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HELPT U MEE? 
 

              STIJGENDE DRUKKOSTEN VOOR DE SCHAKEL 
 

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’ 
 

Graag willen wij alvast iedereen hartelijk bedanken die al een  

bijdrage heeft geleverd.  
 

Helaas zijn we er nog lang niet om de stijgende drukkosten  

te kunnen betalen.  

Wel vinden we het superfijn om te ervaren dat we al een  

kleine bijdrage hebben mogen ontvangen. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage namens de redactie  

‘De Schakel’. 
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ACTIVITEITEN 20 JANUARI T/M 3 FEBRUARI 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Dinsdag 7 februari dorpsraadvergadering 4 

VERENIGINGSNIEUWS  BLZ 

Caboose  17 

CV De Zelfkant  24+40 

Haju judovereniging  31 

Jeugdcarnaval De Zelfkant  19 

KBO Haps  38 

MV Juliana/ De Rozenbottels  11 

VV Hapse Boys  32 

 

 

 

 

 

  

 

NUMMER 3 – 2023 komt uit op 3 FEBRUARI 2023 
 

Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl 

uiterlijk 27 JANUARI 2023 
 

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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WELKOM OP DE DORPSRAADVERGADERING 
 

Op dinsdag 7 februari houden we een dorpsraadvergadering in café zaal “de 

Posthoorn” om 20.00 uur.  

Onze nieuwe gemeente Land van Cuijk is nu een jaar bezig en het nieuwe College 

zal vast een flinke kluif hebben om de motor aan de gang te krijgen.  
 

Na de fietstocht in september door ons dorp met de wethouders van wonen en 

ruimtelijke ordening hebben we niet veel meer vernomen.  

“Haps is topprioriteit”, noemde wethouder de Bruin de Hapse situatie.  

Nog voor de dorpsraadvergadering hebben we overleg zodat we daar over kunnen 

berichten op 7 februari. 
 

Agenda  
- Voortgang herinrichting dorpskern. 

- Voortgang woningbouw Haps 

- RBL Laarakker 

- Wat verder ter tafel komt 

- WIU en knelpuntenkaart 

- Zonnebus 

- Kerk 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 21 januari 19.00 uur Eucharistieviering  
Misintenties:    Overleden Parochianen 
 

Zaterdag 28 januari 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties:    Overleden Parochianen 

      Overleden ouders, broer, zus en schoonzus Gijsbers  
   

Priester van de week 
Pastoor James         Tel. 0485- 451282 Vrijdag 20 tot vrijdag 27 januari 2023. 

Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712 Zaterdag 28 januari tot zaterdag 4 februari. 
 

Verplaatsing Eucharistievieringen 

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

de locatieraad besloten dat de Eucharistievieringen plaats zullen vinden vanaf 

januari 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. 
 

OPGAVE MISINTENTIES 

Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, 

Parallelstraat 2.03 Telefoon 312817. U kunt daar een envelop in de 

brievenbus stoppen. Ook kunt u een envelop stoppen in de 

brievenbus die aan de kerk hangt. De kosten bedragen € 12,50   

Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus stoppen aan de kerk.  

Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk dat u 

de intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum.  
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AANVRAAG ENERGIETOESLAG GEPENSIONEERDEN 
 

De prijzen voor energie zijn nog steeds hoog. Gezinnen met een laag inkomen 

krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Het gaat om een bedrag van  

€ 800,- of € 1.300, - afhankelijk van de hoogte van het inkomen. 

Mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm komen in aanmerking 

voor € 1.300, -. Als u naast uw AOW-pensioen als alleenstaande maximaal € 150,- 

ander pensioen ontvangt, komt u in aanmerking. Als u 

getrouwd of samenwonend bent mag u maximaal € 175,- 

ander pensioen ontvangen. Zit u net boven deze grens, dien 

dan toch een aanvraag in en doe een beroep op coulance bv 

omdat uw energievoorschot flink gestegen is.  

Deze groep kan de uitkering aanvragen tot en met 31 januari 2023. 
 

Mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm komen in aanmerking 

voor € 800,-. Als u naast uw AOW-pensioen als alleenstaande maximaal € 165,- 

ander pensioen ontvangt komt u in aanmerking. Als u getrouwd of samenwonend 

bent mag u maximaal € 195,- ander pensioen ontvangen. Zit u net boven deze 

grens dien dan toch een aanvraag in en doe een beroep op coulance bv omdat uw 

energievoorschot flink gestegen is.  

Deze groep kan de uitkering aanvragen tot en met 31 maart 2023.  
 

Om een aanvraag in te dienen kunt u naar de website van de gemeente Land van 

Cuijk gaan: www.landvancuijk.nl en zoeken op energietoeslag. 

Heeft u hulp nodig?  

Bel dan Welzijn Ouderen Cuijk, tel. 048554440 keuzenummer 1 

 

 

  

 

AFSCHEID BURGEMEESTER WIM HILLENAAR  
IN DE SCHOUWBURG 

 

Het afscheid van burgemeester Wim Hillenaar is op  

maandag 30 januari in de schouwburg in Cuijk.  

Het programma is nu nog niet bekend.  

Een gemeentewoordvoerder geeft aan  

dat inwoners van harte welkom zijn. 

 

http://www.landvancuijk.nl/
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NIEUWS VAN DE ZONNEBUS  
 

Op 4 januari zijn we met de zonnebus Haps-Cuijk van start gegaan. De eerste 

passagiers hebben die dag gebruik gemaakt van de bus. 
 

Er is in Haps al veel enthousiasme en interesse getoond voor de bus, maar ook vanuit 

Cuijk. Hier wonen diverse personen die familie of kennissen hebben in Haps.  

De Zonnebus biedt hen de mogelijkheid voor een dagje uit naar deze familie of 

kennissen. Maar helaas zijn erop 11 januari geen passagiers mee geweest. We moeten 

met z’n allen denk ik nog aan het idee van de Zonnebus wennen. 
 

Vaak wordt gedacht dat de bus alleen voor ouderen is maar 

u kunt ook gewoon met deze bus mee voor wat 

boodschappen in Cuijk. Dus wellicht een keer de auto laten 

staan en dan voor €1,- heen en €1,- terug naar Cuijk.  

Is ook nog eens milieuvriendelijk want het is een elektrische 

bus. Wilt u ook van deze mogelijkheid gebruik maken?  

Kijk dan naar het dienstrooster en de spelregels of bel op 

woensdagen vanaf 8.30 uur de Zonnebus Haps-Cuijk:  

06 10605015. 
 

Voor andere vragen of opmerkingen: 

Jan van Hoof,  

        jwpvanhoof@gmail.com, 06 20184878 
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DIENSTROOSTER  ZONNEBUS HAPS – ELKE WOENSDAG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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! 
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NIEUWS VAN DE WIJKAGENT 
 

Beste inwoners van Haps, 
 

Op het moment van schrijven zitten de feestdagen er net op. 

Gelukkig zijn de feestdagen over het algemeen rustig verlopen en 

dat geldt niet alleen voor Haps maar voor heel het Land van Cuijk. 

Normaal willen er rondom de feestdagen nogal wat inbraken zijn, 

maar in Haps waren er sowieso geen inbraken en in het Land van 

Cuijk maar enkele (iedere inbraak is er natuurlijk één te veel). 
 

BOA’s hebben in samenwerking met de politie in de dagen voor 1 januari 2023 veel 

gecontroleerd op vuurwerkoverlast en daarbij veel (illegaal) vuurwerk in beslag 

genomen.  
 

Op 1 januari 2023 zijn er ook enkele nieuwe regels ingegaan.  

• Zo moeten bestuurders van een snorfiets voortaan ook een  

     helm dragen. Hier wordt niet meer voor gewaarschuwd, dus  

     voorkom een boete van € 104,-.  

• Ook is er voortaan een algeheel lachgasverbod. Dus is het 

     verboden om lachgas te gebruiken, te verkopen of in bezit te  

     hebben.  
 

Er staan ook weer diverse carnavalsactiviteiten voor de deur en 

zoals het er nu uitziet mag er weer ouderwets carnaval gevierd 

worden. Ook rond carnaval zagen we in het verleden de inbraakcijfers 

omhoogschieten. Zorg er dus voor dat je na het carnavalsfeest niet van een koude 

kermis thuiskomt.  
 

Hieronder vindt u enkele tips: 

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen 

buurt het beste, dus als u het niet vertrouwt, is dat niet 

voor niets.  

• Laat als het donker is en u niet thuis bent een lamp aan. 

Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor 

bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar in. 

• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg 

bent. Draai de deur ook altijd op slot. 

• Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en 

zorg voor verlichting in de tuin. 

• Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het 

zicht.  

• Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat het 

huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.  

• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning 

staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen. 

• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot 

aan. 

• Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot.  

Dit zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen.  

• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). 
 

Groeten, Jos van Lijssel 

Wijkagent Cuijk-Zuid en Haps  
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IN MEMORIAM: TEUN BONGERS 
 

17 mei 1930 - 30 december 2022 
 

Vele jaren, samen met zijn Marietje en met vele 

muziekvrienden onlosmakelijk verbonden aan 

Muziekvereniging Juliana, in vroegere jaren Fanfare & 

Drumband Juliana. 
 

Teun, geboren en getogen aan de Steenakkerstraat. Hij 

heeft daar samen met Marietje bijna zijn hele leven mogen 

wonen. Op de boerderij werd iedereen gastvrij onthaald 

want het leven van Teun stond, naast zijn harde werken op 

de boerderij voor zijn gezin, ook in het teken van 

gezelligheid, “buurte” en muziek.  

Na de verhuizing naar hun nieuwe woning aan het 

Raadhuisplein in Haps blijft dit kenmerkend voor Teun en 

Marietje.  
 

De gezellige aanwezigheid en de brede inzetbaarheid van Teun is altijd voelbaar en 

zichtbaar geweest binnen onze vereniging. “Noabuurte an de tap van de Posthoorn” met 

zijn muziekvrienden en het laatste nieuws doornemen; het hoorde bij het actieve 

muzikale lidmaatschap van Teun. 
 

Muzikaal actief op de es-hoorn, maar ook zeer actief bij alle activiteiten die onze 

vereniging organiseert. In vroegere jaren bij de Fancy Fairs, Muziekfeesten en Oud ijzer 

acties tot aan zijn tomeloze inzet met zijn club “uutzuukers” voor de rommelmarkt.  
 

Na zijn actieve muzikale lidmaatschap bleven Teun en Marietje de concerten van de 

Muziekvereniging en De Rozenbottels bezoeken. We zullen zijn aanwezigheid echt gaan 

missen. Voor zijn vele jaren van inzet benoemde onze vereniging Teun in 2021 tot 

erelid en vol trots ontving hij uit handen van het bestuur van Muziekvereniging Juliana 

de mooie draaginsigne en oorkonde.  
 

De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam maar zeker achteruit. Door de ziekte 

van Alzheimer was het niet langer meer mogelijk om in zijn laatste levensfase samen 

met Marietje aan het Raadhuisplein te wonen. Gelukkig was er een mooie en fijne plek 

vrij in de SchitteRing, zodat Marietje altijd zorgzaam dichtbij was.  
 

Afscheid nemen is moeilijk maar we troosten ons met de gedachte dat Teun zijn 

welverdiende rust heeft gevonden. Vele muziekvrienden zijn hem inmiddels voorgegaan 

en zij zijn herenigd met Teun. Met het heengaan van Teun neemt onze vereniging 

opnieuw afscheid van een echt “Julianagezicht”, maar we zullen hem tot in lengte van 

jaren blijven herinneren en de naam Teun Bongers zal, in gedachten, altijd verbonden 

blijven met onze vereniging.  
 

Een laatste groet van Muziekvereniging Juliana aan onze Muziekvriend Teun 

Bongers: Bedankt voor het vele wat je voor onze vereniging hebt mogen en 

kunnen betekenen:  

Rust Zacht Tôntje…. 
 

Op donderdag 5 januari namen wij met velen (muzikaal) afscheid van Teun tijdens een 

mooie viering in Buitenplaats “de Zevenhutten” in Cuijk.  
 

We wensen Marietje, kinderen en kleinkinderen en overige nabestaanden veel sterkte 

toe met het verwerken van het heengaan van Teun. 
 

Bart Robben 

Namens bestuur en leden Muziekvereniging Juliana Haps 
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HOE EEN DRAMA  
VERANDERDE IN EEN PUUR GELUKSGEVOEL 

 

Voor popkoor ZIP uit Landhorst had het jaar niet mooier kunnen 

aflopen. Nadat op 12 december bij een inbraak al haar apparatuur 

gestolen was, zat het 45 leden tellend koor in zak en as. Diverse 

optredens stonden voor de boeg en er was jaren gespaard voor de 

muziekinstallatie.  
 

Een razendsnelle opgezette actie op internet bracht de verlossing: het geld stroomde 

binnen in kleine maar ook grote bedragen.  

Tijdens de Oudejaarsontmoeting in Landhorst op 30 december maakte dirigente 

Victorine Egelmeers het eindbedrag bekend: € 5.440, -!  

En als slagroom op de taart kreeg ZIP uit handen van Ruud Nap 

van Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst een cheque ter waarde 

van € 1.850, - overhandigd. 
 

Helemaal beduusd waren de leden. Zoveel steun heeft deze 

feestdagen extra warm gemaakt. Er werd dan ook aangekondigd dat tijdens het 

jubileumconcert op 1 juli niet alleen het 10-jarig bestaan wordt gevierd, maar dat dit 

ook in het teken van een groot dankjewel staat! De vele giften, de lieve woorden, de 

hulp die van alle kanten werd aangeboden, … fantastisch.  

  
 

Het leven is als zeilen; 

ook met tegenwind kun je vooruit gaan 
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HUISTHEATER DE STEENAKKER 
 

Duo di Alloro saxofoon - Zondag 22 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. Na afloop is er een sfeervolle nazit en 

huisgemaakte soep. 

Toegangsprijs: € 17,50 inclusief kop koffie/thee bij de ontvangst. 

website: duodialloro.nl 
 

Mercy John Americana - Zondag 5 februari 2023 

om 15.30 uur. Betreft verplaatst concert van 6 febr. 

2022. Tickets blijven geldig. Er zijn nog tickets! 
 

Zijn debuutalbum ‘This Ain’t New York’ opende vele 

deuren voor deze nuchtere Brabander. Zoals diverse 

grote festival optredens en een tour met JW Roy en 

Danny Vera.  

Na afloop sfeervolle nazit en huisgemaakte soep. 

Toegangsprijs: € 15,00 inclusief kop koffie/thee bij de ontvangst. 

website: www.mercyjohn.com 
 

Huistheater De Steenakker Steenakkerstraat 5, 5443 NK Haps 

0485 - 310 920 of 06 - 205 078 17   

info@desteenakker.nl 

 

 

  

http://www.mercyjohn.com/#mercy-section
http://www2.nl/lj56i/
tel:+31485471774
tel:+31485471774
mailto:info@desteenakker.nl
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GESLAAGD KERSTOPTREDEN AMEEZINGVOCALS 
  

tijdens “Lichtjestocht Cuijk” 

 

Op vrijdag 23 december verzorgde het nieuwe popkoor “Ameezing Vocals” uit Haps haar 

eerste kerstoptreden. Dit optreden vond plaats in de Sint Martinuskerk in Cuijk in het 

kader van de “Lichtjestocht”. 

Het koor bestaat sinds februari 2022 en er kon maar een paar maanden geoefend 

worden op de kerstnummers. Daarom was het voor de koorleden best spannend hoe 

het optreden zou verlopen. Maar tijdens het zingen van het eerste nummer (Merry 

Christmas everyone) en met onze swingende dirigente Veerle aan het roer, was de 

spanning al snel weg en konden de koorleden zich helemaal geven in de mooie en soms 

swingende kerstnummers. Naast Merry Christmas everyone werden de volgende 

nummers gezongen:- Silent night, - Baby it’s cold outside, - Last Christmas, -Sound of 

Silence, - Jingle Bells, - Sleigh ride en - This is Christmasnight. 
 

Erg mooi was het dat er heel veel publiek naar Cuijk gekomen was om naar het koor te 

luisteren! Ook de interactie met de vele aanwezige kinderen was erg leuk! 

Al met al voelde het voor het koor als een geslaagd eerste kerstoptreden. 

Voor volgende jaren is dit zeker voor herhaling vatbaar, waarbij er natuurlijk weer meer 

kerstnummers ten gehore gebracht zullen worden. 
 

Het koor wil het publiek graag bedanken voor de moeite die zij genomen heeft om te 

komen luisteren én voor de leuke positieve reacties die het ontving. 

Graag zien de leden jullie dan ook weer terug bij een volgend optreden. 
 

(Voor een sfeerimpressie van het optreden scan onderstaande QR- codes) 
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GROENPLAN RBL NOORDWEST 
 

 

 

 

 
 

Hierbij een update van het 

inrichtingsproces van de 

strook tussen Cuijkseweg en 

het RBL-terrein. 
 

Half januari start de firma 

Kanters uit Erp met het 

aanplanten van het 

bosplantsoen op het terrein 

in de plantvakken 1, 2 en 3,  

de onderbeplanting bij de 

boomgroepen en de 

grondwal, evenals het 

inboeten van  

de heggen die aan de 

Cuijkseweg liggen.  
 

Dit uiteraard wanneer het 

weer een beetje mee wil 

werken.  
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CABOOSE  
 

Knutsel 

De adventskalender Kerstboom (onze vorige knutsel) 

is inmiddels volledig uitgepakt, alle oliebollen zijn op 

en het vuurwerk is afgestoken: het nieuwe jaar is 

begonnen!  
 

En wat hebben we er zin in, want de eerste knutselavond zit er alweer aan te komen. 

Vrijdagavond 27 januari gaan we de mooiste knutsel van het jaar maken, want hij gaat 

over jezelf. En met zulke leuke kindjes in onze knutselgroep kan het niet anders dan dat 

het prachtige knutsels gaan worden.  
 

Wil je vrijdag 27 januari ook komen, meld je dan gauw aan door een mail te sturen naar 

het emailadres: knutsel.caboose@gmail.com   
 

Hopelijk zien we jullie allemaal volgende week vrijdag! Inloop vanaf 18.20 uur.  

Het is altijd verstandig om oude kleding aan te doen!  

Je ouders mogen je komen ophalen om 20.30 uur.  
 

Veel creatieve groetjes voor 2023, 

De creabea's van team Knutsel.  

Volgende data:  

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

YOLO 

De kegels vlogen weer in het rond bij de 

eerste activiteit van 2023: bowlen bij Erica!! 

Vanwege het onstuimige weer dit jaar met 

auto’s i.p.v. met de fiets.  
 

De strikes en de spares vielen veelvuldig: 

weer een hele leuke avond. 

Volgende data: 3-3, 24-3, 21-4. 
 

NEXXT 

Hallo!! 
 

Nadat we iedereen blij hadden gemaakt dat 

we naar de boulderhal in Nijmegen zouden 

gaan, bleek al snel dat men zo'n grote groep 

niet kon ontvangen op vrijdagavond.  

We hebben de komende activiteit daarom 

vervangen  

voor een gezellige filmavond in de Kuip! 

Iedereen die zin heeft, kan zich bij ons opgeven om een avondje met je vrienden te 

chillen bij een goede film.  
 

Neem je kussens, dekens, sloffen, of wat je ook nodig hebt om comfortabel naar een 

film te kijken, mee naar de Kuip op vrijdagavond 20 januari.  

We beginnen om 19.00 uur en zorgen voor drinken en wat te snoepen.  

Geef je gauw op voor deze avond via de mail die rondgestuurd is!! 
 

Jullie kunnen ons doorgeven welke film jullie graag willen zien en dan gaan we proberen 

om er een uit te kiezen. Leuk als jullie komen. 
 

Tot vrijdag 20 januari om 19.00 uur in de Kuip. 

Groetjes Team NEXXT  

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

Wie ben jij?  

Mijn naam is Sep Eigenraam en ik ben 6 jaar 

oud. Ik woon samen met mijn vader Rob, moeder 

Ilse en zusje Fay in Haps. Om het weekend is mijn 

grote zus Nienke bij ons in Haps. 
 

Welke groep zit je? 

Ik zit in groep 3 bij juffrouw Caroline en juffrouw 

Shanaia. 
 

Wat zijn jouw hobby’s? 

Mijn hobby is voetballen, op zaterdag wedstrijden 

spelen samen met mijn vrienden en op woensdag 

trainen. Daarnaast vind ik het leuk om te gamen. 
 

Wat wil je later worden? 

Later wil ik graag brandweerman worden. 
 

Waar word jij vrolijk van? 

Vrolijk word ik als ik muziek mag luisteren, 

filmpjes mag kijken en af kan spreken met 

vrienden. 
 

Wat vind je het leukst in of van Haps? 

Het leukst vind ik dat we een school en BSO hebben en verschillende speeltuintjes, 

speelvelden en het Hapse Bos waar we lekker buiten kunnen spelen. 
 

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

Ik zou het heel leuk vinden als er in Haps een binnenspeeltuin is en een zwembad zodat 

we in de zomer lekker buiten kunnen zwemmen. 

 

 

Aan wie wil je de pen doorgeven en waarom?  

Ik wil de pen doorgeven aan mijn nicht Mees van Tienen omdat ik weet 

dat zij het leuk vindt om te schrijven. 

 

De pen kan doorgegeven worden:  

aan alle kinderen IN HAPS T/M 16 JAAR  

Inleveren artikel ‘De pen’: VOOR VRIJDAG 27 JANUARI  

Naar: info@deschakelhaps.nl 

 
 

  



  19 DE SCHAKEL 2-2023 
 

 

Hofhouding Jeugdcarnaval 2023:  
v.l.n.r.: Nar Ties (Thijssen)  
Roos (Janssen),  
Prins Sten d’n Urste (Kuipers),  

Prinsen Sophie (Lamers), 
Pages Iza (Panders)   
Hofmaarschalk Lou (Geurts) 

 

JEUGDPRINS STEN D’N URSTE  
CARNAVAL HAPS 33 JAAR JUBILEUM  

 

Zaterdag 15 januari was het zover de start van het Jubileumjaar 33 jaar jeugdcarnaval 

in Haps. In onze Kiepekoi de Posthoorn was het stampvol voor het 

Jeugdprinsenbal!  

We namen afscheid van Prins Luc d’n Urste en Prinses Sophie, Pages 

Chayenna en Imke, Nar Stijn en Adjudant Sam.  
 

Na een geweldige onthulling 

gevolgd door donder en bliksem 

kwam tevoorschijn, Jubileum 

Jeugdprins 2023: 
 

Prins Sten d’n Urste 
 

Samen met zijn Prinses Sophie, Pages Iza en 

Roos, Nar Ties en Hofmaarschalk Lou maakten ze 

met alle Kuukes, Hanen en Hennen er een groot 

feest van! Ze gaan er met z’n alle en heel Haps 

een geweldige carnaval van maken!!! 
 

Noteer alvast in jullie agenda de aankomend activiteiten:  

- 28 januari Kakelspektakel: Kiepekoi De Posthoorn 

- 10 februari Jeugdprinsenreceptie: Kiepekoi De Posthoorn 

- 18 februari CARNAVAL; programma volgt 
 

Graag zien we jullie op onze aankomende bals om er samen een knalfeest van te 

maken. 
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BRANDWEERPOST HAPS    

 

Beste dorpsgenoten, 
 

Allereerst nog de beste wensen en een veilig 2023 

namens brandweerpost Haps. 
 

In de nieuwjaarsnacht is de brandweer in Brabant-Noord 

uitgerukt voor 77 incidenten. Er kwamen in totaal 263 meldingen bij de 

gezamenlijke meldkamer binnen hierbij zitten dus ook die van ambulance en politie. 

Vermeldenswaardig is de grote inzet in Veghel, een brand in een bijgebouw van de 

Sint Lambertuskerk. We hebben als brandweerpost Haps een redelijk normaal jaar 

achter de rug met een gemiddeld aantal uitrukken. 
 

Gelukkig konden we op maandag 9 januari na enkele jaren weer een 

nieuwjaarsbijeenkomst op de kazerne organiseren. De postcommandant heeft 

samen met de postleden, partners, clustercommandant en de waarnemend 

burgemeester middels een presentatie teruggekeken op het afgelopen jaar.  

Na een woordje en vooruitblik op 2023 van clustercommandant Wim Janssen heeft 

de burgemeester diverse diploma’s en certificaten aan enkele leden uitgereikt.  
 

 

Daarna zijn door burgemeester Wim Hillenaar ook de 3 jubilarissen in  

het zonnetje gezet met een oorkonde, een medaille en een bloemetje  

voor de partners. De jubilarissen met allemaal 12,5 jaar brandweerdienst  

zijn Bart Blom, Pieter de Haas en Maarten Robben.  

Mannen nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum! 
 

  

Kevin Nabuurs                      Olaf Panders                           Willem Ardts 

Bart Blom                            Pieter de Haas                         Maarten Robben 
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Tenslotte heeft de postcommandant burgemeester Wim 

Hillenaar toegesproken omdat hij de laatste keer bij ons 

als burgemeester in functie aanwezig was. Iedereen in 

de omgeving kent deze burgemeester die een echt hart 

heeft voor de brandweer. Dit toont zich door aanwezig 

te zijn op korpsavonden om een officieel tintje te geven 

aan, en een blijk van waardering te tonen naar de 

postleden voor het werk wat zij doen voor de 

gemeenschap. Ook bij incidenten is de burgemeester 

vaak aanwezig om gedupeerden een hart onder de riem 

te steken en zijn betrokkenheid te tonen, dit wordt door 

iedereen gezien en erg gewaardeerd.  

Om deze redenen hebben we als post gemeend hem een mooie herinnering te 

moeten schenken voor de lange tijd dat we erg prettig samengewerkt hebben.  

Wim nogmaals hartelijk dank namens de post Haps! 
 

Het aantal uitrukken is vorig jaar weer iets gestegen ten opzichte van de jaren 

ervoor: 29 uitrukken in 2020, 32 uitrukken in 2021 en nu naar 41 uitrukken in 

2022.  

De verdeling van de incidenten in 2022 was als volgt: 

• 15 x uitgerukt voor brand 

• 10 x uitgerukt voor hulpverlening 

• 2 x uitgerukt voor een incident met gevaarlijke stoffen 

• 2 x uitgerukt voor een dienstverlening 

• 12 x uitgerukt voor een loze/ongewenste melding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De post bestaat momenteel uit 18 manschappen, hiervan zijn er 5 opgeleid tot 

bevelvoerder en hebben de leiding over de tankautospuit tijdens een incident.  

Tevens zijn 6 personen opgeleid tot chauffeur/voertuigbediener 

en nog 2 in opleiding hiervoor.  Zij zorgen dat het voertuig met 

bemanning snel en veilig naar het incident gereden wordt, ter 

plaatse bedienen zij de pomp en geven de benodigde materialen 

uit. Deze hele groep staat onder leiding van ondergetekende en 

is tevens enigste beroepskracht.  
 

De oefenavonden vinden plaats op de maandagen.  
  

Namens de Brandweerkèls, 

Egbert van Driel 
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SNIJBONENMOES MET PEREN 
 

Toen loonwerker Gerrit Derks 40 jaar geleden nog recht tegenover ons in de 

Wildsestraat woonde, keken we direct op de plaats waar hij zijn landbouwmachines had 

staan. 

De uitrit was recht tegenover ons huis. Ik heb in 

die tijd verschillende klusjes voor hem gedaan.  

Onder andere als de maïskneuzer met stukken 

op het veld stond. En, dat kwam regelmatig voor 

dat er weer eens iets tussen de messen zat. Dan 

was er haast bij want toen was  

het ook al: Tijd kost geld!  
 

Ik heb toen ook in de maïstijd als ze aan het 

kneuzen waren warm  

eten naar het veld gebracht.  

Snijbonen met zoete peren  

was een van hun favoriete  

gerechten. Ik vond dat toen  

zo’n rare combinatie en  

ik heb dat voor toen  

maar het eerst geproefd  

bij hun op  

het veld.  
 

Het was even wennen,  

maar ik vond het heel lekker!  

Als ik nu snijbonenstamppot  

maak hebben we er altijd  

peren bij.  
 

Ze hadden bij Derks  

achter het huis meer  

dan plaats genoeg voor hun tractoren en 

landbouwmachines.  

De helft van het erf lag braak. Dat stuk wat 

braak lag, wou ik wel als moestuin hebben.  

Dus ik vroeg aan Gerrit of dat kon?  

Jazeker kan dat, zei Gerrit, dan wil ik het voor 

jou ook nog wel omploegen. Hij was, denk, ik al 

lang blij dat die rommelhoek weg was.  
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Gerrit zei ook dat er nog heel wat troep in de grond zat. Ik wuifde het weg en zei: dat 

komt wel goed! Dus toen een knecht van Derks het omgeploegd had, kon ik aan de 

slag. Dus pakte ik bij hun uit het schop (schuur) de grootste kruiwagen die er stond.  

Bij het allereerste begin kwam ik al een stuk beton tegen 

dat we met twee man nog niet tillen konden!  
 

Dus ging ik weer terug naar de schuur voor een grote 

zware hamer. Er stonden er een stuk of vier, dus keus 

genoeg. Ik ging het grote stuk beton te lijf met alle 

energie die in me zat! Dit noemen ze dus werken, dacht ik 

toen ik de moker weer opgeheven had! Bij deze slag 

brokkelde er maar een klein stukje van het massieve 

beton af.  

Ik dacht ook bij mezelf: als het zo doorgaat dan kan ik misschien over een paar jaren, 

pas mijn eerst stukje moestuin inzaaien! Na een uurtje hard werken had ik het stuk 

beton zover dat ik het op de kruiwagen kon gooien. Het volgende obstakel dat ik 

tegenkwam was plastiek ingedraaid in een halve rol prikkeldraad. Dat beton was lastig, 

maar dit plastiek in het prikkeldraad was nog erger!  
 

Na een paar weken van hard werken begon het al ergens op te lijken. Ik kon al mijn 

eerste stukje spinazie inzaaien. Er was ook nog wat plek over voor 

snijbonen en wat sperziebonen en ook nog voor wat koolplantjes. 

De snijbonen hadden het heel goed gedaan. Van de snijbonen 

konden we verschillende keren snijbonenstamppot met peertjes 

eten. Mijn eerste oogst spinazie viel wat tegen.  
 

In mijn eerste kolen zaten wat wormen. Ik had de kolen wel zonder 

wormen kunnen telen. Dan had ik met vergif moeten werken en dat 

wou ik beslist niet! De rest van het jaar heb ik nog heel wat puin geruimd. Toen de 

lente weer begon en het zaai- en pootseizoen dus ook begon, kon ik de hele plek 

benutten.  
 

Ik haalde toen bij de Boerenbond 

in Haps mijn zaai- en pootgoed. 

Sperzieboontjes hadden wij het 

liefste. Die had ik dan ook twee 

grote zakken meegenomen bij de 

Boerenbond. Sperzieboontjes 

was ook een soort groente die je 

goed kon wecken (=inmaken). Ik 

had dus alle boontjes gepoot. 

Dat waren er heel veel.  

 

Na een paar weken barstte de grond open en kwamen de eerste boontjes tevoorschijn.  

Het weer zat helemaal mee voor mijn sperzieboontjes. Dat was af en toe 

regen en voor de rest heel veel zonneschijn. Enkele weken later zeg ik 

tegen Marijke: als ik het gewas zo zie konden we wel eens heel veel 

boontjes krijgen. Wat het plukken betrof overtrof het onze stoutste 

verwachtingen! We hadden in 3 keer plukken er 20 grote emmers 

afgehaald. We aten iedere dag sperzieboontjes en ik had alle weckflessen 

vol zitten met sperzieboontjes. Zo hebben wij er ook verschillende 

vrienden en familie mee blij gemaakt. 
 

Na een paar jaar dat ik van Derks zijn grond gebruik heb mogen maken  

verhuisde Derks met zijn loonbedrijf naar de Straatkantseweg. 

Snijer.        .  
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ZITTINGSAVONDEN 
 

Haps beleefde weer twee geweldig mooie Zittingsavonden! 
 

In het weekend van 6 en 7 januari hebben vele bezoekers als vanouds met volle  

teugen mogen genieten van een gevarieerd programma, geheel uitgevoerd door  

Hapse artiesten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Artiesten bedankt! Medewerkers bedankt! Publiek bedankt! Jullie waren geweldig!! 
 

Op zaterdagmiddag 4 februari 2023 tussen 14.00 en 17.00 uur zal een deel van 

deze artiesten nogmaals optreden tijdens de Ouderenzitting in de Posthoorn.  

De entree hiervoor verloopt via de KBO; zie elders in deze editie van De Schakel.  

Ook niet KBO-leden zijn van harte welkom. Een zeer gezellige middag, komt dat zien! 
 

Een zeer trotse Zittingsavond commissie van CV De Zelfkant 

Peter, Kevin, Harm, Hendrik, Wilko en Rob 
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ZELFK(R)ANT UITSLAAPSERVICE 
 

Jawel, jawel, daar is ie weer, één van de best lopende services in 

het Land van Cuijk, Maas en Waal: de Zelfkrant Uitslaapservice.  

Want wie wil hem nu niet: onze mooie veel geprezen 

carnavalskrant, de Zelfkrant! Vol trots kunnen we vermelden dat 

onze krant in 2023 weer goed gevuld is met vele foto’s, grappige 

verhalen en anekdotes, interessante stukken en zelfs QR-codes met een link naar 

voorgelezen stukken. Net als andere jaren wordt de krant verkocht daags na het 

Prinsenbal. En omdat de Brabantse en Hopse nachten nogal eens lang kunnen zijn, 

bieden wij u deze service aan, waarbij u lekker uit kunt slapen en alsnog een krant in de 

bus heeft om ’s middags te lezen.  
 

De Uitslaapservice houdt in dat, bij vooraf opgave en betaling, de krantenbezorgers 

op zondag 22 februari voor 11.11 uur bij u een verse carnavalskrant bezorgen.  

Uitslapservice-prijs is € 5,00 per adres per krant.  

Prijs is inclusief: 1 x de nieuwe Zelfkrant, de mooiste carnavalskrant in het Land van 

Cuijk, Maas en Peel. 1 x bezorgservice, overal mogelijk in Haps. 
 

Aanmelden en betalen en kan op één van deze manieren: 

Via app. Aanmelden via app op 06-55897886 met vermelding van NAAM + 

STRAATNAAM + HUISNUMMER. De Cèntekèl stuurt u dan een betaalverzoek à € 5,- 

Via directe betaling van € 5,- aan CV De Zelfkant op IBAN-rekening nummer  

NL60 RABO 0119 1950 97, mét vermelding van STRAATNAAM + HUISNUMMER.  

Voorwaarden Zelfk(r)ant Uitslaapservice:  

Bezorging alleen in Haps (dorp en buitengebied). Opgave en betaling moeten uiterlijk 

zaterdag 21 februari om 18.00 uur voldaan zijn. 
 

Ook reguliere verkoop aan deur 

Natuurlijk gaan wij op zondag 22 februari ook weer met de jeugdleden vanaf 11.00 uur 

op pad om bij de overige Hapsenaren de nieuwe Zelfkrant te verkopen. 

Bij deze deur-aan-deur verkoop geldt ook een prijs van € 5,00 per krant.  

Wilt u ervoor zorgen om zoveel mogelijk gepast te betalen? Er is dan 

helaas geen digitale betaalmogelijkheid. Na die zondag kan de krant 

alsnog gekocht worden bij SPAR Haps Van Duuren. 
 

Met carnavaleske groeten namens CV De Zelfkant 

Wilko Smits, d’n Cèntekèl 
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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 2023 

in De Posthoorn, aanvang 20.00 uur. 
 

De avond zal worden geopend door het gezellige Zelfkantkoor, die met hun 

muzikale klanken de stemming er altijd in weten te brengen.  

Vervolgens 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. 
 

De Hopse Bonte Brulluft-cie van CV De Zelfkant. 

Bert, Eric, Wilfred, Martin, Harm en Rob         

www.dezelfkant.nl 
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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 Horecabonnen en de felbegeerde “T-SHIRTS” zien te winnen. Een 

deskundige jury beoordeelt 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 

weer op 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. Natuurlijk ontbreekt 

bij een dergelijk evenement zeker geen reglement daarom gelieve onderstaande goed 

te lezen. 
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REGLEMENT REUNDJE HOPS 2023 
 

• De organisatie is in handen van D’n Egelantier, de Posthoorn,  

De Molen, Manege de Kamp en Sportcafé de Stappert.  

• Er wordt deelgenomen door teams bestaande uit minimaal 6 personen.  

• Ieder team is verplicht een voertuig mee te nemen.  

Ben je als laatste ingedeeld bij manege de Kamp dan hoef je  

de kar NIET mee te nemen. Dit i.v.m. duisternis en veiligheid.  

LET WEL: alleen als je als laatste bij de manege ingedeeld bent!! 

• Er mogen geen gemotoriseerde of door dieren voortgetrokken voertuigen deelnemen 

en ieder team is verantwoordelijk voor het eigen voertuig. 

• Wil men voor een prijs in aanmerking komen, moet men in iedere horecagelegenheid 

deelgenomen hebben aan het lokale spel.  

• De caféspellen worden gespeeld door dezelfde 6 personen van ieder team. 

• Elk spel wordt gespeeld onder toezicht van 2 onafhankelijke scheidsrechters/jury. 

• Elk team dient zich neer te leggen bij de beslissingen van de organisatie of juryleden. 

Protesten worden niet getolereerd!! 

• De organisatie is NIET aansprakelijk voor ongelukken, schade en/of vernielingen. 

• De spelen beginnen om 12.00 en eindigen exact om 17.11uur. Start is op het 

Kerkplein. Inschrijven vanaf 11.30 tot 12.00 uur op het Kerkplein. 

• Bij inschrijving ontvangt men een deelnemers/routekaart.  

• De op het deelnemersformulier aangegeven route MOET je volgen op volgorde.  

De spelleiding heeft opdracht om teams die een spel willen spelen welke niet op 

volgorde is door te sturen naar dat betreffende etablissement en er wordt hiervan 

een aantekening gemaakt op het formulier van het betreffende team. Kortom: 

tijdverlies voor het team en strafpunten. 

• Inschrijfgeld is € 15,-per team (6 PERSONEN). 

• Tijd van spel is maximaal 4 minuten.  

• Heeft je team prijs dan kan deze alleen in ontvangst genomen worden in het horecabedrijf waar je je 
laatste spel hebt gespeeld.  

• Is je team niet aanwezig met minimaal 6 personen dan vervalt deze prijs. 

• Indien team ziet dat het 6de spel (op de plaats waar je moet zijn om de evt. prijs in 

ontvangst te nemen) niet gehaald kan worden, moeten deze toch naar het laatste 

adres!! Dit om evt. prijzengeld toch in ontvangst te kunnen nemen!! 

• Prijzen worden uitgekeerd in “consumptiebonnen”. Deze zijn geldig in alle 

deelnemende horecagelegenheden. 

• De scheidsrechters of organisatie hebben het recht een team uit te sluiten bij het niet 

volgen van dit reglement. 
 

LET OP: na 19.30 uur is het niet meer toegestaan om in de directe nabijheid van een 

deelnemende horecagelegenheid “de kar” en evt. “bijbehorende muziekinstallatie” te 

hebben staan. Dit i.v.m. het voorkomen van klachten m.b.t. (geluids)overlast en 

persoonlijke veiligheid! Willen we de komende jaren dit feestje kunnen blijven houden, 

dan zijn we gebonden aan diverse normen en waarden! Dus houdt hier a.u.b. rekening 

mee! Horeca Haps is gebonden aan het nieuwe Horecabeleid 2022. 

 

 

 

 
 

 

  

HET IS VERBODEN EIGEN DRANKEN TE GEBRUIKEN OP OF ROND DE  

OPENBARE WEG EN IN DE DEELNEMENDE HORECAGELEGENHEDEN. 

HANDHAVING GEMEENTE CUIJK EN POLITIE GAAN HIER 

STRENG OP CONTROLEREN. 
 

“VERPEST EEN LEUK FEESTJE NIET DOOR EEN VETTE BOETE 

VOOR JEZELF EN/OF VOOR JE HORECA ONDERNEMER!!” 
 

WIJ SCHENKEN GEEN ALCOHOL ONDER 18 JAAR EN IS LEGITIMATIE VERPLICHT! 
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HAPSE BOYS 
 

Met het voetballen wil het nog niet zo vlotten. Koning Winter, of eigenlijk de 

afwezigheid van hem en daardoor bakken met regen, maken dat de velden van  

De Berkte absoluut onbespeelbaar zijn.  

De winterstop wordt zo noodgedwongen verlengd. Voor Kerst al met een weekje en 

inmiddels kan er in het nieuwe jaar ook al een week niet worden getraind.  

De eerste wedstrijd van Hapse Boys, de inhaalwedstrijd thuis tegen Vitesse ‘08 

staat pas op zondag 29 januari 2023 op de planning. Hopelijk zijn de velden tegen 

die tijd voldoende opgedroogd. 
 

Na 2 coronajaren was er op de eerste zondag na 

nieuwjaarsdag wel weer een gezellige en 

drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in onze 

kantine. Voor onze obligatiehouders is dat de 

enige gelegenheid om hun rente, in de vorm van 

consumptiebonnen (dit keer voor maar liefst  

3 jaren) te innen en te consumeren. 
 

De nieuwjaarsbijeenkomst is traditioneel het 

moment waarop we de jubilarissen van onze 

vereniging in het zonnetje zetten. Ook daarmee 

hadden we 3 jaar achterstand opgelopen waardoor 

het ging om maar liefst 32 mensen, die 25, 50, 60 

of 70 (+1 of +2 jaar) lid zijn. Het 25-jarig 

jubileum werd gevierd door 26 leden. 4 leden 

waren 50 jaar lid. Paul Arts is 61 jaar lid en Karel 

Peters is met 70 jaar het op één na (zijn broer 

Paul) langst lid van Hapse Boys. De jubilarissen die aanwezig waren, vinden jullie 

op de foto’s. 
 

Omdat de meeste jubilarissen hun jubileum eigenlijk hadden 

moeten vieren tijdens de regeerperiode van onze inmiddels naar de 

politiek verdwenen ex-voorzitter Corné Tak, nam hij de huldigingen 

nog voor zijn rekening. Voor zijn afscheid als voorzitter ontving 

Corné een speciale eigen plek aan de bar in onze kantine. 
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GOUDEN MEDAILLE 
VOOR LANGDURIGE EN TROUWE DIENST   

 

Vertel eens kort wie je bent en waar je in het dagelijks 

leven werkzaam bent: 

Mijn naam is Paul Geurts, jongste zoon van Piet en Riek 

Geurts, woonachtig op de Aalsvoorten in Haps. Ik ben 

getrouwd met Annette en we zijn de trotse ouders van 

Rob en Xander. 

Mijn dagelijkse werk is Toezichthouder Civiel bij de 

gemeente Maashorst (sinds zomer 2022).  

Daarnaast ben ik reservist bij de luchtmacht. (GLR)  
 

De reden waarom we bij jou te gast zijn is een hele 

bijzondere! Zou je daar ons deelgenoot van willen 

maken? 

Onlangs ontving ik het “Onderscheidingsteken voor 

Langdurige en Trouwe dienst in Goud” hetgeen aan mij 

overhandigd werd op de Luchtmachtbasis in Volkel.  

De onderscheiding viel mij ten deel i.v.m. 36 dienstjaren 

bij de Koninklijke Land- en Luchtmacht.  

Leuk weetje: het eerste Onderscheidingsteken voor 

Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst werd in1825 door 

Koning Willem 1 bij Koninklijk Besluit ingesteld. 

Het Onderscheidingsteken in Goud wordt slechts sporadisch uitgereikt dus dit is wel een 

bijzonder en een mooie erkenning en waardering waar ik oprecht trots op ben.  
 

We horen vaker van het bestaan van zgn. “Reservisten” maar wat is een Reservist 

eigenlijk? 

Heel simpel gezegd: Een Reservist bij Defensie is een militair met een burgerbaan.  

De inzetbaarheid is gelijkwaardig aan een beroepsmilitair, daar gaat natuurlijk wel een 

intensieve opleiding aan vooraf. In mijn geval ben ik reservist bij de Luchtmacht (GLR), 

maar de landmacht (NATRES), marine en marechaussee maken ook gebruik van 

reservisten.   

Als ik alle uren bij elkaar optel ben ik gemiddeld 2 maanden per jaar actief als reservist 

Een reservist kan ingezet worden bij calamiteiten of dreigingen.  

In “Vredestijd” vallen we ten dienste van de Luchtmacht als zijnde o.a. Luchtmacht 

bewaking en andere specifieke taken. 
 

Je kan je taak blijven vervullen tot je 62e levensjaar en daarna krijg je leeftijd ontslag. 

Ik kan dus nog ruim 5 jaar deze mooie “bijbaan” vervullen. Het geeft me echt een 

toegevoegde waarde want ik 

heb het gevoel dat ik 

daadwerkelijk iets voor het 

Vaderland en de 

Maatschappij mag en kan 

betekenen.  
 

In mijn functie van Sergeant-

Majoor ben ik Militair 

instructeur waarbij ik collega 

reservisten train, o.a. in het 

omgaan met (klein kaliber) 

wapens en andere militaire 

facetten.  

PAUL GEURTS 

 

Korps NATRES 

Onderste rij: vijfde van links Paul Geurts 
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1988 Vierdaagse – Paul Geurts-NATRES 

2008 Vierdaagse  
Paul Geurts GLR 

Hoe is je passie voor de Land- en later Luchtmacht eigenlijk ontstaan? 

Als “menneke” was ik op jonge leeftijd al erg geïnteresseerd in alles wat met de  

2e Wereldoorlog te maken had. Ik las boeken, ik keek documentaires op tv en ging vaak 

naar het Oorlogsmuseum in Overloon. Dit boeide me enorm: het Oorlogsmuseum in 

Overloon ken ik uit mijn duimpje. In mijn 18e levensjaar werd ik opgeroepen voor de 

Militaire Dienstplicht en werd gestationeerd in het West-Duitse Seedorf op een basis 

vlak bij de DDR Grens. Tijdens mijn diensttijd was ik Pantsergenist. De Koude Oorlog 

was nog volop aanwezig: het was naast een leuke tijd ook best een spannende tijd om 

daar gestationeerd te zijn. We hadden veel zware oefeningen en hierdoor was de 

kameraadschap groots. 

Toen ik in 1987 afzwaaide nam ik me voor om 

een keer de 4-daagse te lopen (compleet met 

pakking op de rug). Toen bekroop mij het gevoel 

dat ik het leger mistte en meldde mij aan bij het 

Korps Nationale Reserve dat destijds in Cuijk een 

peloton kende.  
 

Ik schreef een sollicitatiebrief en werd 

aangenomen. Het Peloton van de Nationale 

Reserve (Peloton 415 Cuijk) was gestationeerd 

boven de brandweerkazerne in de Zwaanstraat.  

                                                         Het korps kent al een lange historie.  
 

Het werd “opgericht” in 1914 (ten tijde van de 1e Wereldoorlog) maar werd opgeheven 

na de Duitse Inval. Op 15 april 1948 werd het Korps heropgericht. In latere jaren ging 

het peloton, door bezuinigingen, op in peloton Grave, daarna Vught en uiteindelijk naar 

Oirschot waar het nog steeds gezeteld is. 
 

Wat is het mooist wat je meemaakt als Reservist? 

Het samenwerken in moeilijke omstandigheden en het  

toch voor elkaar krijgen: de onverbiddelijke samenwerking  

en de kameraadschap. Deze kameraadschap vond ik terug  

bij het Korps Nationale Reserve en hier heb ik veel goede  

kameraden/vrienden aan overgehouden en ik ben daar  

erg dankbaar voor. De oorlogen/incidenten zoals nu in  

Oekraïne hebben grote invloed op de inzetbaarheid van het leger en  

zeer zeker ook de reservisten. Het “Wij” gevoel is hierbij sterk aanwezig. 
 

Waarom ben jij overgestapt van de Landmacht naar de Luchtmacht? 

Op het moment dat de luchtmacht ook gebruik ging maken van reservisten waren er 

net bezuinigingen en sanering bij de NATRES. Hierdoor zijn we met velen overgegaan 

naar de luchtmacht waar we omgeschoold werden voor luchtmacht bewaking.  
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 Naast fanatiek Reservist heb je nog meer bijzondere hobby’s. Wat zijn deze hobby’s en 

kennen ze misschien toch "raakvlakken"? 

Mijn grootste hobby’s zijn Jagen en schietsport.  

In vroegere jaren (als klein mènneke) ging ik al “drijven”. 

Mijn vader (Piet Geurts) was een bekende jager uit Haps. 

Samen met Ties en Tien van Wanroij en Wim Nelissen. 

Het was een mooie tijd en op jonge leeftijd werd ik 

gefascineerd door het in de natuur zijn en heb daar 

natuurlijk ook mijn eerste borreltjes leren drinken 

(Jagdbitter☺). Mijn moeder vroeg haarzelf wel eens af of 

ik als jonge “drijver” niet te vaak in het borrelglaasje 

keek: Mooie tijden waren dat! 

Ik jaag graag op zogenaamd “Grofwild” ofwel zwijnen, 

reeën en klein wild, dit ten behoeve van het op peil 

houden van het wild en faunabeheer. We jagen volgens 

de normen die de provincie ons oplegt. 

Onlangs maakte ik iets bijzonders mee: Ik ging jagen op 

zwijnen (dit doe je vooral in de nacht) en had daarvoor mijn “Nachtkijker” mee.  
 

Rustig turend door de Nachtkijker kwam er plotseling een heuse Wolf voorbij. Dit maakt 

het natuurlijk extra spannend. Ik bleef rustig zitten, de wolf had me echter wel gezien. 

De wolf maakte rechtsomkeer en ik heb hem niet meer gezien… maar je weet het maar 

nooit want de populatie is groeiende en dit geeft steeds meer overlast.   
 

Ik ben sinds mijn achttiende ook lid van Schietvereniging SV Gennep en ben daar 

sportschutter. Het is een hele leuke vereniging met veel training en wedstrijden! 

Daarnaast ben ik sinds de Hapse Kermis van 2021 lid van Gilde St. Nicolaas.  

Bart Robben en ik zaten samen op het terras bij de Posthoorn en enkele Gildebroeders 

haalden ons, onder het genot van een goed glas bier, over om lid te worden van het 

Gilde. Gilde St. Nicolaas is een leuke club en ik ben meteen lid geworden van de 

Schutters die elke zondagochtend op het schietterrein Koninglust aan de Lokkantseweg 

oefenen: veel historie maar ook weer eigentijds! 
 

Nog één vraag: Wat is je favoriete vakantieland. 

Dat zijn Oostenrijk en Duitsland (Eiffelstreek) omdat daar nog veel sprake is van natuur 

en tradities die in ons land steeds meer naar de achtergrond verdwijnen.  

De Nederlandse identiteit gaat steeds meer verloren en dat vind ik oprecht jammer.   
 

Paul, hartelijk dank voor dit leuke en zeer interessante interview.  

We wensen jou nog heel veel vakmanschap en plezier toe als reservist bij de luchtmacht 

(GLR) en met je leuke hobby’s. 
 

 

 
  

1968  

V.l.n.r. Paul, Peter en John 
Geurts 
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KBO HAPS 
 

AGENDA EN MEDEDELINGEN  
 

Elke dinsdagmiddag activiteiten in steunpunt Mariagaarde.  
 

Donderdag 18 januari is er zoals gebruikelijk weer gezellig 

kienen met mooie prijsjes. We verwachten een grote opkomst.    
 

Woensdag 1 februari 17.00 uur Eat & Meat 

Inloop voor Eat & Meat volgens de gebruikelijke afspraken.  

Eventuele afmeldingen vóór dinsdag 31 januari 2023.  
 

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. 1 kop koffie én 2 consumpties 

met onder de pauze een klein tussendoortje. Niet-leden betalen € 10.-   
 

Klussendienst  
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 tel.: 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! 
 

Namens bestuur KBO Haps 

Cas Arts 
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Maandag      23 januari   Geen afvalinzameling 

Maandag  30 januari GFT- container en PBP  
   
   

Woensdag 

 

 25 januari  

 22 februari 

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek 

de Aalsvoorten/ Bogaersstraat van 18.30-20.00 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 

 

  1 februari  

15 februari 

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Vrijdag 

 

  3 februari 

  3 maart  

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 

 

  4 februari 

  4 maart 

    

Buurtvereniging “De Schutters” 

Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys. 

   

   

   

 

`T SNUFFELHOEKJE’ 
 

Als je abonnee bent van de Schakel dan 

kun je gratis een oproep plaatsen voor 

gratis artikelen of diensten in  

de rubriek: `t Snuffelhoekje’ 

Stuur je oproep naar: 

info@deschakelhaps.nl 

 
 

GRATIS AF TE HALEN 
 

 

4 OVERALLS: 
 

1 groen, maat 56 

2 blauw, maat 58 

1 blauw, maat 60 
 

Tel.: 0485-393829 

 

 

VERLOREN SLEUTELBOS 
 

Deze is verloren in Haps. 
 

Er hangen 4 sleutels  

aan en een  

bonuskaart van de AH. 
 

Heb jij deze gevonden? 
 

Graag een berichtje naar: 

info@deschakelhaps.nl 

 

 

GEVONDEN  
 

KBO-reis Holiday on Ice op 

zondag 8 januari, 

gevonden in de bus 

sleutel met blauwe label. 
 

Telefoonnr. 0485-316857 
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WIE WORDT PRINS CARNAVAL 2023  
 

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 dorpje Haps. 

Over een paar weken is het weer zover.  

Zaterdag 21 januari wordt de nieuwe Prins Carnaval 2023 

onthuld.  

“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 topbuut 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 wederom live ten tonele gebracht zal 

worden.  
 

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 21 januari een antwoord komt. 

Kom naar deze hilarische en spannende avond. 
 

Zaterdag 21 januari 20.00 uur:  

De Kiepekôj (De Posthoorn); the place to be. 
 

Veel plezier toegewenst door “De Zelfkant”. 


