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WAAR IS DAT FEESTJE… 
 

Beste jeugd van Haps en alle hanen en hennen,  
 

Aankomend 

carnavalsseizoen is het 

zover, het 33-jarig 

jubileum van de 

Jeugdcarnaval in Haps. 

  

Zaterdag 14 januari 

openen we het 

jubileumjaar met het 

Jeugdprinsenbal en 

komt de 33ste 

Jeugdprins, prinses en 

complete hofhouding 

van 2023 tevoorschijn! 
 

Nadat ze een super vette tijd achter de rug hebben, gaan we deze avond dan echt 

afscheid nemen van jeugdprins Luc d’n Urste en natuurlijk zijn hofhouding.   

Na het aftreden gaan we snel richting de onthulling van de nieuwe jeugdprins en 

prinses en hun hofhouding, zodat we daarna nog een knalfeest kunnen bouwen! 
 

Dus iedereen in de agenda noteren: 
 

Jeugdprinsenbal in onze Kiepekoi “de Posthoorn” 

Zaterdag 14 januari 19.00 uur.  

Toegang gratis! 
 

Zorg dat je op tijd bent en  

niets hoeft te missen! 
 

Wij hebben er net als jullie gruwelijk veel zin in!!  
 

Jeugdcarnaval Haps 
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STIJGENDE DRUKKOSTEN DE SCHAKEL- HELPT U MEE? 
 

Het zal ook u niet ontgaan zijn dat alles om ons heen duurder wordt.  

Zo ook het drukken van De Schakel. Toch willen we proberen om een verhoging 

van de abonnementsprijs zo lang mogelijk uit te stellen zodat het voor iedereen 

mogelijk blijft om De Schakel te kunnen blijven lezen en hierdoor iedereen op de 

hoogte kan blijven van het wel en wee in ons mooie dorpje Haps. 
 

Helaas zijn de inkomsten uit het abonnementsgeld, de 

advertenties en via sponsoring bij lange na niet voldoende om de 

enorm gestegen drukkosten te kunnen dekken. Daarom willen we 

bij deze een oproep doen of u, wanneer u hiervoor in de gelegenheid bent, om 

naast het abonnementsgeld, een extra bijdrage wilt geven om ons dorpsblad 

betaalbaar te laten blijven voor iedereen. 
 

U kunt een extra bijdrage geven door het scannen van de  

QR-code op deze pagina, of door een bedrag rechtstreeks over te 

maken naar: NL73RABO0119192438 t.n.v. ’De Schakel’ 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage namens redactie ‘De Schakel’. 
 

Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Totaal

2015 82 51,5 72 30 35,5 32 80 116 94 39 106,5 38 776,5 mm

2016 103 81 40 47 111 151,5 47 50,5 25,5 50 63,5 28 798 mm

2017 41 96 60 29 17 56 135 69 103 43 70 125 844 mm

2018 102 16 59 81 64 41 2 93 42 39 35 124 698 mm

2019 59 58 98 27 43 44 27 73 58 109 69 86 751 mm

2020 36 164 75 11 7 59 58 58 59 99 41 82 749 mm

2021 118 86 55 46 91 61 92 48 58 82 54 52 843 mm

2022 52 121 17 42 38 103 19 15 123 14 75 11 730 mm

Thijs Rutten

NEERSLAG IN HAPS 2022

 

NUMMER  2 - 2023 KOMT UIT OP  20 JANUARI 2023 
 

Graag de kopij aanleveren uiterlijk  

13 JANUARI 2023 
 

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. 
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WINNAAR KERSTPRIJSVRAAG 2022 
 

Nogal wat lezers stuurden de oplossing in van de 

Kerstprijsvraag 2022.  

De Kerstwens was: ‘Maak er een fabelachtig 

wonderachtig en prachtig jaar van!’ 
 

Uit de vele goede inzendingen mocht de redactie één 

gelukkige winnaar trekken. Het werd Carolina Loeffen en 

zij mocht op Nieuwjaarsdag uit handen van de 

eindredacteur een waardebon ontvangen van “Eten bij 

de Buren” en daar waren Carolina en Frank natuurlijk 

erg content mee. 
 

Geen prijs? Gewoon volgende keer weer meedoen en  

24 keer per jaar De Schakel blijven lezen en doen wat 

de kerstwens u wenst: ‘Maak er een fabelachtig 

wonderachtig en prachtig jaar van!’ 

Als dat na 365 dagen gelukt is, dan hebt u ongetwijfeld 

ook een mooie prijs in uw bezit. 

 

CARNAVALS - ACTIVITEITENKALENDER                                                      
 

               JEUGDCARNAVAL HAPS 33 JAAR JUBILEUM 
 

- 14 januari (Jubileum) Prinsenbal in Kiepekoj De Posthoorn  

- 28 januari Kakelspektakel           in Kiepekoj De Posthoorn 

- 10 februari Jeugdprinsenreceptie in Kiepekoj De Posthoorn 

- 18 februari CARNAVAL: Programma volgt 
 

 
 

ZELFKANT CARNAVALSACTIVITEITEN 2023 
 

Vrijdag 6 januari en zaterdag 7 januari: Zittingsavonden in De Stappert 

Zaterdag 21 januari:         Prinsenbal in De Posthoorn 

Zaterdag 4 februari:         Los in de Kiepekoj in De Posthoorn 

Zondag 12 februari:         Prinsenreceptie in De Posthoorn 

Zaterdag 18 februari:        Zotte Zaoterdag Bal béj De Mulder 

Zondag 19 februari:         Reundje Hops 

Maandag 20 februari:        Bonte Brulloft in De Posthoorn 

Dinsdag 21 februari:                            Optocht en daarna prijsuitreiking in De Stappert 

Zaterdag 24 en zondag 25 juni:       Tuinfeest op De Loswal 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 7 januari 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Overleden parochianen 
 

Zaterdag 14 januari 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties  Jaargetijde Maria Graat-van Dommelen 

   Mgd. Annie Peeters Weem-van den Bosch 

   Mgd. Nelly Koreman-Geurts 
   

Priester van de week 

Pastoor James        Tel. 0485- 451282Vvrijdag 6 januari tot vrijdag 13 januari.  

Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712 Zaterdag 14 januari tot zaterdag 21 januari.  
 

Verplaatsing Eucharistievieringen 

Omdat het erg koud kan zijn en de kosten voor verwarming erg hoog 

oplopen heeft de locatieraad besloten dat de Eucharistievieringen 

vanaf januari 2023 plaats zullen 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. 
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ALLERBESTE WENSEN  
VAN MUZIEKVERENIGING ‘JULIANA’ 

 

In deze eerste Schakel van het nieuwe jaar wenst Muziekvereniging 

Juliana iedereen een gezond en muzikaal 2023!  
 

Ook in dit 89e muziekjaar van onze vereniging staat er veel op onze agenda 

waarvan wij jullie als trouwe lezer van ons dorpsblad “De Schakel” uiteraard weer 

deelgenoot van maken.  

We staan aan de vooravond van ons 90-jarig bestaan dat we in 2024 met ons hele dorp 

zullen gaan vieren! Noteer daarom alvast het weekend 

van 21 april 2024, want dan gaat de 

Lustrumuitvoering van de Music Night plaatsvinden!  

Veel meer nieuws en info volgt uiteraard. 
 

Maar het is nog geen 2024!  

We gaan eerst met z’n allen een mooi muziekjaar 

2023 tegemoet! 

Onlangs slaagden 3 van onze 30+’ers voor het Examen 

A en dat is natuurlijk een TOPPRESTATIE: Marian van 

Hoof, Anita van de Ven en Karin Grolle  

(V.l.n.r. op de foto). 

Dames: Uiteraard nogmaals van harte proficiat met dit geweldige resultaat! 
 

Tot ziens in het nieuwe Muziekjaar 2023!  

Bestuur en leden Muziekvereniging Juliana Haps 

 
 

  

Haps-info.nl  
wenst u een voorspoedig 

en gezond 2023! 
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VEILIGHEID ROTONDE  
RONDWEG BIJ ‘PUTTERSHOEK’ 

 

In de Dorpsraadvergadering van  

29 november is wederom de veiligheid op 

de rotonde ‘Lokkantseweg – rondweg’ 

besproken. Het gaat dan niet alleen om de 

veiligheid op de rotonde zelf, maar óók op 

het wegdeel naar de rotonde toe: 

Zoetsmeerweg, Lokkantseweg en het deel 

van de Zoetsmeerweg van en naar de 

tennisvelden (parallel aan de rondweg). 

Daarbij is door de gebiedswethouder 

toegezegd dat de wegmarkering vernieuwd 

zal gaan worden. Dat op zich is al heel 

mooi, máár ons inziens onvoldoende om de 

veiligheid voor met name de schoolgaande 

fietsende jeugd te verbeteren.  
 

Wij bespraken dit met David Sölez (Team 

Lokaal), als wethouder verantwoordelijk 

voor verkeersveiligheid. De reactie van 

Dhr. Sölez: 

1. “Verkeersdeelnemers, auto’s én fietsers 

hebben ook een eigen 

verantwoordelijkheid, wanneer iedereen 

zich houdt aan de verkeersregels is er 

weinig aan de hand.” Wij zijn het daarin 

100% eens met Dhr. Sölez.  
 

Échter, we weten dat verkeersregels door zowel gemotoriseerd verkeer als de 

schoolgaande jeugd worden overtreden: 

o fietsers die de rotonde ‘afsnijden’ en komende vanaf Haps de weg links 

binnendoor nemen richting Beugen 

o fietsers die met drieën langs elkaar rijden 

o te hard rijdende (vracht-)auto’s en landbouwverkeer 

o gemotoriseerd verkeer dat de binnenbocht neemt komende vanaf Rijkevoort (de 

weg parallel aan de rondweg) 

o snelheid op de gehele Lokkantseweg naar Beugen 
 

2. Én de heer Sölez, staat open voor elke suggestie om de veiligheid op deze rotonde 

verder te verbeteren. Dat is een mooie uitnodiging aan de Hapse bevolking om met 

ideeën te komen! 
 

Dus: hébt u ideeën hoe de veiligheid op en rond de rotonde verder te verbeteren, neem 

dan contact met ons op. Wij zullen de reacties bundelen en deze vervolgens bespreken 

met de heer Sölez. Bel of email ons. 
 

Maar laten we de hand ook in eigen boezem steken! Daarom een oproep aan de ouders 
van de (schoolgaande) jeugd om met uw kinderen de verkeersregels te bespreken én 

aan u zelf om ons aan de regels te houden.  
 

Groet,  Sanne Claassen-van Daal   06-4196 6968 of sannellvc@gmail.com  

          Hugo Peek          06-5105 2388 of hugopeek1964@outlook.com 

           
          Liberaal Land van Cuijk 
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GESCHIEDENIS  
STICHTING GEMEENSCHAPSWERK HAPS 

 

Begin jaren zestig van de 20e eeuw wilde de toenmalige gemeente Haps woningen 

bouwen voor ouderen; bejaardenwoningen, zoals het in die tijd heette. 

Van de provincie Noord-Brabant mocht het gemeentebestuur echter zelf geen 

‘bejaardenwoningen’ bouwen. Hiervoor moest een aparte stichting in het leven 

geroepen worden. 
 

Op 11 mei 1965 werd de ‘acte van oprichting’ van Stichting Gemeenschapswerk 

Haps’ op het kantoor van notaris C.P.J.M. Steijlen te Mill getekend. 
 

Het doel van de stichting was zeer algemeen: 

“De Stichting stelt zich ten doel het 

bevorderen en verrichten van 

maatschappelijk, sociaal en cultureel werk”.  

De voorzitter werd benoemd door het 

College van Burgemeester & Wethouders 

van de gemeente Haps, de overige 

bestuursleden door het bestuur zelf.  
 

Eerste voorzitter was de toenmalige burgemeester van Haps:  

- baron R.D.O. van Hövell tot Westervlier en Wezeveld.  

Secretaris/penningmeester werd gemeenteontvanger,  

- de heer L.J.C. van Bree.  

De overige 3 bestuursleden waren: 

- De heer M.R. Peeters Weem, garagehouder. 

- De heer M.W.J.M. van Gulick, hoofd Aloysius jongensschool. 

- Mejuffrouw P.W. Beijers, hoofd Maria meisjesschool. 
 

In 1967 werden 20 ‘bejaardenwoningen’ gebouwd in het plan “Rozengaarde”. 

Een tweede complex met 16 woningen werd gerealiseerd in “de Leliëngaard”. 
 

Het toewijzen van de woningen was in handen van het voltallige bestuur van de 

stichting. Op het gemeentehuis werd een overzicht bijgehouden van personen die in 

aanmerking wilden komen voor een huurwoning in Rozengaard en Leliëngaard. 
 

De onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd, c.q. gecoördineerd door de heer 

Niek Geurts, gemeente-opzichter. 
 

De administratie werd tot en met 1980 verzorgd op het gemeentehuis door de 

secretaris/penningmeester met ambtelijke ondersteuning vanaf 1975 door Dinie 

van Raaij. Vanaf 1981 tot en met 1993 door Maria Weerts–Daanen onder toeziend 

oog van Gerard Daanen. Daarnaast stelt het bestuur van de stichting jaarlijkse een 

begroting, jaarrekening en financieel verslag op.  
 

Door het College van B & W van de gemeente Haps werd bij schrijven van  

11-11-1988 de heer Bert Noorbergen benoemd tot voorzitter. 
 

Vanaf 1989 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

- De heer Bert Noorbergen, voorzitter (1988 – 2016) 

- Mevrouw Hermien Smulders, secretaris (Sinds 1989 – 1996) 

- De heer Gerard Daanen, penningmeester (Sinds 1989) 

- Mevrouw Dinie van Raaij, bestuurslid (Sinds 1989) 

- De heer Pierre Arts, bestuurslid/secretaris (Sinds 1989) 
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Aan VB Accountants werd op 1 december 1992 opdracht gegeven om 

voorbereidingen te treffen voor de overdracht van het woningbezit en het 

begeleiden van dit proces.  
 

In 1994 werd het woningbestand van 36 huurwoningen verkocht aan 

Woningbouwvereniging Sint Willebrord in Mill. Bert Noorbergen trad toe tot het 

bestuur van Woningbouwvereniging Sint Willebrord. 
 

Vanaf die tijd heeft Stichting Gemeenschapswerk geen materiële bezittingen meer. 

Besloten werd om de financiële middelen ten goede te 

laten komen aan het mede financieren van initiatieven 

op sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein binnen 

de toenmalige gemeente Haps, onder door het bestuur 

te stellen voorwaarden. 

Om particulieren, verenigingen en instellingen hiervan 

op de hoogte te brengen wordt jaarlijks enkele keren 

een publicatie geplaatst in dorpsblad ‘De Schakel’. 
 

Sinds het overlijden van voorzitter Bert Noorbergen en het vertrek uit het bestuur 

van Hermien Smulders, bestaat het bestuur sinds 2016 uit drie personen. 
 

In de bestuursvergadering van 28 juli 2016 wordt Pierre Arts benoemd tot 

voorzitter én secretaris en ziet het bestuur er als volgt uit: 

- De heer Pierre Arts, voorzitter/ secretaris   (Sinds 1989 - heden) 

- De heer Gerard Daanen, penningmeester   (Sinds 1989 - heden) 

- Mevrouw Dinie van Raaij, bestuurslid         (Sinds 1989 - heden) 
 

In 2017 is de stichtingsakte van het bestuur door de notaris aangepast, waarmee 

uitbreiding van het bestuur plaats kan vinden tot maximaal 5 personen en tevens 

zijn alle gegevens bij de Kamer van Koophandel geactualiseerd.  
 

Per 1 januari 2023 zijn alle bestuurstaken overgedragen aan een nieuw bestuur 

bestaande uit de volgende personen: 

- Jan Selten, voorzitter 

- Annette van Bree, secretaris 

- Frans Daanen, penningmeester 
 

Het nieuwe e-mailadres van de stichting is: 

gemeenschapswerkhaps@gmail.com 
 

Haps, 1 januari 2023     Pierre Arts, secretaris / voorzitter 
 

 

 

 

 

  

about:blank
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DE ZONNEBLOEMLOTERIJ  
 

Iedereen hartelijk 

bedankt voor het 

kopen van loten van 

De Zonnebloem. 
Meer informatie op 

zonnebloem.nl/loterij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie fijne 

feestdagen en een 

goed 2023. 

 

De Zonnebloem 

afdeling Haps 

 
 

  

 

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN HAPS   

WELZIJN OUDEREN CUIJK 
 

Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) biedt een les vol plezier, beweging, 

balanstraining, krachtoefeningen en spel. Dit alles wordt gegeven op muziek.  

Bewegen is voor iedere doelgroep belangrijk en essentieel en zeker voor de senioren. 

Binnen Welzijn Ouderen Cuijk is er een gevarieerd aanbod van beweegmogelijkheden 

in verschillende niveaus. 
 

Op vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur vindt er wekelijks een gymles plaats in de 

Kuip in Haps, Kerkstraat 7 (achter de school),  

waarbij we bewegen op en rond de stoel.  

Bent u een senior die graag beweegt of meer in beweging zou  

willen komen in een gezellige groep? 
 

Meld je dan aan via deelnemers@welzijnouderencuijk.nl  of tel. 0485574440.  

De les wordt gegeven door Wendy Peters van Heppie Joy. 

 

mailto:deelnemers@welzijnouderencuijk.nl
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LEZING OVER HUIS HAPS EN DE GRAVEN VAN HORNE 
 

                           De Historische Kring Land van Cuijk organiseert samen met 

                           Haps’ Heem op donderdagavond 19 januari 2023 om  

                           20.00 uur in Zaal “De Posthoorn” een lezing over het kasteel  

                          in Haps en wat de graven van Horne daar mee te maken hebben. 
 

                                             
 

Zoals in veel dorpen in onze regio, heeft er in Haps 

een klein kasteel gestaan.  

In de negentiende eeuw zijn de resten van de ruïne 

helemaal afgebroken, maar het; Huis Haps’ is nooit 

helemaal vergeten.  

Op oude kaarten is nog wat te zien en onder de 

grond zijn nog stukken van de burchtmuren te 

vinden. Sprekers: Paul van de Ven   

Joost van den Besselaar    
 

Paul heeft uit persoonlijke interesse veel onderzoek gedaan naar de familie Van 

Horne en daar veel materiaal over verzameld. Ook heeft hij locaties die met hen te 

maken hebben bezocht. 
 

Joost is voorzitter van Haps’ Heem 
 

Iedereen is van harte welkom op deze avond. 
 

Namens de Historische Kring Land van Cuijk en Haps’ Heem 
 

Stef Coenen en Sjef Jansen 
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POTLOOD KWIJT 
 

Ik was met mijn schoonvader de betimmering van de luifel van de 

garage aan het maken. Tegen het plafond kwamen schrootjes die 

ik ergens goedkoop op de kop had kunnen tikken! We waren een 

poosje bezig toen ik tegen Martien zei: zal ik even een kopje koffie 

gaan zetten? Ja dat hebben we denk ik 

wel verdiend, zegt Martien. En daar had 

hij zeker wel oren naar.  
 

Mijn schoonvader had behoorlijk grote 

oren! Hij was gewend er van alles achter te duwen.  

Ik zeg een keer tegen Martien: Rook je niet meer?  

Jawel, zegt hij! Ik zeg: Je hebt geen bolknak achter je 

oren zitten! Jawel, zegt hij, maar ik heb net toevallig 

mijn laatste sigaar opgerookt. Het andere oor gebruikte 

hij om z’n potlood op te bergen.  
 

Nu weer even terug naar waar ik mee bezig was: het 

koffie zetten. Ik kom terug met de koffie en zie dat mijn 

schoonvader op zijn knieën in zijn gereedschapstas aan 

het zoeken is. Ik zeg: Martien ben je iets kwijt?  

Zonder me aan te kijken bromt hij: ik kan dat verdomde potlood nergens vinden! 

En dat heb ik nodig voor het aftekenen van de schroten. Ik ging ook aan het 

zoeken tussen de spijkers en de schroeven. Na een minuut of tien zeg ik: ik kan het 

ook niet vinden. Verdorie, mompelt hij, en komt overeind. Ik kijk hem  

aan en kom niet meer bij van het lachen. Hij zegt tegen mij:  

Je houdt me toch niet voor de gek? Ik zeg: Echt niet, maar je  

hebt jouw potloodje in de mond! Hij werd rood en begon ook  

heel hard te lachen. Hij zegt: had je dat niet eerder kunnen  

zeggen? Ik zei, onder het lachen door: Ik had dat ook niet  

eerder gezien! Zegt Martien: Ik duw mijn potloodje weer op het  

vertrouwde plekje achter het oor, dan kan er niets meer misgaan!  
 

Snijer        . 
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NIEUWS VAN DE ZONNEBUS - GESTART OP 4 JANUARI 
 

Laatste nieuws 

Vanaf 4 januari is de Zonnebus Haps - Cuijk van start 

gegaan. Alle vrijwilligers hopen dat het een succes 

wordt en dat het in de behoefte aan vervoer van Haps 

naar en Cuijk vice versa voorziet.  

Dat succes hangt af van het gebruik van de bus.  

Alleen door zoveel mogelijk van dit vervoer gebruik te 

maken heeft de Zonnebus voor Haps bestaansrecht. 

Dus wij roepen iedereen op om zoveel mogelijk van dit 

vervoer gebruik te maken. 
 

De Zonnebus heeft tijdens de kerstmarkt in Cuijk ook 

van Haps naar Cuijk gereden. De passagiers konden 

ter kennismaking gratis gebruik maken van de bus. 

Aangezien deze mogelijkheid te laat voor het vorige 

nummer van ‘De Schakel’ bekend werd, konden we dat 

niet publiceren. Wel is het middels affiches bij het 

winterconcert van Juliana bekend gemaakt. 
 

 

Aanpassing spelregels 

We hebben de spelregels, zoals in de voorgaande Schakel vermeld, iets gewijzigd. 

▪ Bellen met de Zonnebus (06 10605015) om mee te rijden is mogelijk vanaf 8.30 

uur in plaats van 8.00 uur. 

▪ Een 6-rittenkaart kost € 5,-. Dat is iets voordeliger wanneer u vaker met de bus 

rijdt. Deze kaart kunt u in de bus kopen. 

▪ Bent u al in Cuijk en u wilt alleen mee naar Haps, bel dan naar de Zonnebus. 
 

Spelregels en rooster van de Zonnebus Haps-Cuijk 

Hierna volgen de spelregels en het dienstrooster met routes van de Zonnebus Haps-

Cuijk. 

Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 

Jan van Hoof 

jwpvanhoof@gmail.com 

06 20184878 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Foto 1 - Mevrouw van Sambeek met de Zonnebus naar 
de kerstmarkt in Cuijk 

Foto 2 - Familie van der Locht met de Zonnebus naar de 
kerstmarkt in Cuijk 
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 DIENSTROOSTER  ZONNEBUS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mobiele nummer van de Zonnebus Haps is: 06 10605015 

LET OP: dit nummer is alleen op woensdag bereikbaar van 8.30 uur – 17.00 uur 
 

Opstappen? 

▪ U staat op tijd klaar bij één van de aangegeven haltes 

▪ U staat klaar langs de route en steekt uw hand op 

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

▪ Niet in Haps opgestapt en u wilt vanuit Cuijk naar Haps: altijd even bellen met 

de bus 06 10605015 
 

Kosten?  

▪ Het instaptarief is €1,-. Contant betalen. Bij terugrijden: instaptarief weer €1,- 

▪ U kunt ook een 6-ritten kaart kopen. Deze kost € 5,- 
 

Ter info 

▪ Geen rolstoelvervoer. Wel rollators. 

▪ Passagierscapaciteit van de bus is maximaal 8 personen.  

Bij bereiken max. capaciteit hebben ouderen voorrang! 

  
 

OEFENINGEN VLIEGBASIS VOLKEL BEGIN 2023 
 

De F-16’s en F-35’s van de vliegbasis Volkel gaan in de eerste drie  

weken van 2023 schijngevechten oefenen boven het Brabantse luchtruim. 

De avond-vliegweken staan gepland in week 4 t/m 9 van 2023. 

De kans bestaat dat daardoor op de grond extra overlast ontstaat. 
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SCHADENET VAN EEDEN  
VERLENGT SPONSOROVEREENKOMST VC HAVOC 

 

Begin december is de verlenging van de 

sponsorovereenkomst voor de komende 3 jaar 

ondertekend. Sinds jaren zijn Nico en Nicky van Eeden 

de hoofdsponsor van VC HaVoC uit Haps.  

Met de sponsoring van Dames 1 en Heren 1 benadrukt 

Schadenet Van Eeden haar betrokkenheid bij HaVoC. 

Daarbij zijn Nico en Nicky van Eeden fervent 

sportliefhebbers. 
 

HaVoC komt uit in de 1ste divisie, het 3e hoogste 

niveau van Nederland. 
 

We zijn als vereniging enorm trots en dankbaar dat 

Schadenet van Eeden onze hoofdsponsor is en dat de 

samenwerking gecontinueerd wordt, aldus voorzitter 

Harrie van Boekel. 
 
 

OLIEBOLLENACTIE HAVOC 
 

Op Oudejaarsdag hebben we weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden.  

Het was een groot succes, want al vroeg in de middag waren de overheerlijke 

oliebollen en appelbeignets uitverkocht! 

Het was dit jaar heel erg druk bij het verkooppunt 

op het Kerkplein, waardoor we ook niet op alle 

routes in Haps langs de deuren hebben kunnen 

gaan. We willen daarom iedereen voor volgend jaar 

de tip meegeven om via de webshop te bestellen. 

Dan ben je er zeker van dat je op Oudjaarsavond 

kunt genieten van onze oliebollen en appelbeignets. 
 

Natuurlijk willen wij al onze vrijwilligers bedanken 

voor hun inzet op deze dag. En daarnaast ook 

Verkerk Verhuur en sporthal De Stappert, want zonder hen was het niet mogelijk 

geweest om deze actie te organiseren! 
 

Groetjes, de Oliebollencommissie van HaVoC  
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Hallo allemaal, 
 

Wie ben jij? 

Ik ben Sef Luijpen. Mijn ouders zijn Peter en Eelke. Ik heb een 

grote broer Finn en een zusje Lot. 
 

Welke groep zit je? 

Ik ben 6 jaar en zit in groep 3 bij Juf Caroline en Juf Shanai op 

basisschool de Bongerd.  
 

Wat zijn jouw hobby’s? 

Mijn grootste hobby is voetballen. Elke dag raak ik de bal wel 

even aan; binnen in de huiskamer, in de tuin of op het veldje. 

En verder speel ik graag buiten. 
 

Wat wil je later worden? 

Later wil ik graag soldaat worden.  
 

Waar word jij vrolijk van? 

Ik word vrolijk van rennen. 

Ik vind het ook leuk om spelletjes te spelen met opa, oma of op 

de iPad.  
 

Wat vind je het leukst in of van Haps? 

Het leukste in Haps vind ik het Sportpark van de Hapse Boys. 

Daar voetbal ik zelf heel veel of ik ga mee om bij papa te kijken.  
 

Wat zou je graag anders zien of wat mis je in Haps? 

Ik zou graag meer dieren in Haps willen zien, dus een dierentuin in Haps zou wel 

leuk zijn. Ook mis ik een zwembad, want zwemmen doe ik graag.  
 
 

                  Aan wie wil je de pen doorgeven en waarom?  

                 Ik geef de pen door aan Sep Eigenraam, omdat ik daar graag mee  

                 speel en omdat hij bij mij in het voetbalteam van de JO7 zit. 
 

De pen kan doorgegeven worden:  

aan alle kinderen IN HAPS T/M 16 JAAR  

Inleveren artikel ‘De pen’: VOOR VRIJDAG 13 JANUARI  

Naar: info@deschakelhaps.nl 
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                 Joris, ook nu weer hartelijk dank voor je mooie eindejaargedicht! TOP! 
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WIE WORDT PRINS CARNAVAL 2023  
 

Zaterdag 21 januari 20.00 uur: De Kiepekôj  ‘De Posthoorn’; the place to be 
 

Wie zal het wezen, wie zal het zijn! 
 

De Prinsencommissie van de Zelfkant heeft opnieuw een topper in de 

startblokken staan die bijna niet meer te houden is om het komende 

carnavalsjaar te schitteren in ons mooie dorp Haps. Over een paar weken is 

het weer zover. Zaterdag 21 januari zal de nieuwe Prins Carnaval 2023 onthuld worden. 

“Zonne goeie hebben wij nog niet gehad…” 
 

En alsof het nog niet genoeg is, zullen er ook 2 nieuwe pages ten tonele verschijnen.  

Wie zullen het wezen, wie zullen het zijn?  

Ben je benieuwd? Kom dan om 20.00 uur naar de Kiepekôj ‘De Posthoorn’.  
 

We hebben dit jaar een schitterend voorprogramma, dat begint met een optreden van 

de Minioren Show Modern, uiteraard van de Zelfkanthennekes. Na haar optreden kunnen 

we gaan genieten van een buut van Luc Janssen. Hij heeft onlangs nog in de finale 

gestaan van de Limburgse Buutkampioenschappen.  
 

Na deze top buut kun je even bijkomen als we nogmaals gaan genieten van de 

Zelfkanthennekes. Nu met een Duo Show van Dwenn en Noek. 

Vervolgens het Hops Praotje van Prins Hans en Corné waarbij menig voorval in ons dorp 

kritisch onder de loep wordt genomen. Wat is er toch allemaal gebeurt in ons durpke 

Hops? Verschillende Hapsenaren zullen in dit stukje ter sprake komen. 
 

Na het Hops Praotje nemen we afscheid van Prins Hans d’n 

Derde en Prinses Miranda. Deze twee hebben een fantastisch 

jaar achter de rug met vele hoogtepunten. Hans zal de club 

komen versterken en in november ontgroend worden om 

vervolgens bij de Raad van Elf aan te sluiten. Ook gaan we 

afscheid nemen van onze pareltjes Iris en Lieke. Wat hebben 

deze meiden 3 jaar lang schik gemaakt en wat zullen we hen 

gaan missen. 
 

Um 11 vur 11 begint dan het voorspel voor de Prinsonthulling 2023 die dit jaar 

opnieuw live ten tonele gebracht wordt.  
 

Het zal een “sprookjesachtige” onthulling worden en de zaal wordt naar een kookpunt 

gebracht. Om stipt 23.11 uur, onder luide donderslagen en felle bliksemschichten, 

komt de nieuwe Prins Carnaval 2023, uiteraard met de gehele hofhouding, het podium 

opgestormd. Nog vele vragen waarop op 21 januari een antwoord komt. 

Kom naar deze hilarische en spannende avond. 
 

Veel plezier toegewenst door “De Zelfkant”. 
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LOS IN DE KIEPEKOJ EN HOPSE BONTE BRULLUFT 
 

De organiserende buurt BUUTE UM & BINNE DUR (Kwekersweg, Hondsiepselaan, 

Oeffeltseweg, Cuijkseweg, Schuttersweg, Haringsestraat, Graafseweg, Lokkantseweg, 

Rijkevoortseweg, Stokvoortsestraat, De Bengels en de Kerkstraat) is samen met ons 

volop bezig met de voorbereidingen en we zien er erg naar uit om er samen met heel 

Hops een geweldig mooi dorpsfeest van te maken! 
 

Los In De Kiepekoj  

Zaterdagavond 4 februari in ‘De Posthoorn’, aanvang 20.00 uur 
 

Op deze avond zullen de genomineerde verhalen in de strijd om de Hopse eretitel 

Kiep Zonder Kop worden aangehaald, waarna het publiek kan stemmen op zijn of haar 

favoriete verhaal.  
 

Dan volgt het hoogtepunt van de avond, de onthulling van het  

Bonte Bruidspaar! Wie zullen het wezen? Wie zullen het zijn?  

De onthulling zal geheel in stijl zijn van het door de buurt gekozen  

speciale thema… FLOWER POWER! Een geweldig leuk thema  

met bijzonder veel mogelijkheden. Hoe zal de onthulling er uit  

zien…? Hoe zal het Bonte Bruidspaar er uit zien…? 
 

Hierna volgt uiteraard een groot feest! Later op de avond, wanneer alle stemmen geteld 

zijn, zal het feestgedruis kort onderbroken worden voor de bekendmaking van de 

winnaar van de eretitel Kiep Zonder Kop. Welk verhaal wordt uitgeroepen tot ’t moiste 

verhaal van Hops…? Wie gaat er vandoor met de titel…? Alle “officiële” gedeeltes zullen 

kort, krachtig en levendig (in de stijl van het thema!) gehouden worden. Vooral 

gezelligheid en feest. Iedereen gaat los in de koj, in de Kiepekoj welteverstaan! 

Natuurlijk is het leuk om in stijl van het thema verkleed te komen. 
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Carnavalsmaandag 20 februari in ‘De Posthoorn’. 
 

Deze dag begint met een optocht door een gedeelte van 

Haps. In een prachtig aangeklede feestzaal van ‘De 

Posthoorn’ zal begin van de middag de 

huwelijksvoltrekking van het Hopse Bonte Bruidspaar 

plaatsvinden. Hoe zal deze Flower Power bruiloft er uit 

zien…? Hoe zal de feestzaal er uit zien…?  

De buurt heeft hier allerlei leuke ideeën over en het belooft 

een prachtige en ludieke happening te worden die je niet 

mag missen! Er volgt een receptie en het feest barst los. 
 

Later deze middag zal De Zelfkanter van het jaar worden 

onthuld! Natuurlijk is er aansluitend de gelegenheid tot 

feliciteren. Met een kersvers bruidspaar en een trotse 

Zelfkanter voorop kan het niet anders dan dat de middag besloten wordt met een 

gigantisch mooi feest waarbij iedereen naar hartenlust kan dansen en hossen!  
 

Net als afgelopen jaren zal er begin van de avond weer een lekker hapje eten 

verkrijgbaar zijn bij café De Mulder. Dit is niet alleen bedoeld voor de buurt, maar voor 

iedereen!  
 

’s Avonds zal het huwelijk worden ontbonden, maar niet getreurd, want 

er volgt nog een geweldige feestavond!  
 

Kortom, ludieke feesten met voor ieder wat wils, dus noteer in jullie 

agenda’s en komt dat zien! 
 

De Hopse Bonte Brulluft-cie van CV De Zelfkant. 

Bert, Eric, Wilfred, Martin, Harm en Rob   www.dezelfkant.nl 
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ZOTTE ZAOTERDAG BAL 
 

Carnaval staat voor de deur en deze gaat meteen 

goed van start met het  

ZOTTE ZAOTERDAG BAL! 

Zaterdag 18 februari om 14.04 uur verzamelen 

we bij Café de Molen voor een gruwelijk mooie 

feestdag.  

De feestgarantie wordt gegarandeerd door verschillende toppers. 

Artiesten die staan te popelen om bij de Hopse carnaval aan de 

slag te gaan.  
 

Deze dag worden we muzikaal verwend door de band MUSIC ON 

DEMAND, een garantie voor sfeer en gezelligheid! Ook het 

legendarisch duo PAP & PUDDING komt langs met hun 

carnavalskrakers om samen met alle carnavalsvierders er een 

supergezellige middag van te maken! Alsof dit allemaal nog niet 

voldoende is, komen ook DIE GEILEN MÄDELN langs om er vele 

bekende après-ski knallers in te gooien!  
 

Uiteraard hebben we ook plaats voor Hops talent deze dag.  

Niemand minder dan DJ FLIPMO en DJ SAM staan te popelen om achter 

de knoppen plaats te nemen en hiermee de hanen en hennen met de 

voetjes van de vloer te krijgen!  
 

Zet deze carnavalsmiddag vast in jullie agenda, want deze dag wil je als 

carnavalsvierder natuurlijk niet missen! 
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REUNDJE HOPS 2023 … 27STE EDITIE 
 

Evenals voorgaande jaren wordt ook 

dit jaar weer op zondag  

19 FEBRUARI (carnavalszondag) 

Reundje Hops georganiseerd door 

de gezamenlijke natte horeca.  

Met intelligentie, tactiek, 

doorzettingsvermogen, discipline en 

een flinke dosis lol moeten de 

deelnemers weer de deelnemende 

horecabedrijven bezoeken en via 

ludieke sport- en spelactiviteiten 

proberen de gekoesterde speciale Horeca Bonnen en de 

felbegeerde “T-SHIRTS” zien te winnen.  

Een deskundige jury beoordeeld de voertuigen en groepen op uitzonderlijke 

eigenschappen, thema, originaliteit en vele andere karakteristieken en leggen de 

deelnemerskaarten van de spellen onder het vergrootglas op evt. “corruptie”. Reundje 

Hops staat garant voor een geweldig middagje “KARnavallen’ en hoopt dan ook op weer 

een groot aantal deelnemers. 
 

Ook meedoen, maar je weet niet hoe of wat? Voor vragen en info kun je altijd terecht 

bij de deelnemende cafés. In een volgend nummer van De Schakel meer info!! 

De Posthoorn (Ilona en Erwin), De Molen (Jessica en Erik), D’n Egelantier (Luuk), 

Manege de Kamp (Armand), Sportcafé de Stappert (Guus en John) 
 

Wij wensen iedereen een fijn en gezond 2023!!! 

 

 

 

 
  

 

Noa staoj ik nog hier,  
maar dan hedde wer unne  
neeje prins en prinses!!  

Mar tog zegge wej:  

de botter is nog lang nie op,  
doe mit aan det reundje!! 
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EEN KIJKJE IN EN OP ‘WERK AAN DE WEG’ 
 

Werken aan de weg is van alle tijd. Bijna dagelijks zien we 

het rondom ons heen gebeuren. En bij al dat werken aan, 

op en onder de wegen komt heel wat bij kijken. Enige tijd 

geleden spraken we op de Steenakker met Martijn Thijssen 

die werkzaam is bij Heijmans in Rosmalen.  

En dan kun je wat meer te weten komen over weg- en 

waterbouw en nog veel meer, want Heijmans voert allerlei 

bouw- en infraprojecten uit! 
 

Martijn, bedankt alvast. Eerst maar eens even voorstellen 

voor degenen die je niet kennen… 

Mijn naam is Martijn Thijssen, 44 jaar, samenwonend aan 

de Steenakkerstraat 4 met Nicole, een echte Sambékse. 

Vaak is onze Hapse terriër, Cilly, een Weimaraner van  

10 jaar oud, in onze nabijheid te vinden. Ik ben als 

Beersenaar geboren en ben vanaf 1992 met tussenpozen 

alweer bijna 25 jaar woonachtig in Haps. 
 

Wat voor studie heb je gevolgd en hoe ben je bij Heijmans 

terecht gekomen? 

Na in Cuijk op het Merletcollege de HAVO te hebben afgerond heb ik in Nijmegen de 

MTS gedaan. Daarna heb ik in Den Bosch gestudeerd aan de HTS, studierichting 

Elektrotechniek/Electronica. Met m’n HTS-diploma op zak ben ik gaan werken in Nuenen 

bij een elektrotechnisch bureau, vervolgens heb ik 3,5 jaar in Maastricht gewoond en 

gewerkt bij een landelijk opererende Technisch Installateur (GTI/COFELY/SUEZ). 
 

Hierna heb ik 7 jaar gewerkt bij Rijkswaterstaat in Den Bosch als Technisch Adviseur 

Elektro en was ik betrokken bij de aanbesteding en uitvoering van infra-projecten.  

In 2014 werd ik gevraagd om bij Heijmans Infra als Projectleider Weggebonden 

(E/data/telecom) Installaties te komen werken op de afdeling Grote Projecten. 
 

Kun je eens vertellen wat Heijmans zoal voor bouw-, grond- en wegenbouwprojecten 

uitvoert? 

Heijmans is vooral bekend van grote woningbouw en infraprojecten, zowel bouwkundig 

als installatietechnisch en de aanleg & onderhoud van het wegennet in Nederland. 

Minder bekend is dat Heijmans één van de grotere spelers is op de energienetwerken 

markt. De aanleg en onderhoud van hoog-, midden- en laagspanningsnetwerken voor 

netbeheerders als Essent, Liander en Enexis kan Heijmans geheel in eigen huis 

uitvoeren. Recent is tussen Haps en Boxmeer de uitbreiding van het hoofdverdeelnet 

met een nieuw verdeelstation afgerond.  
 

Projecten welke Heijmans recent in de buurt heeft uitgevoerd zijn de herinrichting van 

de N271 bij Gennep (aanbrengen tractor passeerstroken, verkeersregelinstallaties en 

openbare verlichting). Ook de aanpassing van de N264 in St. Hubert (verkeersluwer 

maken en het vervangen van de openbare verlichting en verkeersmonitoringspunten) 

heeft Heijmans Infra recent afgerond. De afdeling waar ik onderdeel van uitmaak, 

Heijmans Infra Systeemintegratie & Techniek, omvat alle disciplines om de techniek 
(weggebonden technische installaties, data/telecomnetwerken, voedingspunten, 

verkeersregelinstallaties, verkeerssignalering, camerasystemen enz.) van de hierboven 

genoemde projecten te realiseren, inbedrijf te stellen en op te leveren.  
 

Van het verkrijgen (tenderen) en de aanbesteding van het contract, via project & 

contractmanagement en uitvoering, naar oplevering en onderhoud van het 

gerealiseerde project. 

MARTIJN THIJSSEN 
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Werkt Heijmans ook internationaal? 

Op een paar kleine internationale belangen na richt 

Heijmans zich vooral op de Nederlandse markt. 
 

Wat doe je zelf precies voor werkzaamheden bij Heijmans 

en vind je dat nog steeds een uitdaging? 

Binnen de afdeling SIT ben ik betrokken bij de uitvoering 

van 2 grote contracten, met Rijkswaterstaat als 

opdrachtgever. Binnen deze contracten wordt het correctief 

en preventief onderhoud aan de weggebonden installaties 

op de rijkswegen van Zuid-Nederland en Noord & Oost 

Nederland gerealiseerd. Kortgezegd, valt het verhelpen van 

storingen (correctief onderhoud) en preventief onderhoud 

aan “alles met een draadje” op, aan of in de  

snelweg / verkeerscentrale onder deze prestatiecontracten.  
 

Alle “draadjes” komen vanaf wegkant/wegdek binnen in de verkeerscentrale, waar de 

wegverkeersleider de matrixborden, routeinformatie, spitsstroken, verkeerssignalering, 

camerasystemen aanstuurt zodat de weggebruiker zo optimaal en veilig mogelijk kan 

doorrijden. Dit alles bij elkaar zorgt er voor dat Rijkswaterstaat het Dynamisch 

Verkeersmanagement kan 

uitoefenen op het rijkswegennet. 
 

Binnen deze projecten ben ik 

verantwoordelijk voor het 

aansturen van de 

projectcoördinatoren en 

werkvoorbereiding, stem ik af met 

Rijkswaterstaat t.a.v. 

schaderijdingen in dit grote 

geografische gebied en handel ik 

de contractuele en financiële 

zaken af met de opdrachtgever. 
 

Werk je ook wel eens op projecten 

in het buitenland? 

Nee, ik heb geen buitenlandse 

werkzaamheden. 
 

  

Illustratie m/.b.t. Dynamisch verkeersmanagement 
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Is er een project waar je altijd speciaal aan terug denkt? 

De tijd van de spoedwetprojecten (periode 2010-2015) was wel een heel bijzondere 

tijd. In korte tijd werden verschillende verkeersknelpunten aangepakt en kreeg de 

doorstroming in Nederland een boost. Met een gezonde “hands on” mentaliteit ging in 

korte tijd op veel plekken “de schop in de grond”. Een mooie tijd! 
 

Kun je een of meer leuke ervaringen vertellen………… 

Wat ik altijd leuk vind om te ervaren is de reactie van bezoekers van de Rijkswaterstaat 

Verkeerscentrale. Zij mogen sporadisch mee naar binnen bij werkzaamheden welke we 

verrichten. Het is altijd fantastisch te zien dat een weggebruiker er letterlijk achter komt 

wat er achter de schermen allemaal gebeurt om het wegverkeer in goede banen te 

leiden. De hoeveelheid techniek die dit Dynamisch Verkeersmanagement  

vanuit de verkeerscentrale mogelijk maakt is mijn 

dagelijks werk. 
 

Minder leuke ervaringen zijn de verhalen vanuit onze 

buitendienst (“de mannen in het oranje”), welke bij 

nacht en ontij in touw zijn om de techniek langs de 

weg storingsvrij te laten werken. Daarbij vaak letterlijk 

van alles naar het hoofd geslingerd krijgen of de 

“vouwen uit de broek” gereden worden.  Wat meer 

begrip van de weggebruiker voor deze helden van de 

weg is soms wel op z’n plek. 
 

Helaas komt het regelmatig voor dat er werkverkeer, pijlwagen of botsabsorber wordt 

aangereden, vaak door onoplettendheid van weggebruikers.  De foto’s en ervaringen 

van collega’s met dit soort ongelukken doen je keer op keer beseffen dat er qua 

veiligheid op ’s lands wegennet nog wel winst (groot of klein) te behalen valt.   
 

Hopelijk heb ik met de “veiligheidshesjes” actie van eind november hieraan een (kleine) 

bijdrage kunnen leveren. 
 

Zijn er doorgroeimogelijkheden en wat zou je dan graag willen worden of willen gaan 

doen? 

Op dit ogenblik volg ik de leergang Projectmanagement Infra 2022, een opleiding 

waarin alle facetten van het projectmanagement aan bod komen. Op dit gebied wil ik 

me graag verder ontwikkelen, zeker omdat de dynamiek en complexiteit van ’s lands 

grootste infraprojecten ontzettend leuk en uitdagend is. 
 

Als één van de grootste bouwers van Nederland biedt Heijmans op vele vlakken mooie 

carrièrekansen. Of je nu starter bent of al langer actief bent op de arbeidsmarkt, binnen 

Heijmans is er altijd wat te doen!  

Kijk eens op www.heijmans.nl om een indruk te krijgen.  

  

http://www.heijmans.nl/
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Als redactie kennen we jou van de jaarlijkse oliebollenactie van 

volleybalvereniging HaVoC. Ben je een verdienstelijk volleyballer 

geweest? Nog steeds actief? 

Na meer dan 20 jaar in HaVoC Heren 1 te hebben gespeeld ben 

ik nu een paar jaar een vaste waarde in Heren 2 en ben nog altijd 

actief als volleyballer. Behalve zelf actief volleyballen ben ik 

deeltijd trainer bij HaVoC Dames 5 en ben vaak te vinden bij de 

verschillende HaVoC verengingsacties zoals de oliebollenactie. 

Ook fluit ik nog regelmatig wedstrijden van de HaVoC heren- en 

damesteams. 
 

Inmiddels ben ik commissielid "af” bij de oliebollencommissie, 

maar zogezegd zullen de oliebollen nog wel lang aan me blijven 

“plakken”! Met veel plezier trouwens. 

Heb je nog andere hobby’s? 

Klussen op de Steenakker is inmiddels wel zo’n beetje, qua tijd, de grootste hobby 

geworden. Binnen of buiten valt er altijd wel iets te doen en vooral buiten is het heerlijk 

om af te schakelen na een lange dag achter de laptop op kantoor. 
 

Als het even kan probeer ik m’n conditie in de zomer op peil te houden door te 

mountainbiken en ga ik graag zeilen op de Kraaijenbergse plassen met m’n zeilboot(je).  
 

Heel af en toe kun je me ook op de motor tegenkomen en ga ik graag naar m’n zussen, 

neefje en nichtjes in Friesland. 
 

Sinds 2 jaar ben ik als schipper-in-opleiding 

betrokken bij het gerestaureerde voetveer 

“Zeldenrust” dat na de oorlog voer tussen Middelaar 

en St. Agatha. Recent heb ik hiermee Sinterklaas 

nog mogen varen, wat ontzettend leuk was om te 

doen. Dit prachtige pontje wordt nu bij allerlei 

activiteiten, evenementen, excursies, etc. ingezet. 

Zie voor meer info www.vv-zeldenrust.nl 
 

Graag bedank ik alle Hapsen en Hapsenaren dat ik in deze Schakel een inkijkje mocht 

geven in m’n dagelijkse werkzaamheden en natuurlijk de redactie bedankt voor de 

uitnodiging voor dit interview. Alle goeds voor 2023! 
 

Martijn bedankt voor het interview, veel succes met je werkzaamheden en hobby`s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model: Cees van Dreumel 

 

http://www.vv-zeldenrust.nl/
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Een van de activiteiten in 

december was het maken van   

kerststukjes. 

 

BUURTKAMER MARIAGAARDE 
 

Op maandag 19 december werden de bezoekers 

van buurtkamer Mariagaarde verrast met een 

mooi kerstcadeau. Jan Arts mocht namens de 

organisatie van wielerronde ‘Daags na de Tour’ uit 

Boxmeer de opbrengst overhandigen van de 

verkoop van het “Meet & Greet” bord.  

Op dit bord hebben alle profwielrenners die in 

2022 in Boxmeer meereden hun handtekening 

gezet. Dit bord werd bij opbod verkocht aan Gebr. 

Janssen uit Beugen voor een bedrag van € 350,-.   
 

Met dit mooie bedrag kan voor de bezoekers van 

buurtkamer Mariagaarde weer iets extra’s worden 

georganiseerd. Kerstman Ankie nam met Piet 

Ermers het mooie bedrag in ontvangst en zij zal 

daar samen met collega Gertie een goede 

bestemming voor 

vinden.  
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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. Tel.: 06–306 404 45.  

We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, 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  

  

 

Woensdag 21 december, 

stonden de tafels weer 

gedekt voor het kerstdiner 

en alle deelnemers hebben 

genoten van een 

sfeervol Kerstdiner van… 
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DE BESTE WENSEN 
 

Wij wensen jullie van alles het beste 

een heel jaar vol geluk en licht 

Wii wensen jullie veel gezondheid 

en vooral een vrolijk gezicht 
 

Moge het in dit jaar wat minder gaan 

hopen we dat het snel weer positief 

zal omslaan  
Zullen we proberen elkaar te steunen 

en voor elkaar klaar te staan 
 

Laten we elkaar zo goed mogelijk 

helpen accepteren en begrip tonen 

voor elkaar 

Als we dat allemaal waar kunnen 

maken dan krijgen we vast een  

goed jaar 
 

Gezelligheid moet je samen maken 

daardoor ontstaat verbinding en 

interesse in elkaar 

Speciaal voor al onze leden en  

niet-leden wenst het bestuur u een 

gelukkig en gezond Nieuwjaar 

 

Bestuur KBO Haps 

KBO HAPS 
     

Agenda en Mededelingen 2023 
 

Elke dinsdagmiddag 

Activiteiten in steunpunt Mariagaarde.  
 

Zondag 8 januari 07.45 uur  

Voor diegenen die zich hebben aangemeld: Vertrek met de bus  

naar ‘Holiday on Ice’ in Maastricht.  
 

Zaterdag 4 februari 14.00 – 17.00 uur 

Ouderen carnavalszitting door onze Hapse artiesten in ‘de Posthoorn’. 

Ook niet KBO-leden zijn van harte welkom.  

Zaal ‘de Posthoorn’ is open vanaf 13.15 uur. Aanvang zitting: 14.00 uur. 

Kosten leden € 8,00 incl. koffie/thee en 2 consumptiebonnen met onder de pauze 

een kleine snac. Niet-leden betalen € 10.-   
 

Klussendienst  
De eerste klusjes zijn klaar! 

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!  

Maak er gebruik van, want onze klussers hebben er zin in! 
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   

 

 

 

Maandag        9 januari   Restafval 

Maandag  16 januari GFT- container en PBP en Kerstbomen 
   
   

   

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 

 

18 januari 

1 februari 

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Zaterdag 

 

28 januari 

25 februari 

Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 

Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys  

Woensdag 

 

25 januari  

22 februari 

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek 

de Aalsvoorten/ Bogaersstraat van 18.30-20.00 uur. 

 

Alleen samen maken we een succes van 2023 
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