klaar aan dat wij als 

raadsleden in het begin van het proces niet de kans hebben 

gekregen om input te leveren aan het college. Wij hadden bijvoorbeeld graag het belang 

van ‘geografische spreiding, leefbaarheid en kleinschaligheid’ mee willen geven bij het 

tot stand komen van het IHP (=integraal huisvestingsplan voor onderwijs, waarin 

volgens de visie Merlet Mill moet verdwijnen).  
 

Trajecten van de medezeggenschapsraden lijken niet doorlopen te zijn zoals het hoort. 

Ondertussen is er een petitie volop ondertekend, we zien vele bevlogen insprekers in 

het gemeentehuis, er worden ingezonden brieven naar kranten gestuurd…telkens 

benoemt men waarom het sluiten van een school voor voortgezet onderwijs een enorme 

aderlating is voor kinderen, ouders en gemeenschap. Men had vaak het gevoel tegen 

een muur te praten. Dat is natuurlijk beschamend. Maar goed, de jurist adviseert ons 

om het voorstel niet goed te keuren omdat dan de onderhandelingsruimte voor het 

College nagenoeg wegvalt. Duidelijker kan het advies niet zijn, maar wat doet een 

meerderheid van de raad: men keurt het goed!! Onze motie met een oproep om een 

nieuwe onderwijsvisie te maken, alternatieve scenario’s te bedenken voor Merlet Mill 

(want die waren er niet), een second opinion bij de prognoses te betrekken (want de 

CBS-cijfers zijn heel positief) …haalde het niet. Voor ons onbegrijpelijk, want dit zijn de 

momenten dat je als gemeenteraad het verschil kunt maken. Er werd door een enkele 

partij nog om een paar toezeggingen gevraagd, zoals het verzoek om het besluit uit te 

stellen. De volgende dag schrijft het College een brief naar het schoolbestuur en daar 

staat dan een akelig zinnetje in: ‘Ik hecht eraan op te merken dat dit het verzoek is van 

de gemeenteraad en dat het College dit verzoek enkel doorgeleid’.  

Met andere woorden: ‘Wij komen er samen wel uit, het geluid van 

inwoners en volksvertegenwoordigers nemen we niet serieus.  

Het plan is aangenomen, we kunnen doen wat we willen.’  

Heeft die jurist toch nog gelijk. 
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Marc Oudenhoven fractievoorzitter Lokaal Brabant 

Jawel hoor, ons raadslid Marc Oudenhoven uit Vierlingsbeek gaat de lijst van Brabant 

Lokaal aanvoeren voor de komende Provinciale Verkiezingen. Nog niet zo lang geleden 

zijn wij als Liberaal LVC aangesloten bij Brabant Lokaal om duidelijke lijntjes met de 

provincie te kunnen onderhouden. Het bestuur heeft ‘onze Marc’ al snel gevonden als 

kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Wij zijn hartstikke trots op Marc en  

zullen hem natuurlijk de komende periode van harte steunen.  
 

Nieuw burgerlid Hugo Peek 

Naast Sanne Claassen-van Daal uit Haps is nu ook Hugo Peek  

uit ons dorp (zie foto) officieel beëdigd als burgerraadslid.  

We zijn erg blij met de mens Hugo en zijn achtergrond, kennis en drive. 

De afgelopen maanden hebben we daar namelijk kennis mee mogen 

maken. Hugo formuleert het als volgt: ‘ik sta tot uw dienst met de focus 

op agro, buitengebied en leefbaarheid kleine kernen’. 
 

    ieuwe burgemeester 

Het nieuws dat Marieke Moorman de nieuwe burgemeester van Land van Cuijk wordt, 

zal u niet ontgaan zijn. De kranten spreken van een energieke en betrokken Marieke die 

momenteel nog burgemeester in Bernheze is. Ze wordt in haar rol als burgemeester een 

verbinder genoemd en wordt geroemd om haar authenticiteit.  
 

We mogen Wim Hillenaar dankbaar zijn dat hij zich als burgemeester van Cuijk en 

waarnemer van Land van Cuijk, met hart en ziel ingezet heeft. Het kan niet anders of er 

komen weer mooie kansen voor hem. Dat wens ik u ook toe: een fijn kerstfeest en 

mooie kansen in 2023. 
 

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

www.liberaal-lvc.nl 
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NIEUWS VAN DE ZONNEBUS  
 

Start per 1 januari 2023 

Van links naar rechts: Jan van Hoof, Rini van Hoof, Frits van Munsteren,  

Theo Jansen, Eef Boerstal, Wim v.d. Locht, Eric v.d. Besselaar, 

Sjaak Thijssen, Peter Thijssen. 
 

De vrijwilligers zijn er klaar voor. Zij hebben er ontzettend veel zin.  

Nu de passagiers nog! Naast deze vrijwilligers hebben we inmiddels ook enkele reserves 

die mogelijk in de toekomst op de bus gaan rijden.  

Ook interesse? Neem dan contact op met onderstaande. 
 

De Zonnebus Haps-Cuijk start per 1 januari as.  

Elke woensdag kun je dan elk uur voor €1,- naar Cuijk.  

Wil je ook weer mee terug dan kost dat weer €1,-. 
 

In deze Schakel vinden jullie het dienstrooster, de spelregels en de routes van de 

Zonnebus. 
 

Wij hopen dat het allemaal duidelijk is.  

Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met: 
 

Jan van Hoof 

jwpvanhoof@gmail.com 

06 20184878 
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Wanneer en hoe laat rijdt de bus? 
▪ De bus rijdt elke woensdag door Haps en dan naar Cuijk volgens de aangegeven 

route en het aangegeven dienstrooster. 

Let op: de aangegeven tijden zijn richttijden. 

▪ Wilt u in Cuijk op een andere plaats worden afgezet dan volgens het 

routeschema laat dat dan even aan de chauffeur weten. 
 

Hoe stapt u op? 

▪ Dit kan op 3 manieren: 

o U staat klaar bij de aangegeven haltes 

o U staat klaar langs de route en steekt uw hand op om aan te geven dat u 

mee wilt rijden 

o U belt het mobiele nummer van de bus en laat weten dat u mee wilt rijden. 
 

Het mobiele nummer van de zonnebus Haps is: 06 - 10605015 

LET OP: dit nummer is alleen op woensdag bereikbaar van 8.00-17.00 uur. 
 

Wat kost het? 

▪ Het instaptarief is € 1,-. U wordt verzocht dit contant te betalen.  

Bij terugrijden is het instaptarief weer € 1,-. 
 

Nog ter informatie 

▪ De bus kan geen rolstoelen vervoeren. Wel kunnen rollators meegenomen worden. 

▪ In de bus kunnen maximaal 8 personen meegenomen worden.  

Iedereen kan mee maar de bus is vooral bedoeld voor ouderen.  

Zij hebben derhalve voorrang en als de bus vol is kan het zijn dat we u vragen 

even te wachten tot de volgende rit. 
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OLIEBOLLEN  EN  APPELBEIGNETS 
 

Het is alweer voor de zoveelste keer Hapse kermis. Vroeger gingen we altijd met de 

hele familie een avondje uit. Dan waren we meestal ongeveer met een 20 man.  

Dat is alweer lang geleden.  
 

Nu is het bezoek aan de kermis beperkt tot het halen van 

oliebollen en Hollandse Nieuwe. Marijke heeft heel graag 

oliebollen en ik Hollandse Nieuwe. Oliebollen die lust ik niet! 

Alleen die lucht al vind ik verschrikkelijk. Meestal ging ik eerst 

naar de viskraam voor de Hollandse Nieuwe.  

Maar nu was het bij de viskraam zo druk dat ik eerst naar de 

oliebollenkraam liep. Ik had 4 oliebollen besteld die ze meteen voor me bakten.  

Ik keek wat er nog allemaal meer in de kraam was uitgestald. Ik zag zoiets van hele 

grote bollen met gele crème ertussen. Ze leken op puddingbroodjes. Dat zag er wel heel 

lekker uit. Die liet ik er ook een paar inpakken. Ik 

kwam thuis en zei tegen Marijke: Ik heb voor 

mezelf de bestelling ook bij de oliebollenkraam 

gedaan. 
 

Ik pakte de grote vanille bol uit de zak en liet die 

Marijke zien. Dat ziet er inderdaad ook heel lekker 

uit, zegt Marijke. Meteen daarna nam ik er een 

hele grote hap uit. Ik begon ontzettend te hoesten 

en liep rood aan! Het is een oliebol met gele 

crème erin! Wat smerig zeg ik tegen Marijke!   

Die lust ik echt niet en ik ging weer terug voor de Hollandse Nieuwe.  
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Cor een zwager van mij die in Cuijk woont, bakt ieder jaar voor de jaarwisseling  

zo’n 400 appelbeignets. Dit doet hij al vanaf zijn jeugd. Cor is inmiddels  

met pensioen en bakt er niet zoveel meer als in zijn goede oude tijd.  

Wat hij ook bakt, het is nog allemaal van grote kwaliteit. Iedereen van  

de familie, vrienden en kennissen kunnen daar dan gratis appelbeignets  

halen zolang de voorraad strekt. Dus wij ook. Cor was vermaard om zijn appelbeignets! 

Enkele jaren geleden, toen ze nog in Cuijk Noord woonden, ging ik voor de eerste keer 

voor de appelbeignets van Cor. Ik had er nog een bestelling bij. Als hij 

ze kon missen had ik er graag 20. Ik hoorde en zag op weg naar Cor 

behoorlijk wat vuurwerk, maar dat hoorde bij de tijd van het jaar. Toen 

vloog er opeens een vuurpijl rakelings langs me heen. Die was echt wel 

dichtbij! En als je dan op de fiets zit is het echt niet prettig. Dus ik zette 

de fiets in de grootste versnelling en maakte steeds meer snelheid. Ik 

was nog maar een paar honderd meter van mijn zwager af. Plotseling 

hoorde ik een stelletje keukenmeiden op me afkomen.  

Ik kon ze gelukkig allemaal ontwijken op één krijsende meid na. Die bleef hardnekkig 

gillen. Ondertussen was ik met grote snelheid het kleine gangetje in gefietst. Ik moest 

vol in de remmen want een eindje verder komt Cor achter de poort uit. Wat gebeurt er 

allemaal, zegt Cor. Ik word achternagezeten door een stel gillende keukenmeiden, zei 

ik. Ik stond nog even uit te hijgen en kwam gelukkig weer wat op adem. Zegt Cor tegen 

mij: heb je misschien zo’n gillende keukenmeid een lift gegeven? Hoezo, zei ik.  

Kijk maar eens naar je voorwiel. Tussen de spaken van je fiets heeft er eentje zich klem 

gevlogen. Ik keek en zei: ongelooflijk geen wonder dat ze zo hard gilde.  
 

Maar waar ik voor kwam, heb je nog 20 appelbeignets over?  

Nog meer als genoeg, zegt mijn zwager. Dankzij  

de hulp van mijn kleindochter heb ik er weer  

heel wat gebakken. Dan doe er maar 30 zeg ik.  

Ik zeg tegen Cor: wat kosten ze? Niks zegt Cor.  

Doe er maar een paar borreltjes voor, als we bij  

jullie op bezoek zijn. Nadat de beignets ingepakt waren, zeg ik tegen  

Cor: alvast de beste wensen. Jij ook de beste wensen van mij, zegt Cor.  

En namens Snijer ook DE BESTE WENSEN voor de lezers van mijn verhaaltjes.  

Daarna fietste ik weer op Haps aan. Het leek wel een wapenstilstand zo rustig was het 

op de terugweg. Ik kwam thuis en vroeg Marijke hoe het gegaan was?  

Dat vertel ik je nog wel zei ik. 

Snijer.         
 

De Redactie: Beste Snijer, bedankt voor de mooie verhalen die we iedere  

nummer van De Schakel mogen plaatsen.  

Wij wensen jullie fijne feestdagen en hopen op nog vele mooie verhaaltjes. 
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HUI STHEATER DE STEENAKKER 

 

Hallo Hapsenaren. We kijken terug op een mooie start van dit seizoen en zijn erg blij 

om - zonder corona maatregelingen - Huistheater De Steenakker weer in de lift te 

krijgen. Dat is even aanpoten na twee jaar van sluiting of beperkt open mogen. Maar 

daarin staan we niet alleen, het was voor iedereen een moeilijke periode. En natuurlijk 

gaan we er weer voor! Cabaretier Rob Scheepers stond in oktober met een try-out van 

zijn nieuwe programma, wederom in een uitverkocht huis, trouw als jullie aan hem zijn. 

Mooi vinden we dat, wij én Rob zijn jullie daar zeer erkentelijk voor. In diezelfde maand 

was de passievolle blues van de Vlaamse sing en songwriter Guy Verlinde een prachtig 

concert. Hadden we in november een tweede eigen theaterproductie met vier toneel-

uitvoeringen van Kletskoppen. En memorabel was de groep SEDAA met hun muziek uit 

Mongolië begin december. De zaal ging uit haar dak van deze magische muziek met 

boventoon- en keelzang en de begeleiding op authentieke instrumenten.  Op naar het 

nieuwe jaar! We willen graag jullie wijzen op Duo di Alloro op zondag 11 januari. Duo di 

Alloro bestaat uit twee jonge, klassiek geschoolde saxofonisten. 

Te weten Julian van der Linden en Daphne Wesseling. Sinds 2020 

vormen zij een uniek duo. Met een repertoire van klassiek tot pop 

en alles wat daar tussenin zit. Julian en Daphne vinden het 

prachtig om mensen met hun muziek en spel te ontroeren en blij 

te maken. Dat doen ze met hun talent, hoog spelniveau, enthousiasme en een zeer 

divers repertoire, van Mozart en Bach, tot The Beatles en Queen.  

Voor hun meerstemmig repertoire hebben ze thuis verschillende partijen opgenomen.  

Als zij live meespelen met die opnames hoor je een kwartet tot een heel orkest.  
  

Een optreden van dit duo meemaken is genieten! En een aanrader voor liefhebbers 

en/of leden van een harmonie of fanfare. Iedereen van harte welkom! Vooraf is er een 

mogelijkheid voor een wandeling over de voormalige spoordijk van het Duits lijntje, 

onder leiding van een gids (gratis). Aanmelden is niet nodig. Na afloop is er een 

sfeervolle nazit en huisgemaakte soep. Toegangsprijs: € 17,50 inclusief kop koffie/thee. 

Voor meer info en tickets: www.desteenakker.nl   

Op 5 februari komt de uit Veghel afkomstige Mercy John en op 11 maart het 

programma Snarenplukkers met speciale gast Marcel de Groot (zoon van Boudewijn de 

Groot) en de Boxmeerse gitarist B.J. Baartmans.  
 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar.  

Tot ziens op de Steenakker. Bart en Elles 
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Foto`s zijn 

gemaakt door 

Wim 

Bouwmans 
 

Meer foto`s 

zijn te zien  

op de site:   

mvjuliana.nl 

MUSICAL WINTERCONCERT WAS 
SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS 

 

Liefst ruim 800 bezoekers wisten zondag 11 december jl. hun weg naar 

Sint Nicolaaskerk te vinden om daar te genieten naar verschillende 

stukken uit bekende musicals.  
 

We willen iedereen bedanken voor je bezoek en de giften die we hebben mogen 

ontvangen: Heel erg fijn.  

Vrijdag in alle vroegte is al begonnen met het opbouwen van het licht en geluid, 

podiumdelen mochten we lenen van de Stappert. De stoelen, broodjes en beleg werden 

verzorgd door Erwin en Ilona van ons clubhuis de Posthoorn.   

De programmaboekjes werden gedrukt door Drukkerij Weemen. De ham van de laffe 

leeuw mochten we lenen van de Jumbo Supermarkt. Tussen de concerten door kregen 

we soep van De Buren. En verder kwam alle hulp van de leden van de muziekvereniging 

en hun partners! Chapeau! Uiteraard ook hartelijk dank aan parochie H. Nicolaas Haps. 
 

We kunnen als muziekvereniging terugkijken op een fantastische middag en avond en 

zijn bedolven met complimenten! Last but not least: Ons laatste dankwoord is natuurlijk 

gericht aan onze vocalisten: Marieke, Esther, Victorine, Ward en onze leeuw Eric: 

Fantastisch!!  Wij gaan nog even nagenieten en hopen jullie weer allemaal terug te zien 

bij het Winter concert in ons jubileumjaar 2024!   
 

Fijne Feestdagen! Namens de Winter Musical Commissie van MV Juliana  
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ZITTINGSAVONDEN 2023 
 

CV De Zelfkant is druk bezig met het organiseren van de Zittingsavonden.  

Een flink aantal artiesten uit ons eigen durpke Hops is weer bereid 

gevonden om mee te doen en zij 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 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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BEWEEGPARCOURS HAPS 
 

Twee jaar geleden hebben wij als werkgroep in samenspraak met de Dorpsraad, het 

idee opgepakt voor de opzet van een: “Beweegparcours Haps”.  
 

Dat bewegen in de buitenlucht gezond is voor lichaam en geest 

is iedereen wel bekend. Voor ouderen is het extra belangrijk in 

verband met preventie overgewicht en het voorkomen van hart- 

en vaatziekten. Tevens is wetenschappelijk bewezen dat het 

geheugen minder snel achteruit gaat. Ook speelt valpreventie 

een belangrijke rol, want we willen uiteindelijk allemaal langer 

zelfstandig blijven wonen. Door Corona zijn we meer 

gedwongen om buiten te gaan sporten. Het plan wordt dan ook ondersteund door de 

fysiotherapeuten en huisartsen in Haps. In overleg met de fysiotherapeuten hebben we 

een aantal toestellen geselecteerd, die ons het meest geschikt lijken om buiten te 

bewegen. Tevens worden de toestellen voorzien van QR-codes waardoor eenieder op 

individueel niveau zijn/haar oefening of inspanning kan bepalen. De toestellen zijn 

samengesteld uit natuurlijke materialen waardoor ze harmonieus in de omgeving 

worden opgenomen.  
 

Vervolgens een zoektocht gestart naar een geschikte locatie waarbij park De Wild de 

meest voor de hand liggende was. Dit stuitte op bezwaren die we delen, want de 

toestellen nemen te veel ruimte in beslag en de hoogte is te sterk gezichtsbepalend. 

Gelukkig hebben we een goed alternatief gevonden in het terrein tussen 

voormalige spoorlijn/ Kampsestraat en visvijver, waar eerder het  

legendarische toneelstuk: “Lijn 5443” is opgevoerd.  
 

Toen we ons plan klaar hadden (offertes voor grondwerk en voor de toestellen) wisten 

we wat het ging kosten maar niet onbelangrijk: geld ontbrak. Gelukkig zette de oude 

gemeente Cuijk in die tijd een subsidieaanvraag uit: “Reserve Leefbaarheid gemeente 

Cuijk”.  
 

Alle aangesloten dorpen konden hierop inschrijven en projecten overleggen waarin 

wordt uitgelegd waaraan deze voldoen o.a.: doelgroep, aantrekkelijkheid leefomgeving, 

draagvlak wijk/dorp/buurt, kosten. Vanzelfsprekend werd hierop massaal gereageerd, 

maar het door ons ingelegde project werd door de raad unaniem omarmd.  
 

Binnenkort zal met de voorbereidingen worden gestart en de verwachting is dat 

voorjaar 2023 dit project wordt opgeleverd. Voor overige vragen zijn de leden van de 

werkgroep ten alle tijden bereid e.e.a. toe te lichten. 
 

De Werkgroep: Bert Cornelissen, Gerard Schoenmakers, Hans Smets en Paula de Visser 

(beweegcoach) 
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PLATTEGROND EN TEKENING VAN DE TOESTELLEN 
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DECEMBERMAAND HAVOC 
 

Het is december, dus dat betekent cadeautjes! En 

eten natuurlijk! Voor dat laatste vind ik volleybal 

dus echt een heerlijke manier om de calorietjes te 

verbranden. Helaas is die balans in december 

altijd even weg. Maar goed, het is december dus 

er gebeuren ook veel leuke dingen.  

Zo zie ik tijdens de trainingen het ene nieuwe 

paar volleybalschoenen na het andere paar. Zelf heb ik volleybalsleeves gevraagd aan 

de goedheiligman en jawel, die zaten in mijn schoen. Nu vraag ik me af. Hebben jullie 

ook nog leuke sportieve cadeautjes gekregen? Of misschien nog op je verlanglijstje 

staan?  
 

Wedstrijd in de spotlight 

Zoals gezegd, december is de maand van cadeautjes. Nou, daar dachten de dames van 

ons zesde team zaterdag 10 december toch anders over. Die hebben namelijk 

behoorlijk weinig weggegeven! We nemen jullie even mee.  

Wat later op de zaterdag om 19.00 uur stapte HaVoC DS6 het veld op in Gennep. Een 

wat twijfelachtig begin, waarbij de meiden meteen op een achterstand kwamen. Tot 

Renske aan service kwam! Gelukkig, terug naar 6-6. Vanaf dat moment is de spanning 

er een beetje vanaf en blijf het gelijk op gaan. Noa mag gaan serveren en binnen no 

time staat HaVoC voor met 18-13. De spirit zit erin en de meiden pakken door. Hoppa 

de eerste set is voor HaVoC! 
 

De tweede set begint HaVoC gelijk weer sterk en begint met een voorsprong. Het gaat 

lekker en al snel in de set staat het 11-4 voor de meiden uit Haps. Het is 20-13 en er 

lijkt geen vuiltje aan de lucht. Lijkt, want vanaf dat moment wordt scoren wat moeilijker 

en Flamingo’s’56 geeft zich niet zomaar gewonnen. Ze klimmen naar de 20 en gaan er 

zelfs overheen. Nek aan nek gaat het en de Hapse dames dreigen de set af te geven. Bij 

setpoint van Flamingo’s komt HaVoC toch nog heel dichtbij, maar tevergeefs. Gennep 

wint de 2e set en het staat 1 – 1.  
 

Snel vergeten en op naar de 3e set. Zo gezegd, zo gedaan. HaVoC begint ijzersterk! Nog 

sterker dan in de tweede set, maar zoals je hebt gezien wil dat niet altijd iets zeggen. 

Toch voelt het anders deze set. De sfeer is top, alles lukt en al snel staat HaVoC op een 

dikke voorsprong, 18-6! Wanneer je dichter bij de 20 punten komt, wordt het altijd 

even wat spannender. Zo sprokkelen de dames uit Gennep nog wat puntjes bij elkaar. 

Bij 22-11 was Emma er klaar mee en die serveerde uiteindelijk de set uit. 25-11!  

Dat geeft goede moed.  
 

Die laatste toch wel beslissende set en HaVoC DS6 zit er echt lekker in.  

De dames gaan ervoor en pakken zoals de 2e en 3e set snel een  

voorsprong. Het is nog geen kerst in Gennep, want de meiden geven  

niks meer weg. Na een flinke servicereeks van Noa staat het 17-10.  

Kat in het bakkie, zo lijkt. Maar er komt nog een tegenantwoord en  

Gennep vecht zich terug. Toch niet weer zoals in de tweede set he?!  

Maar nee, de Hapse meiden herpakten zich snel en lieten niets meer onbenut.  

De vierde set werd binnen geharkt met 25-12. Een heerlijke overwinning!  
 

Aankomende wedstrijden:  

14-01-2023 14:30  HaVoC DS4 Donki Sjot DS8 

 16:30 HaVoC DS3 Vocala DS3 

 16:30 HaVoC HS2 Saturnus/Hendriks Coppelmans HS3 

 19:00 HaVoC DS1 Bejo/Dinto DS1 

 19:00 HaVoC HS1 Saturnus/Hendriks Coppelmans HS1 
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31 DECEMBER - OLIEBOLLENACTIE HAVOC 
 

Zoals in het vorige nummer van De  

Schakel al aangekondigd, gaat de  

oliebollenactie dit jaar gewoon door! 
 

We proberen om bij iedereen aan de deur te  

komen, maar we kunnen helaas niets garanderen.   
 

Als u zeker wilt zijn van de lekkere oliebollen en appelbeignets 

van HaVoC, maak dan gebruik van onze webshop. 

U kunt heel gemakkelijk 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 het Kerkplein tussen 10.00 en 14.00 uur. 

Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op 30 en 31 december: 06-20924020. 
 

  5 stuks  10 stuks  

Oliebollen  € 5,-  €   9,-  

Appelbeignets  € 6,-  € 11,-  
  

Groetjes, de Oliebollencommissie van HaVoC  

  

  
 

TIP OUDE OLIEBOLLEN 
Nog even in 't vet leggen,  

touwtjes erdoor halen en ophangen voor de vogels. 
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HAPSE BOYS 
 

Als er geschaatst kan worden, kan er niet worden gevoetbald (op natuurgras). Daarom 

zijn alle wedstrijden van het laatste speelweekeinde van 2022 (17 en 18 december) 

afgelast. De wedstrijden in het kader van het zaalvoetbal van de jeugd konden uiteraard 

wel worden gespeeld. 
 

Ook de inhaalwedstrijd van Hapse Boys 1 tegen Vitesse ’08 1 kon geen doorgang 

vinden. Wanneer deze wedstrijd wordt ingehaald, is nog niet bekend. 

Hapse Boys 1 gaat de winterstop in als nummer 5 op de ranglijst met 17 punten uit 10 

wedstrijden (een wedstrijd minder dan de concurrentie). Een heel ander beeld dan vorig 

seizoen toen we bij de winterstop nog op 0 punten stonden. 
 

Bij de jeugd heeft fase 2 een tweetal kampioenen opgeleverd, beide in de 

O15-categorie. De jongens van ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 (door de 

kou die zaterdag is de kampioensfoto’s helaas overgeslagen) op 10 december 

in Boxmeer kampioen door een 0-2 overwinning op Olympia ’18 JO15-2JM. En 

de meiden van ST Hapse Boys MO15-1 (zie foto) deden hetzelfde door in Reek met 1-3 

te winnen van Achilles Reek MO15-1. ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-1 kon door de 

vorst haar laatste wedstrijd niet afwerken, maar is in haar klasse, waarvan geen 

standen worden gepubliceerd, zeker ook de kampioen. 

 

Kerstzaalvoetbal 

Op derde Kerstdag, dinsdag 27 december 2023, vindt weer het traditionele 

kerstzaalvoetbaltoernooi van onze jeugdafdeling plaats. Dat gebeurt in sporthal De 

Stapper, maar ook in de sporthal in Oeffelt.  

Het precieze programma wordt nog bekend gemaakt via hapseboys.nl 
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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 betrokken is 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. 
 

Hapse Boys wenst iedereen fijne feestdagen en een  

sportief maar vooral gezond 2023 

  



                                                                                                                               34 DE SCHAKEL 24-2022 
 

SAMENWERKINGSVERBAND  
HAPSE BOYS EN DE VRIENDENLOTERIJ 

 

Zoals u overal hoort, hebben de verenigingen het moeilijk.  

De kosten rijzen de pan uit. Hapse Boys kan het nog redelijk  

redden dankzij ons samenwerkingsverband met de Vriendenloterij.  

Met de toekomst voor ogen zouden we die samenwerking graag wat uitbreiden.  
 

We vragen u niet om loten te kopen (mag natuurlijk altijd), maar om eens goed te 

kijken welk goed doel u ingevuld hebt bij de 

Vriendenloterij.  
 

Het kost u niets om dit goede doel te 

veranderen in ‘Hapse Boys’.  

Hiermee steunt u Hapse Boys,  

maar vooral haar jeugdafdeling. 
 

Tevens behoudt u een gedeelte van uw inleg van uw lot voor Hapse Boys en blijft u 

meedoen met alle prijzen van de Vriendenloterij en krijgen alle medespelers een 

V.I.P. kaart waarmee u honderden musea en pretparken kunt bezoeken met korting 

en sommigen zijn geheel gratis. Denk bijvoorbeeld aan gratis naar het 

Openluchtmuseum of het Rijksmuseum. 
 

Hebt u vragen of hebt u moeite met het wijzigen van 

het goede doel of zegt u: Ik wil toch een lot kopen?  

Neem dan contact op met één van de bestuursleden 

van Hapse Boys of bel Paul Arts 06-13776047. 
 

Ook kunt u even een gratis kopje koffie komen drinken 

in de kantine op het sportpark om uw vragen te stellen. 

Te verwezenlijken projecten bij de Hapse Boys: 

Verduurzamen van het sportpark middels ledverlichting. 

Spel- en lesmaterialen voor de jeugdafdeling. 

Wij hopen op uw medewerking. Bedankt. 
 

Bestuur voetbalvereniging Hapse Boys  
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HOPS KWIST 
 

Het is bijna “Altied Hetzellufde” met kwisteam “Aaltied Aanders & Co”  

want ze zijn voor de 4de keer de trotse winnaars van onze Dorpskwis 2022!  
 

In een volgepakte zaal met vooral enthousiaste “quiz players” zijn vrijdag 16 december 

de prijswinnaars van “Samen Kom d’r Uut 2022” bekend gemaakt. 3 weken na de  

kwisavond had de organisatie de feiten op een rijtje staan met het volgende resultaat. 
 

Absoluut hoogtepunt was natuurlijk de verdeling 

van de ereprijzen:  

Met een meer dan verdienstelijke 3de prijs (check 

van 200 euro) was het team van captain Germien 

van Benthum, De Buurtjes van de Kom. Een leuke 

surprise dus ook voor de SchitteRing want dit was 

het gekozen goede doel van dit team.  

De ereprijs van de 2de plaats (check van 300 

euro) ging dit jaar naar “Perhaps we win again” 

o.l.v. captain Joris van de Meulenhof. Dit team 

gooit iedere editie hoge ogen. Met hun goede doel, 

Buurtkamer Mariagaarde Haps, komt hun 

prijzengeld ook zeker weer op de juiste plaats 

terecht. 

Er was geen ontkomen aan, het gejuich overtrof 

alle verwachtingen. De 1ste plaats ging naar de 

winnaars(!!) van 2014 en 2015 en 2018 namelijk: 

“Aaltied Aanders & Co!!” 

Teamcaptain Rob Meulepas ging uit zijn dak. 

Aangemoedigd door al zijn teamleden was het 

enthousiasme niet meer in te dammen en met 

grote trots werd de, speciaal voor de dorpskwis 

door Jaqueline Roelofs ontworpen wisseltrofee, 

overhandigd aan de captain en zijn team samen 

met de hoofdprijs, een check van € 450,-!  
 

Zijn team had het weer geflikt en Rob gaf aan die 5de keer ook voor winst te gaan! 

Echter had de organisatie een verrassing voor hem en zijn team…… de volgende keer 

krijgen ze een “extra handicap” mee zoals in de golfwereld normaal is!! Trots op dit 

team zal zeker hun uitgekozen goede doel zijn: Zorgboerderij De Cinquant/hulpboeren. 

Zij kunnen een mooi bedrag van € 450.- tegemoet zijn! 
 

Graag willen wij iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft 

bijgedragen aan deze editie van de dorpskwis en misschien ...  

tot volgend jaar! 
 

Een uitgebreid 

verslag en de foto’s 

worden rond Kerst 

gepubliceerd.  

Hiervan ontvangen de 

captains nog een 

mailtje.  
 

En uiteraard, in de volgende Schakel een 

uitgebreid verslag van deze avond...! 
 

De organisatie Dorpskwis 2022 
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 EEN INITIATIEF DAT LEVENS KAN REDDEN 
 

Al jarenlang kunnen alleenwonende senioren gebruik maken van diensten en 

activiteiten van Welzijn Ouderen Cuijk (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Cuijk). 

De Telefooncirkel is een van deze diensten en is een belangrijk onderdeel om 

senioren zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. 

Elke doordeweekse dag een telefoontje ontvangen van een andere deelnemer of 

vrijwilliger is, naast de sociale controle, een welkom contactmoment. Daarnaast 

biedt het een gevoel van veiligheid. 
 

Hoe werkt de Telefooncirkel precies? 

Elke ochtend om 9.00 uur belt de vrijwilliger de 1e 

persoon die op de lijst staat. Deze persoon belt de 

volgende die op de lijst staat. Uiteindelijk belt de 

laatste deelnemer de vrijwilliger op en dan is de cirkel 

rond.  

Daarnaast is er nog de “stercirkel” waarop deelnemers 

staan die allen apart gebeld worden door de vrijwilliger omdat het voor hen lastig 

is om door te bellen om diverse redenen. 

Als een deelnemer de telefoon niet opneemt, wordt er door de vrijwilliger gebeld 

naar een sleuteladres van de deelnemer.  

Hij/zij gaat in de woning kijken wat er aan de hand is. 

De vrijwilliger kan altijd terugvallen op een sociaal werker van Sociom als er zorgen 

zijn over een deelnemer. 
 

Twee keer per jaar is er een gezellige bijeenkomst waarbij deelnemers en 

vrijwilligers samen komen. 
 

Heeft u interesse in deelname aan de Telefooncirkel of kent u iemand die hieraan 

deel zou willen nemen? Neemt u dan contact op met Welzijn Ouderen Cuijk via 

telefoonnummer 0485-574440. 

Ook voor meer informatie over de andere diensten en activiteiten van  

Welzijn Ouderen Cuijk, kunt u naar dit nummer bellen. 

Of kijk of: www.welzijnouderencuijk.nl 

 

 
 

  

Ook voor meer informatie over de andere diensten en activiteiten van Welzijn 

Ouderen Cuijk, kunt u naar dit nummer bellen. 

Of kijk of: www.welzijnouderencuijk.nl 

 

 
 

 

Wanneer we over dun ijs rijden hangt onze veilheid van onze vaart af! 

 

Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar 

veiligheid! 

http://www.welzijnouderencuijk.nl/
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     KBO HA PS 
              

Agenda en Mededelingen 
 

Elke dinsdagmiddag activiteiten in steunpunt 

Mariagaarde  
 

Donderdag 29 december 14.00 uur Kienen in steunpunt Mariagaarde 
 

Woensdag 4 januari 2023 17.00 uur 

Inloop voor Eat & Meat volgens  

de gebruikelijke afspraken.  

Aanmelden voor 1 januari 2023. 
 

Zondag 8 januari 07.45 uur Holiday On Ice 

Voor diegenen die zich hebben aangemeld:  

Vertrek met de bus om 07.45 uur naar Holiday on Ice in Maastricht.  
 

Zaterdag 4 februari 14.00–17.00 uur 

Ouderencarnavalszitting door onze Hapse artiesten in de Posthoorn.  

Ook niet KBO-leden zijn van harte welkom.  

Uitgebreide informatie vindt u in het volgende nummer van De Schakel.  
 

Klussendienst 

De eerste klus is naar volle tevredenheid uitgevoerd!  

Wilt u ook van deze service 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. 
 

Het bestuur KBO Haps 

wenst u 

Prettige Kerstdagen 

en een 

Gezond Nieuwjaar 
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   

 

AFVALKALENDER 2023 
 

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

www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender 

  

Maandag        26 december   Geen Afvalinzameling 2de Kerstdag 
Maandag        2 januari   GFT- container en PBP 
Maandag        9 januari   Restafval 

Maandag  16 januari GFT- container en PBP en Kerstbomen 
   
   

   

Zaterdag 

 

31 december 

28 januari 

 

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 

25 januari 

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek 

de Aalsvoorten/ Bogaersstraat van 18.30-20.00 uur. 

Vrijdag 

 

6 januari  

3 februari 

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  

4 februari 

  

   

Buurtvereniging “De Schutters” 

Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys. 

Woensdag 

 

 Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

 

GEVONDEN HOOFDBAND 
 

Op de hoek Burg.  
van Hultenstraat/ 
Past. Pompestraat 
 

 06 - 400 647 24 

Afgelopen weekend (16-17-18 december) 
heeft iedereen weer kunnen genieten van 

het schaatsen op de Hapse ijsbaan. 
Bedankt, 

Stichting De IJsbaan Haps 
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Graag willen we vanaf deze plaats onze bezorgers,  

de adverteerders, en allen die een bijdrage leveren aan 

jaarlijks 24 nummers, heel hartelijk bedanken. 

 

We hebben jullie allemaal heel hard  

nodig om elke twee weken een  

nummer met interessante  

bijdragen uit te kunnen brengen. 

HET JAAR 2022 LOOPT TEN EINDE 
 

Binnenkort kunnen we aan de hand van het jaaroverzicht 

2022 van Joris van de Meulenhof én het neerslagoverzicht van 

Thijs Rutten terugkijken op een roerig jaar met veel 

onzekerheden, zoals alsmaar stijgende energietarieven,  

de stikstofcrisis, oorlog in Oekraïne en vluchtelingen uit dit land, komst van vele 

asielzoekers, stijgende prijzen voor levensmiddelen en koopkrachtverlies voor met 

name mensen met kleine inkomens. 
 

Ondanks dat we leven in een welvarende samenleving kunnen we stellen dat er nog 

veel mis is en de overheid er nauwelijks in slaagt om problemen op een goede 

manier aan te pakken. 

Gelukkig hebben we in Haps “De Schakel” en 

kunt u elke twee weken leuk en interessant 

nieuws lezen over het wel en wee van 

verenigingen en inwoners uit Haps. 

Gelukkig is het in onze samenleving niet allemaal 

kommer en kwel!  
 

Als redactie van “De Schakel” hebben we 

besloten om ondanks de stijgende kosten er ook in 2023 voor te gaan, met name 

door de inbreng van vele enthousiaste schrijvers van artikelen en redactieleden die 

het leuk vinden om ons dorpsblad samen te stellen.  
 

Mede dankzij onder meer de bijdrage uit de RABO-clubkasactie, een bijdrage van 

de Dorpsraad en Laarakker A73 slagen we erin om het abonnementsgeld 

(voorlopig) te houden op € 15,- incl. BTW. 
 

De redactie bedankt iedereen heel hartelijk.  

Wij wensen jullie Prettige Kerstdagen en  

een Gezond en Voorspoedig 2023. 
 

Laten we vooral samen werken en ondernemen  

en rondkijken of alle mensen rondom ons heen  

in staat zijn om te kunnen blijven genieten en  

het hoofd boven water te houden.  

Mocht dat laatste niet altijd lukken ….  

dan moeten we aan de bel trekken en samen iets ondernemen.  

Dan wordt hopelijk 2023 voor iedereen weer een mooi jaar. 
   

Redactie dorpsblad “De Schakel”  

   

 

 


