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CARNAVAL OP DE BONGERD  
 

Vrijdag 10 februari kwam tijdens de spannende 

onthulling de kleuterhofhouding tevoorschijn: 

Prins Ties (van de Groes) en Prinses Izzie 

(Middleditch), samen met hun pages Lot (Luijpen) en 

Romy (Hillaert) en de vrolijke nar Milan (Gerrits). 

Hun lijfspreuk:  

Carnaval is super gaaf, wij roepen nu met zijn 

allen: Alaaf! 
 

Daarna was het de beurt aan groep 8. Meester Harrie 

stelde de vragen en iedere keer kwam er weer een 

leerling ten tonele die geen prins of prinses was.  

Maar daar waren ze dan eindelijk:  

Prins Tijl (Nibbeling) en Prinses Esmee (Wijntjes). 

Hun lijfspreuk:  

Wij Prins Tijl en Prinses Esmee zeggen ALAAF! 

Met ons Carnaval vieren is KEI Gaaf! 
 

Samen met hun hofhouding: Hofmaarschalk Joost 

(Van der Meulen), nar Thij (van Summeren),  

pages Lieke (Goossens) en Pascal (van der Poel) 

hofdames Lara (van Duijnhoven) en Eva (Peeters) 

en hun volledige raad van Twintig! 
 

Met deze geweldige prinsenparen en hofhoudingen is 

carnaval vieren niet moeilijk. Ze hebben er een 

geweldig feest van gemaakt. Prins Tijl en Prinses Esmee werden met de fiets thuis 

opgehaald om vervolgens met een ereboog op school te worden ontvangen. Prins Tijl en 

Prins Ties mochten de sleutel van de school ontvangen en zwaaiden voor één dag de 

scepter op school. Daarna met zijn allen in een optocht door Haps en dat was een hele 

zoete optocht want het thema was: ‘Snoepwinkel de Bongerd’.  

Hierna hebben ze er met zijn allen nog een groot feest van gemaakt op school. 

Fantastisch gedaan! 
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ACTIVITEITEN 17 FEBRUARI T/M 3 MAART 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

17 februari Carnaval de Bongerd 1 

19 februari Reundje Hops 26 

   

VERENIGINGSNIEUWS  BLZ 

Caboose  29 

CV De Zelfkant  4, 20 t/m 25, 40 

KBO Haps  36 

VV Hapse Boys  33 

TV de Zoetsmeer  33 

 

  

 

NUMMER 5 – 2023 komt uit op 3 MAART 2023 
 

Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres:  

info@deschakelhaps.nl 
 
 

uiterlijk 24 februari 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 € 15,00. 
Voor meer informatie en evt. kosten, stuurt berichtje naar: info@deschakelhaps.nl 
 
 
 

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. 

 

Ook op de 

Bongerd 
vieren we 
carnaval! 
 
En wat een 
feest is het 
weer! 
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MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK HAPS 
  

VERANDERINGEN MEDEWERKERS IN DE HUISARTSENPRAKTIJK 
 

▪ Assistente Marijke is zwanger! Zij gaat begin mei met verlof.  

▪ Vera, die al langer bij ons in de praktijk werkzaam is, komt vast 

bij ons in het team en komt 4 dagen het team versterken.  

▪ Praktijk ondersteuner GGZ Marloes is gestart vanaf 1 januari. 
 

NIEUWE HUISARTS IN DE PRAKTIJK 
 

▪ Huisarts Femke den Hartog gaat stoppen in onze praktijk. 

▪ Daarvoor in de plaats komt Levine de Boer per 1 maart 2023.  

Haar werkdagen worden: dinsdag, woensdagochtend en donderdag.  

▪ De werkdagen van Marieke Plas zijn per 1 maart 2023:  

maandag, dinsdag en vrijdag.  
 

HUISARTSENPOST MAASZIEKENHUIS 
 

Tijdens avonden/nachten/weekend/feestdagen is de huisartsenpost bereikbaar voor 

spoedgevallen. Het oude 0900 nummer komt te vervallen.  

Het nieuwe telefoonnummer van de huisartsenpost Nijmegen/Boxmeer is   

024 352 35 79 
 

Kijk voor meer informatie op de website: www.hapnijmegenenboxmeer.nl 

De huisartsenpost is telefonisch bereikbaar buiten onze openingstijden.  

Op woensdagmiddag is de huisartsenpraktijk in Wanroij bereikbaar.  
 

GOED VOORBEREID OP HET SPREEKUUR KOMEN 
 

Het is belangrijk om met uw arts te praten over het 

laatste stuk van uw leven. 

We merken dat er steeds meer mensen op het 

spreekuur komen om dit te bespreken, ook als dit 

nog niet van toepassing is op dit moment.  

Mocht u dit willen bespreken met uw huisarts, dan is 

het fijn als u, voordat u op het spreekuur komt, u 

zich eerst verdiept in de keuzes die u heeft. 

Een betrouwbare website daarvoor is: thuisarts.nl  

Daar staat ook een link ‘keuzehulp levenseinde’, zodat u goed voorbereid op het 

spreekuur komt.  

 

 

  

tel:0243523579
http://www.hapnijmegenenboxmeer.nl/
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CARNAVALSMIS  

OP CARNAVALSZONDAG 
 

Ook dit jaar wordt er weer een Carnavalsmis georganiseerd.  

Vorig jaar was deze op de zondag met carnaval.  
 

Ook nu weer is op carnavalszondagochtend de H. Nicolaaskerk  

the place to be.  
 

Om 10.30 uur begint de Carnavalsmis die muzikaal  

opgeluisterd wordt door ons onvolprezen “Zelfkantkoor”  

samen met onze “Zelfkant Hofkapel”.   

Kom verkleed en zing mee zodat we er met zijn allen een  

mooie Mis van kunnen maken. 
 

Miscommissie Wilko Smits en Corné Tak 
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4DE GENERATIE 

FAMILIE HENDRIX 
 

 

Op 23 januari 2023 is Sam geboren, 

zoontje van Dries en Milou Hendrix. 

 

Met zijn komst is de 4de generatie van de 

familie Hendrix een feit. 

 

Op de foto zie je:   

Overgrootvader Harrie (94 jaar) 

Grootvader Martien (66 jaar) 

Papa Dries (32 jaar) 

(Klein)zoon Sam  

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 18 februari 19.00 uur: Geen Eucharistieviering. 
 

Zondag 19 februari 10.30 uur: Carnavalsmis in de kerk. 

Misintenties: Overleden leden van de Carnaval 
 

Woensdag 22 februari: een Eucharistieviering.  

in Marigaarde om 15.00 uur: Aswoensdag. 
 

Zaterdag 25 februari 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Misintenties: Mgd: Maria Kroef-Hermanussen 

Overleden ouders, broer, zus en schoonzus Gijsbers 
   

Priester van de week 
Pastoor James is van 13 februari t/m 9 maart met vakantie. 

Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712. 
 

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 2023 in steunpunt Mariagaarde. 

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

vieringen gewoon weer in de kerk plaatsvinden. Hierover wordt U te zijner tijd 

geïnformeerd. 
 

Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 

2.03 Telefoon 312817. U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen. 

Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt.  

De kosten bedragen € 12,50   

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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GESCHIEDENIS DE SCHAKEL VANAF 1969  
 

Eind zestiger jaren van de vorige eeuw organiseerde de Hapse Jeugd- en Jongeren Raad 

elk najaar een ‘jaarvergadering’ waar alle verenigingen met jeugdleden een kort 

jaarverslag presenteerden. In die tijd hadden alle Hapse verenigingen nog een 

geestelijk adviseur.  
 

Op initiatief van toenmalig kapelaan en geestelijk adviseur Van der Wielen werd tijdens 

de jaarvergadering van de Jeugd- en Jongeren Raad eind 1969 besloten om een 

maandblad uit te geven waarin nieuws stond over de verenigingen met jeugdleden en 

de Jeugd- en Jongeren Raad. De eerste 2 nummers verschenen in november en 

december 1969. 
 

Vanaf 1 januari 1970 ging de 1e jaargang van start en ontvingen alle Hapse gezinnen 12 

keer per jaar het blad dat de naam “De Schakel” had gekregen en die naam werd 

verwerkt in de illustratie op de omslag. 
 

Alle aangesloten verenigingen moesten een redactielid leveren en zorgen voor 

verenigingsnieuws. Bij de oprichting in 1969 waren namens de 6 jeugdverenigingen en 

de J.J.R. de vertegenwoordigers: 
 

Pierre Arts  Hapse Boys  Hoofdredacteur 

Gerrie van Dijk Jeugdclub Tjoep 

Henk Verberk  KPJ 

Lenie Jans  Viva Maria 

Marius van Driel J.J.R. 

Toon Konings  Tafeltennisver. HATAC 

Theo Janssen  Volleybalver. APPA 
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Beste lezers van dorpsblad “De Schakel” 
 

Graag willen we u hartelijk bedanken voor de vrijwillig bijdrage  

voor de gigantische gestegen drukkosten van De Schakel. 
 

Als redactie doen we er alles aan om er voor te zorgen dat 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 dorp Haps. 
 

Nogmaals, bedankt voor de donaties en de vele mooie en lieve reacties. 
  

Toch gaat er in 2023 het een en ander veranderen. Vraag bij inleveren van  

artikelen of er kosten aan verbonden zijn, zoals bijv. bij commerciële activiteiten. 
 

Tot nu hebben we de drukkosten van De Schakel altijd kunnen bekostigen uit de 

ontvangen abonnementsgelden, opbrengst advertenties en overige sponsoracties, 

maar dat gaat nu absoluut niet meer lukken. 
 

Vanaf 2024 zal het abonnementsgeld verhoogd worden;  

eind van dit jaar brengen we jullie hiervan op de hoogte. 
 

We hopen hiervoor op jullie begrip. 
 

Redactie De Schakel. 

   

 

  

Elke maand werd een nummer in elkaar gezet en op de stencilmachine in jeugdgebouw 

'De Kuip" gedrukt. Maar voordat er gestencild kon worden, waren er vrijwilligers die alle 

aangeleverde teksten uittypten en met knippen en plakken 

werden de ontwerpen gemaakt en op een stencil gezet 

(inbranden).  
 

Theo Schelbergen verzorgde het drukken op de 

stencilmachine, want dat kon niemand zo rustig en gedoseerd 

als hij! Bij toerbeurt moest elke vereniging enkele leden 

leveren om de pagina’s bij elkaar te rapen tot een boekje.  
 

De eerste bezorger was de familie Peters Rit.  

Na enkele jaren werd het een 14-daagse uitgave; 24 keer per 

jaar. In 1976 begon Weemen met het drukken van de 

Schakel in de schuur bij hun woonhuis, vrijwilligers van de 

verenigingen verzorgden de afwerking. Vanaf 1978 werd bij 

drukkerij Weemen aan de Oeffeltseweg in Haps De Schakel in 

offset gedrukt. Voorbeeldpagina’s werden aangeleverd en 

dinsdagsmorgens naar de drukkerij gebracht.   
 

De kosten werden betaald door advertenties. Vanaf 1975 werd er voor het eerst 

abonnementsgeld gevraagd.  
 

In latere jaren plaatste de voormalige gemeente Haps publicaties tegen 

advertentietarieven. Subsidie werd nooit ontvangen. 
 

In de loop der jaren veranderde de inhoud en werd De Schakel een dorpsblad waarin 

verenigingen en inwoners hun nieuws kwijt konden. 

Met het voortschrijden van de techniek, o.a. de komst van de computer en nieuwe 

grafische machines, ontstonden er steeds nieuwe mogelijkheden om er een fraai 

dorpsblad in kleur en voorzien van foto’s en illustraties van te maken. 
 

Alle jaargangen, inclusief de 2 voorlopers, liggen opgeslagen bij het BHIC in  

's-Hertogenbosch en in Cuijk bij de Foto- en Archiefdienst. 
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AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN  
MAASZIEKENHUIS  CARNAVALSMAANDAG 

 

Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein 

aangepaste openingstijden op maandag 20 

februari.  

Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 uur per 

dag bereikbaar. 
 

Carnavalsmaandag 

Maandag 20 februari geldt in het Maasziekenhuis een 

zondagsdienst.   

Dit betekent dat deze dag de poliklinieken, de 

röntgenafdeling en de bloedafname in het Maasziekenhuis gesloten zijn.  

Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en 

Noord-Limburg zijn gesloten. 
 

De Sint Maartens-Kinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie, 

Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie 

Beugen zijn eveneens gesloten.  
 

Carnavalsdinsdag 

Op dinsdag 21 februari is alleen de bloedafnamelocatie in Cuijk nog gesloten. 

Het Maasziekenhuis en de overige bloedafnamelocaties in de regio zijn weer als 

gebruikelijk geopend.  

Dit geldt ook voor alle diensten van de Sint Maartenskliniek in het Maasziekenhuis. 
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Heeft u deze kaart al gespot in de 

Vredeskapel?  
 

De tegel van Roos Peek  

(uit het Vredespad) is verwerkt  

op de voorkant van deze kaart;  

een erg toepasselijke tekening voor 

dit initiatief.  
 

Op de achterkant kunt u kwijt wie 

volgens u een bloemetje verdient.  
 

Dit kan allemaal anoniem! 
 

 WIE VERDIENT EEN BLOEMETJE 
 

We gaan als bestuur van het Vredeskapelleke in Haps iets nieuws 

doen. We kennen vast allemaal mensen in onze omgeving die het 

verdienen verrast te worden.  

Een verrassing door middel van een bloemetje, als vrolijke 

opsteker omdat het hen even niet meezit; een verrassing omdat 

ze altijd klaar staan voor anderen; een verrassing uit 

dankbaarheid omdat ze achter de schermen veel voor anderen, 

de gemeenschap, betekenen.  
 

Hoe gaan we dit doen? 

Op dit moment is er een extra brievenbus in ons Vredeskapelleke waarin een kaart 

gestopt kan worden waarop staat waarom u denkt dat iemand verrast mag worden. 

U bepaalt zelf wat u kwijt wil op papier. Wij zorgen dan dat er een bloemetje met 

een verrassing wordt bezorgd bij degene die u aanmeldt.  

Er volgen geen foto’s in kranten e.d.  

Dit kan dus volledig anoniem.  
 

We willen dit een aantal keren per jaar gaan doen. We hebben 

geen idee hoe dit gaat lopen, maar denken wel dat we er met 

een bloemetje als symbool, nóg beter voor elkaar kunnen 

zijn.  

Boven de ingang van de Vredeskapel staat “Tijd Voor Vrede”.  

In dat verlengde hoort ook Tijd Voor Elkaar. Dat is de 

bedoeling. 

We maken van deze gelegenheid gebruik om u te danken voor 

het mooie bedrag van € 261,79 dat we via Rabo ClubSupport van u ontvangen 

hebben.  

Zoals hierboven beschreven: We gaan er iets moois mee doen.  
 

Bestuur Stichting Vredeskapelleke Haps, 

Henriëtte Loeffen, Marja de Bruijn, Truus Gerrits,  

Monique Verploegen, Liesbeth van Heeswijk 
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WIM HILLENAAR EERSTE EREBURGER LAND VAN CUIJK 
EEN WELVERDIENDE ONDERSCHEIDING 

 

Waarnemend en afscheidnemend burgemeester Wim Hillenaar heeft op  

30 januari 2023 het Ereburgerschap van de gemeente Land van Cuijk ontvangen.  

Hiermee is hij de eerste Ereburger van het Land van Cuijk. Het Ereburgerschap kreeg 

hij bij zijn afscheid uitgereikt door Twan Stiphout, vicevoorzitter van de gemeenteraad. 

Wim Hillenaar was vanaf 1 januari 2022 waarnemend burgemeester van de gemeente 

Land van Cuijk. Hiervoor was hij vanaf  

1 februari 2011 burgemeester van de gemeente Cuijk.  
 

Wim Hillenaar begon in 2011 als burgemeester van  

Cuijk. In dat jaar kwam ook het Graafs Manifest tot  

stand. Dat eerste manifest (later volgde het manifest  

Land van Cuijk) kan worden gezien als een nieuw  

begin van de zoektocht naar de beste vorm van  

samenwerking binnen het Land van Cuijk.  

De gemeenteraden van de vijf voormalige gemeenten  

trokken daarmee de regie naar zich toe.  
 

In de jaren daarna speelde Wim Hillenaar een hele  

belangrijke rol. Eerst in het proces naar de  

besluitvorming, later in de voorbereiding van de  

herindeling. Hij was daarbij verbindend, doortastend, vastberaden en overtuigend.  

Ging moeilijke besluiten en stappen niet uit de weg en zocht draagvlak. De raad bracht 

hij daarbij altijd goed in positie. Wim Hillenaar streefde daarbij altijd naar goede duale 

verhoudingen, zonder afbreuk te doen aan bestuurskracht. 
 

Gemeente Land van Cuijk 

Toen de kogel door de kerk was en vijf gemeenten één gemeente Land van Cuijk gingen 

vormen, gaf Wim Hillenaar op een voortreffelijke manier leiding aan de stuurgroep en 

het Land van Cuijk-beraad. Hij kon als geen ander luisteren, verbinden en schak(el)en. 

Hij bracht samen met de vier andere burgemeesters de vijf gemeenten naar de finish en 

stond klaar bij de start.  
 

Zijn waarnemend burgemeesterschap zorgde voor continuïteit en rust. Met hem als 

vertrouwd boegbeeld kon de nieuwe gemeente Land van Cuijk in het eerste jaar de 

koers uitzetten. Ook voor de inwoners van de 33 kernen was hij een vertrouwd gezicht.  

De nieuwe gemeente heeft onder zijn aanvoering een goed eerste jaar gehad.  

De gemeenteraad is hem daarvoor zeer dankbaar. 
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MARIEKE MOORMAN BEËDIGD  
ALS BURGEMEESTER VAN GEMEENTE LAND VAN CUIJK 

 

Tijdens een bijzondere raadsvergadering is Marieke Moorman door commissaris van de 

Koning mevrouw Ina Adema, beëdigd als burgemeester van de gemeente Land van 

Cuijk.  

Haar beëdiging vond onder grote 

belangstelling plaats in Hotel ‘Riche’ in 

Boxmeer. 
 

Na de bijzondere raadsvergadering werd de 

nieuwe burgemeester welkom geheten met 

een vendelgroet door de gildes. Aansluitend 

vond een informele receptie plaats. 
 

Marieke Moorman neemt in Land van Cuijk het 

stokje over van Wim Hillenaar die vanaf  

1 januari waarnemend burgemeester was. Zelf 

was zij vanaf 1 november 2013 burgemeester 

van Bernheze en eerder wethouder in de 

gemeente Tilburg (2006-2013).  

Ze is geen onbekende in het Land van Cuijk.  

In haar jeugd volgde ze haar VWO-opleiding 

aan het Elzendaalcollege in Boxmeer. 
 

Betrokken en enthousiast 

Tijdens de verschillende toespraken werd 

Marieke Moorman een burgemeester genoemd 

die betrokken, enthousiast en authentiek is. 

Iemand die groot kan denken en klein kan doen. Een burgemeester die als nieuwe 

aanvoerder aan de slag gaat met de uitdagingen in de gemeente Land van Cuijk. 
 

Kleine ontmoetingen 

In haar eigen toespraak gaf de nieuwe burgemeester aan dat ze vooral veel energie 

haalt uit kleine ontmoetingen. Ze wil graag nog dit jaar alle 33 kernen bezoeken. ‘Ik 

nodig inwoners uit om voorstellen te doen voor plekken die ik echt moet bezoeken en 

mensen die ik zeker moet gaan spreken.’ 
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VERSLAG DORPSRAADVERGADERING 7-2-2023 
 

Opening 

Voorzitter René Janssen heet iedereen van harte welkom in een goed gevulde zaal van 

de Posthoorn. Een speciaal welkom voor de wethouders Willy Hendriks-van Haren en 

Mark Janssen van Gaal. Tevens is Tiny Strik, de gebiedsmakelaar, aanwezig.  

Presentielijst 57 personen. 
 

Dorpshart 

René geeft aan dat de actuele stand van zaken helaas nog 

niet op de gemeentesite van Land van Cuijk staat. Als er 

een actuele kaart komt zetten we die ook op Haps-info. 

Tekeningen en bestek zullen in week 8 gereed zijn. Wat 

wel duidelijk is dat de kosten van realisatie zijn gestegen 

t.o.v. de begroting. De bomen op het schoolplein zijn in 

slechte staat, wellicht dat deze vervangen moeten worden. 

Hier wordt ook rekening gehouden met vleermuizen die 

van de oude bomen gebruik maken. Er vindt nog overleg 

plaats met de Dorpsraad inzake de voorbereiding en 

mogelijkheden voor de aanleg van de december-feestverlichting in de dorpskom. 

De start van de eerste fase staat gepland voor het 3e kwartaal van 2023. 
 

Woningbouw  
Dit onderwerp staat hoog op de agenda in Haps. Daarom is 

wethouder Mark Janssen van Gaal gevraagd hierover een toelichting 

te komen geven. De wethouder geeft aan dat er intensief contact is 

met de Dorpsraad inzake dit onderwerp. 

De vraag die nu speelt is: Waar gaan we bouwen?  

Daarom zijn er 3 plekken in Haps die worden geprioriteerd: 

1. Locatie Mooren 

2. Locatie Drukkerij Weemen 

3. Locatie Timmerbedrijf Thijssen 
 

Rondom deze 3 plekken zijn nu gesprekken gaande tussen gemeente en 

initiatiefnemers.  

De Dorpsraad heeft vooral de vraag: Waarom duurt het proces allemaal zo lang? Mark 

Janssen van Gaal geeft aan dat het belangrijk is dat de plannen gefaseerd worden 

gebracht. Dus niet één item inbrengen en dan achteroverleunen, maar meteen 

doorpakken met de volgende mogelijkheid.  

De Dorpsraad is blij dat de eigenaar/ initiatiefnemers bereid zijn om een toelichting te 

komen geven. 
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Als eerste Loes Mooren namens de familie Mooren.  

Loes heeft een presentatie gemaakt, verdeeld in 3 deelgebieden: 

1. Nabij de Schans: in het gebied voorbij Het Loo waar 4 woningen ingetekend/ 

    voorgesteld worden. 

2. Bij de rotonde: binnenbocht Oeffeltseweg: daar zijn 30-35 woningen ingetekend, 

    waaronder 10 sociale huurwoningen.  

3. Kasteelgebied: bouw in kasteelvorm, met gracht.  

    Diverse appartementen en seniorenwoningen. 
 

Er is nog niks te zeggen over de tijdsplanning; een en ander hangt af van 

bezwaarprocedures. 
 

Herman Michiels geeft een toelichting op de plannen van locatie Drukkerij Weemen en 

Timmerbedrijf Thijssen. Deze 2 projecten dienen aan een aantal voorwaarden te 

voldoen qua parkeerplaatsen en groenvoorziening. Tevens dient hierin ook het overleg 

met de buurt/buren meegenomen te worden.  

Qua tijdsplanning kan hier nog geen uitsluitsel over gegeven worden. 
 

Alle nieuwbouwwoningen zullen energie-neutraal opgeleverd/gerealiseerd worden.  
 

RBL 

De verkoop van de grond van RBL Noordwest is gestart.  

Het groenplan op Noordwest wordt op dit moment aangelegd.  

Marius Manders heeft een alternatieve wandelpadroute ingebracht bij de Cuijkseweg. 

Het plan zal worden ingebracht door de Dorpsraad in het overleg met RBL in maart. 

Aandacht wordt gevraagd voor de dassenburcht die zich hier in die buurt bevindt. 
 

WIU: Werk in uitvoering 

Er zijn vanuit de Hapse gemeenschap 5 items ingebracht die  

zullen worden voorgelegd aan de gemeente LvC: 

* Wadi Beerseweg: realisatie kinderspeeltoestellen op de  

                            voormalige gemeentewerf bij de CPO-woningen. 

* Aanpakken fietspaden Kalkhofseweg 

* Maatregelen snelheidsbeperking Kalkhofseweg en dorpskom 

* Oude Mondsestraat: keren van veel vrachtauto's die het wegdek vernielen. 

* Rotonde bij voormalig ‘De Puttershoek’: jeugd fietst tegen het verkeer in. 
 

Zonnebus 

Men is gestart; er wordt gebruik van gemaakt. 
 

Kerk 

Hierover is geen nieuws te melden. Wethouder Hendriks geeft aan dat er geld 

beschikbaar is voor onderzoek naar de mogelijkheden. 
 

Rondvraag 

Rozenperk in Haps wordt ter sprake gebracht. In het verleden is gebleken dat hiervoor 

geen vrijwilligers beschikbaar zijn om een eventueel rozenperk te onderhouden. 

Navraag hiervoor is destijds gedaan in de Dorpsraad. Een werkgroep onder leiding van 

Gerard Stoffels heeft samen met Mark Verschuren gekeken naar oplossingen maar die 

zijn destijds niet gevonden. 
 

Volgende vergadering:  

13 juni 2023. 

 

 

Als de trein op tijd rijdt, 
dan is dat perrongeluk 
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  NATIONALE VOORLEESDAGEN: VOORLEZEN IN DE BIEB 
 

Tijdens de 

Nationale 

Voorleesdagen – 

in de week van 27 

januari - heeft 

vrijwilligster Bep 

de Man in de 

bibliotheek in 

Haps voorgelezen 

uit het 

Prentenboek van het jaar: 

Maximiliaan Modderman geeft een 

feestje van schrijfster Joukje Akveld. 

Maximiliaan Modderman is alleen 

thuis en organiseert een feest voor 

zijn speelgoedbeesten. Met taart!  

Het wordt een wild feest.  

En een vies feest. 

En een feest was het!  

Onze jonge Hapse toehoorders hebben 

genoten! 
 

Om niets te missen van de activiteiten 

moet je regelmatig op de website van 

de bibliotheek kijken. Je ziet dan 

welke activiteiten er dagelijks in de bibliotheken in de regio worden georganiseerd. 

Klik op het balkje activiteiten of neem de activiteitenfolder mee, die je kunt 

vinden in elke bieb. 
 

De openingstijden van de bibliotheek in Haps zijn: 

Maandag: 14.30- 20.00 uur; woensdag en vrijdag: 14.30- 17.00 uur. 

Tel: 0657285587. 
 

Voel je welkom! 
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VITRINEKASTEN IN DE BIBLIOTHEEK 
 

In de bibliotheek in Haps staan twee mooie vitrinekasten, 

die verlangen naar een mooie 

verzameling.  
 

Op dit moment is één kast gevuld met 

een verzameling informatie over 

wereldgodsdiensten, verzorgd door de 

leerlingen van groep 8 van basisschool de 

Bongerd. 

In de andere kast staat een leuke 

verzameling van oude foto- en filmtoestellen.  

Altijd interessant om even binnen te lopen en te bekijken! 
 

Ook in Haps wonen zeker veel verzamelfanaten. 

Denk je - ik heb thuis ook een aardige verzameling, die ik 

anderen wil laten zien - neem dan contact op met de 

bibliotheek: autootjes, vingerhoedjes, eierdopjes, 

lepeltjes, speldjes, enz., enz.   
 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het is welkom!  
 

Loop de bieb binnen op maandag, woensdag en vrijdag 

van 14.30- 17.00 uur en op maandag tot 20.00 uur of 

pak de telefoon: 0657285587. 
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VOORWOORD - DE SNIJER 
 

De meeste van mijn lezers zullen wel weten dat ik een poosje in het Maasziekenhuis 

heb vertoefd. Ik heb 6 dagen op Intensive Care en nog 9 dagen op de gewone afdeling 

gerevalideerd. De steun van jullie en het medeleven hebben mij flink geholpen.  

Nog mijn dank daarvoor.  
 

Ik heb zeker een paar engeltjes op mijn schouder gehad.  

Mijn mobieltje wilde al een paar egeltjes op mijn schouder zetten. 

Ik vond het wel leuk die verspreking van mijn mobieltje. Het was 

allemaal heel heftig!   
 

Ik heb inmiddels een flinke voorraad verhalen over de Snijer 

opgebouwd! Het is de bedoeling dat die in de toekomst in een 

boek komen. In deze voorraad heb ik een paar zeer speciale 

verhaaltjes zitten. Deze heb ik alleen teruggehouden voor een 

hele bijzondere gelegenheid.  
 

Nadat ik uit het ziekenhuis ben ontslagen is dit moment nu 

aangebroken.  

Roland heb ik al meer als een jaar geleden geschreven. Ik kondig hem een keer groot 

aan. Dat is heel anders dan jullie van mij gewend zijn.  

Hier zijn de avonturen van Roland, Toon en de Snijer. 
 

  

 

GOUDEN IJSSPATEL 
 

Op maandag 30 en dinsdag 31 

januari jl. was de voorronde voor de 

Gouden IJsspatel. 
 

Van de 60 inzendingen kunnen er 

maar 24 door naar de livewedstrijd 

van de Gouden IJsspatel op 

zondag 5 maart 2023. 

 

 

 

 

 

 
 

Mark van Gaal van IJs & Spijs  

is één van de 24 genomineerde  

die tijdens de  

Bakkersvak & IJsVak 2023  

zijn Stracciatella ijs  

op het podium mag draaien! 
 

Succes Mark! 
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ROLAND 
 

Het is alweer 60 jaar geleden dat dit gebeurd is. Vlakbij waar ik woonde hadden ze een 

grote boomgaard met hele lekkere kersen. Toon en ik waren daar al eens eerder in een 

kersenboom geklommen. Toon was in die 

tijd mijn schoolvriendje. De kersen in de 

‘bogerd’ waren overrijp. Wij vonden het 

daarom de hoogste tijd om de van de Kamps 

te gaan helpen met het kersen plukken! Zo 

keken we heel goed of de kust veilig was!  
 

We stapten heel voorzichtig over de 

stroomdraad die rond de kersenbogerd 

gespannen was! We klommen snel in de 

dichtstbijzijnde kersenboom. We waren zo 

ijverig aan het kersen plukken en aan het 

eten, dat we allebei niet gezien hadden wat 

er onder de kersenboom gebeurde! We 

schrokken ons een ongeluk want Roland, de 

vermaarde stier van Koos van de Kamp 

(Kersten), stond vlakbij de boom waar we 

kersen aan het eten waren!  

We wisten dat Roland ook de bewaker van de kersenbogerd was, maar we gokten erop 

dat hij niet in de kersenbogerd was!  
 

Roland was in die jaren een echte beroemdheid in Haps die iedereen wel kende! Het 

dorpje Haps was toen nog een dorpje met nog geen 2000 inwoners. Nu zijn er al meer 

dan 3000 Hapsenaren. Bij iedere optocht in Haps was Roland erbij.  
 

Er is nog een filmpje uit de jaren 50 waar Roland in de optocht meeloopt. Dan stal 

Roland de show met zijn machtige torso. Maar Roland had ook een andere kant als hij 

weer eens uitgebroken was. Dan bracht hij Haps weer eens een ongewenst bezoek.  
 

In Haps hadden ze in die tijd ook nog een dorpsomroeper. Eén van zijn  

taken was ook, als Roland weer eens uitgebroken was, om de mensen  

te waarschuwen! Hij had een oud fietsje met een knijptoetertje  

aan het stuur. Het geluid dat uit het toetertje kwam klonk als  

uche uche uche. Daar bleef hij dan in knijpen. Dan riep hij  

ondertussen naar de mensen dat ze de deuren en ramen moesten  

sluiten want Roland kwam eraan!  
 

De mensen konden aan het getoeter van de dorpsomroeper horen  

hoe ver Roland nog weg was. Dan ging hij steeds sneller toeteren!  

Op een gegeven moment als Roland uitgeraasd was en Haps,  

in een shock was, wandelde hij weer op zijn gemak richting de  

van de Kamps in de Kampsestraat. Daar werd Roland heel goed behandeld op zijn eigen 

thuiserf. Hij kwam daar niets tekort en was de trots van de familie van de Kamp.  
 

Maar wat gebeurde er ondertussen met Toon en Snijer in de kersenboom? Die hadden 

van al die kersen flink wat buikkrampen gekregen! Ze zaten ook flink af te zien in de 

kersenboom! Wat ze ook probeerden, Roland bleef staan waar hij stond!  
 

Zo hadden de vriendjes geen enkele kans om ongeschonden uit de kersenbogerd te 

komen?  

Doordat Toon en ik van het kersen eten steeds meer buikkrampen kregen kreeg ik een 

briljante inval.  

Met dit plan hadden we goede kansen om aan Roland te ontsnappen.  
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Nadat ik Toon mijn plan vertelde, moest hij zo lachen dat hij bijna uit de boom viel. 

Echt een poepgoed idee, zegt Toon tegen mij. Maar ik weet niet of ik van hieruit zover 

kan komen zegt Toon tegen mij! Niet van hieruit zeg 

ik, ik kan ook niet zover komen! Ik zeg: we roepen 

Roland en maken wat lawaai en dan komt hij zeker 

kijken wat er in onze kersenboom te doen is! Dus 

komt Roland er nieuwsgierig en niets vermoedend 

aanlopen. Ik zeg nog snel tegen Toon dat je moet 

zeggen of je er klaar voor bent! Een dubbel salvo 

werkt denk ik het beste! Dan zeg ik VUREN en dan 

maar hopen dat we Roland goed raken. Dus we 

zitten allebei met de broek omlaag net buiten het 

bereik van Roland! Zeg maar vuren, zegt Toon heel 

benauwd ik kan het haast niet meer ophouden. Ik 

zeg tegen Toon nog even het vizier goed richten. Ik 

roep VUREN!!!! We zagen tussen onze benen door 

dat het allebei voltreffers waren! 

Er was ook nog een bombardement van 

kersenpitten bij, want Toon en ik aten de kersen altijd met pit en al op. En dat kwam 

deze keer heel goed uit. Roland stond even stokstijf stil en begon toen met zijn enorme 

kop te schudden! Hij scheen behoorlijk wat last te hebben van onze smurrie!  
 

Roland ziet ons voorlopig niet meer, zeg ik. Toen ging Roland er als een speer vandoor 

rakelings langs een paar perenbomen want die stonden er ook. Wij waren nu de baas 

over Roland. Dus we sprongen allebei uit de kersenboom. Bleef mijn vriendje door alle 

haast nog met zijn broek aan een tak van de kersenboom hangen! Met een grote scheur 

in Toon zijn broek gingen we voorzichtig onder de stroomdraad door. Op weg naar huis 

zegt Toon tegen mij: dat was echt een geweldig idee van jou Snijer! Ja, zeg ik, het was 

voor ons letterlijk: ‘als de nood het hoogst is, is de redding nabij!’ 

Ik roep tegen Toon toen we weer bijna thuis waren: “Tot de 

volgende keer en dan proberen we het weer goed te maken met 

Roland!”  Toon woonde een eindje verder dan ik.  
 

Ik kom thuis en ga naar binnen en vraagt mijn moeder waar ik zo 

lang gebleven was. Ik zeg: ik heb samen met Toon, Roland een 

beetje geplaagd! Dat moet je eigenlijk niet doen, zegt mijn 

moeder. Snijer, zegt mijn moeder: “We hebben voor jou je 

lievelingskostje, KERSENPANNENKOEK.” Bah, denk ik, ik kan 

geen kers meer zien!  
 

    Snijer        . 
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LOS IN DE KIEPEKOJ EN HOPSE BONTE BRULLUFT 
 

Zaterdag 4 februari vond “Los In De Kiepekoj” plaats, dat 

ditmaal georganiseerd werd door de buurt “Buute Um & 

Binne Dur” samen met CV De Zelfkant.  

De avond werd traditioneel geopend door het onvolprezen 

Zelfkantkoor en die wist met haar muzikale klanken de 

stemming er goed in te brengen. Vanwege hun 20-jarig 

bestaan werd het koor door de Raad van Elf in het zonnetje 

gezet. Zelfkantkoor proficiat en ga zo door! 
 

Even later werden de door Kunakra verfilmde 5 genomineerde verhalen  

in de strijd om de Kiep Zonder Kop vertoond en bracht het publiek  

een stem uit op zijn of haar favoriete verhaal. Na het tellen van  

de stemmen werd de winnaar van de eretitel “Kiep Zonder Kop”  

bekend gemaakt.  
 

Het verhaal “Pispaal” van  

Ronnie van Hoof werd  

uitgeroepen tot ’t mòiste verhaal van 

Hops! Ronnie won daarmee de titel met 

bijbehorende trofee,  

25 consumptiebonnen voor op het  

Tuinfeest en natuurlijk de eeuwige 

roem.  

Van harte proficiat Ronnie en laat ze 

smaken! 
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Rond de klok van elf uur begon het hoogtepunt van de avond, de onthulling van het 

Bonte Bruidspaar! De spanning steeg. Wie zouden het wezen? Wie zouden het zijn? 

De onthulling was geheel in stijl van het door de buurt gekozen ludieke thema… 

Flower Power! Hippie Jeroen en Hippie Bart verkochten tickets voor Hops Stock. 

De winnaars van de golden tickets 

werden opgehaald en verschenen in een 

Volkswagens busje voor het podium. Het 

busje werd opgetild en daar stonden ze 

dan… het Bonte Bruidspaar 2023:  

Joost van de Groes en Sandra Vloet.  

Wat straalden ze; een geweldig paar! 

Hierna volgde uiteraard een groot feest 

met DJ Sil Manders.  

Het kersverse bruidspaar ging voorop in 

het feestgedruis en de Kiepekoj bleef tot 

in de kleine uurtjes onrustig! 
 

Hopse Bonte Brulluft, carnavalsmaandag 20 februari in ‘De Posthoorn’ 
 

Deze dag begint om 10.49 uur met een optocht door een deel van Haps.  

In een prachtig aangeklede feestzaal van De Posthoorn vindt begin van de middag 

de huwelijksvoltrekking van het Hopse Bonte Bruidspaar plaats.  

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 met DJ Flipmo. 

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 aan het 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 wordt het huwelijk ontbonden, maar niet getreurd, 

want er zal nog een geweldige feestavond volgen met DJ Jeroen!  
 

Het belooft een fantastische happening te worden, dus komt dat zien! 
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PROGRAMMA CARNAVAL ZELFKANT HOPS 2023 
 

  
VRÉJDAG 17 FIBBERWARI - JEUGD- EN ZIEKEBEZUUK 

Um 9.00 uur Bezuukt de Hofhouding de schôlkiender op “De Bongerd”. 

Vanaf 

10.00 uur 

Bezuukt de Hofhouding inkele zieke tuus en de Hopse zieke en 

bejaarde in de tehuuze.  

Tussendùr opene wej de carnaval in Kuuk béj café Kansas. 

 

  
ZOATERDAG 18 FIBBERWARI - CARNAVAL 

Um 

09.30 uur 
Verzamele béj De Mulder en gaon we onze Prins en Prinses thuus 

ophaale. Daor wurdt hun huus omgedopt in ’t Prinsedomein. 

Um 

10.00 uur Grooët Piepkuukebal vur alle Piepkuukes béj d’n Egelantier 

Um 

10.45 uur Vertrek naor Sleutelòverdracht in de Schouwburg van Kuuk. 

Um 

13.11 uur 

Ooëpening van de carnaval wor de Prinse benoemd zal worre tot 

Opperhaan van de kommende carnaval en de jeugdprins wurdt 

benoemd tot Opperkuuke van de Jeugdcarnaval. 

Hier wurdt ow ’t glèèske gluuwien ângebooje dur de uutbaters van 

ons clubhuus cafe “De Molen” 

um 

14.00 uur 
Jeugdbal vur alle grooëte en klèène Kuukes béj D’n Egelantier mi 

netuurluk un bezuukske van de Prins mi zien gevolg. 

um 

14.11 tot 

einde 

Start van de Zotte Zaoterdag béj Cafe “De Molen” mit gezellige 

laifmuziek en optréjes tot in de klèène uurkes. 

 
  

ZONDAG 19 FIBBERWARI - RÈUNDJE HOPS 

Um 

06.15 uur 

De Heraute gôn de Hopse minse wakker blaoze um mit carnaval 

te komme viere. 

Um 

10.00 uur 

Verzamele de Hofhouding, Raod en Hofkapel béj de Mulder um 

naor de Mis te gaon. 

Um 

10.30 uur 

Carnavalsmis saame mit de Jeugdhofhouding as start van unne 

geweldige carnavalszondag. 

Um 

12.00 uur 

Start van “Reundje Hops”, wôrbéj onze Prins same mit de 

Jeugdprins ‘t startschot zal losse vanaf ‘t Kerkplein. 

Um 

12.15 uur 

Bezuuke we café "D’n Egelantier” um de spellekus daor us goed te 

bekieke. 

Um 

14.00 uur 

Gaon we naor sportcafé “De Stappert” um ân onze condisie te 

werke. 

Um 

14.45 uur 

Hofhouding gut effe naor de manege um unne kieër rond te 

draave. 

Um 

16.00 tot 

einde 

Legge we nog ‘n bezuukske af ân ons ège Clubhuus “De Mulder” 

Nao aflooëp van Reundje Hops gut de Prins d'n urste pries 

uutreike ân de prieswinnaars. 
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MONDAG 20 FIBBERWARI - HOPSE BONTE BRULLOFT 

Um 

10.49 uur 

Vertrek vanaf de Posthoorn vur ’n moj reundje wandele mit 

tussedur ’n lekker ontbijtje waorna we trugkomme béj onze 

Kiepekoj. Ansluutend volgt de huweluksvoltrekking in de 

brulluftszaal van De Posthoorn. En netuurluk zal d’r ’n lekker 

drengske geservieêrd worre, die (in)geschonke wurdt d’r de 

uutbaters van De Posthoorn.  

Daorna gelegeheid tot fillesiteere en grooët feest. 

Um 

14.15 uur 

Ondertusse gut de Prins en de Hofhouding efkus naor ’t Steunpunt 

um daor unne goeje polonaise te looëpe en un Advocaatje naor 

binne te lèpele. 

Um 

15.30 uur 

Wurdt de Zelfkanter van ’t joar bekendgemakt en wurdt ’t ‘n nog 

grôtter feest. 

Um 

17.30 uur 
Ènd van ‘t ùrste gedèlte en goan we ekkus wa ète. 

Um 

19:30 tot 

einde 

Daornao wir snel béjènkomme vur de ontbiending van ’t huwelijk 

mit ânsluutend un gezellig feest. 

 

  
DINSDAG 21 FIBBERWARI - OPTOCHT 

Um 

14.00 uur 
Start van de grôtste optocht in ‘t Làànd van Maas en Pieël. 

 

D'n Optocht begint op de Kalkhofseweg en gùt dan via de 

Wildsestraot, nor d’n Bèèrseweg, Raodhuusplein, Burgemeister 

van Hultestraot, Beatrixlaan, Zoetendaalstraot; Sint Hubertseweg; 

Kerkstraot worbéj d’n Egelantier 't ènd van d’n optocht is.  

In de Sporthal viendt lâtter diejen dag de priesuutreiking plâts. 

Um 

21.30 uur 

Bezuuke we efkes café "D'n Egelantier", wor we tot 23.56 uur 

zulle blieve. 

Um 

22.49 uur 

Gùt onze Prins ziene sleutel trugbrenge nor Viane en sluute we de 

carnaval af béj ’t Kunstwèèrk en dan is ‘t wèr: ‘n hèppie end. 
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REUNDJE HOPS 2023 …. 27E 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.  

Natuurlijk ontbreekt bij een dergelijk evenement zeker geen reglement daarom gelieve 

het reglement hiernaast goed te lezen. 
 

  

 Reundje Hops 2023! 
    

Ge Meugt Dit Nie Misse dus 

Zekur Mi Doen! 

Carnaval 

De polonaise bewijst dat diegene die voorop lopen 
heus niet altijd weten waar ze naar toe gaan! 
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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 hun eigen voertuig. 

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

horecagelegenheid deelgenomen hebben aan het lokale spel. De café-spellen 

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 uur en eindigen exact om 17.11 uur.  

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

Kerkplein. 

• Bij inschrijving ontvangt men een deelnemers/routekaart.  

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

Despelleiding 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 HORECA-GELEGENHEDEN. 

HANDHAVING! GEMEENTE CUIJK EN POLITIE CONTROLEREN HIER STRENG OP. 
“VERPEST EEN LEUK FEESTJE NIET DOOR EEN VETTE BOETE VOOR JEZELF 

EN/OF VOOR JE HORECA ONDERNEMER!!” 

WIJ SCHENKEN GEEN ALCOHOL ONDER 18 JAAR; LEGITIMATIE VERPLICHT! 
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Wie ben jij?                                                                                                                                                                                                                                     

Mijn naam is Floor van de Meulenhof en 

ik ben 8 jaar.  

Ik woon samen met mijn vader Joris,  

mijn moeder Linda en met mijn grote 

zus Liz en mijn kleine zusje Puck. 
 

In welke groep zit je? 

Ik zit in groep 5 en mijn juffen zijn 

Milou en Fenna. 
 

Wat zijn jouw hobby’s? 

Mijn hobby’s zijn dansen, samen met 

mijn vriendinnen spelen, TikTok filmpjes 

maken en tekenen doe ik graag. 

Wat wil je later worden?  

Ik wil graag bij de Efteling werken bij de Baron en ik wil ook nog juf worden bij 

groep 1 en 2. 
 

Waar word jij vrolijk van? 

Ik word vrolijk van dansen, als ik met mijn BFF ben en als ik naar een pretpark ga. 
 

Wat vind jij het leukste in of van Haps? 

Ik vind het leuk dat ik zo dicht bij mijn vrienden woon.  

De kindervakantieweek vind ik erg leuk en ik vind het ook leuk in de klas. 
 

Wat zal jij graag anders zien of wat mis je in Haps? 

Ik zou heel graag in Haps een enge achtbaan willen, net zoals de Baron in de 

Efteling, dat vind ik heel leuk. 
 

Aan wie wil je de pen doorgeven en waarom? 

Ik wil de pen doorgeven aan een vriendin van mij, Evy van de Steijn,  

omdat zij altijd heel lief is.  

 

De pen kan doorgegeven worden: aan alle kinderen in  

Haps t/m 16 jaar.  

Inleveren artikel ‘De pen’: voor vrijdag 24 februari.  

Naar: info@deschakelhaps.nl 
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CABOOSE 
 

Knutsel 

Hallo allemaal, 

Hier ook weer een stukje namens de CreaBea's van 

Knutsel Caboose. We hebben nog wat leuke foto's 

van de vorige activiteit voor jullie, waar we onze 

profielfoto's hebben opgetekend en prachtig hebben 

versierd. Het kleurrijke resultaat zie je op de foto's.  
 

Ook de volgende activiteit belooft weer heel leuk te 

worden, want we gaan voorbereidingen voor Pasen 

treffen. Dat kan niet anders dan leuke knutsels 

opleveren. Lijkt je het wat om ook eens mee te 

knutselen? Kom dan vooral eens meedoen op  

17 maart in Caboose, het gebouw achter de school.  

Inloop vanaf 18.20 uur en je ouders mogen je weer 

komen ophalen om 20.30 uur. Ze mogen uiteraard 

ook altijd komen helpen knutselen; we kunnen altijd 

wel helpende handen gebruiken. Het is ook 

verstandig om oude kleding aan te doen!  
 

Zin gekregen om eens mee te doen?  

Meld je dan gauw aan door een mail te sturen  

naar het emailadres: knutsel.caboose@gmail.com   

Hopelijk zien we jullie allemaal op vrijdag 17 maart! 
 

Groetjes, Team Knutsel 
  

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

YOLO 

Hi YOLO kids, 

Het duurt nog effe voor we weer een avond YOLO hebben, maar in die tijd vieren 

we lekker carnaval!! 

Op 3 maart is de volgende YOLO avond, een filmavond in de Kuip. 

Veel plezier met carnaval en tot 3 maart!! 
 

Greetz, Matthijn, Lucie, Claudia, Chantal en Martijn 
 

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

NEXXT 

Een gruwelijke avond! 
Op vrijdag 10 maart organiseert NEXXT een zenuwslopende avond voor de 12-15 

jarigen in ons dorp. Dan gaan we namelijk een griezeltocht lopen door de donkerste 

krochten van het dorp. In groepjes bezoeken jullie de gruwelijkste plekken van 

Haps. Let op: deze avond is alleen voor degenen die geen angst kennen, niet voor 

angsthazen.  We starten om 19.00 uur in de Kuip en we gaan er van uit dat het 

deze keer wel doorgaat!  Als je durft, geef je dan zo snel mogelijk op bij 

nexxt.caboose@gmail.com Iedereen zou inmiddels al een mail moeten hebben 

ontvangen. 
 

Gruwelijke groeten van Team NEXXT 
 

Data Nexxt: 10-03, 21-04, 16-06. 
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SKDRU UPDATE 
 

Het is alweer even geleden dat jullie wat van ons 

gehoord hebben. Op 16 december hebben we een 

geweldige feestavond gehad waar de uitslag van Hops 

Kwist 2022 bekend is gemaakt. In de Schakel van 22 

december heeft John daar al verslag van gedaan. 
 

Maar wat hij “vergat” te melden in zijn artikel is dat we 

op die avond helaas ook afscheid hebben genomen van 

Theo Bens en John Nabuurs zelf als organisatoren van 

onze dorpskwis.  
 

Wij vinden het erg jammer, maar wel begrijpelijk dat 

zij de keuze hebben gemaakt om te stoppen. Maar niet 

zonder hen nogmaals heel hartelijk te bedanken voor 

hun geweldige inzet al die jaren! 
 

In het vorige artikel werd aangegeven dat begin 2023 de cheques ingewisseld zullen 

worden voor “echt geld”. Daarvoor is inmiddels een datum gepland: zondag 26 februari. 

De teamcaptains van de winnende teams hebben hierover een mail ontvangen. 
 

Tijdens de feestavond hebben we ook een “stemming” gehouden over het moment 

waarop de volgende dorpskwis zou moeten plaatsvinden. Wat vooral duidelijk werd, was 

dat iedereen met heel veel plezier mee doet aan de kwis en daar zijn wij als organisatie 

natuurlijk erg blij mee. 
 

We hebben er zelf voor gekozen om de volgende SKDRU in 2024 te organiseren.  

Wij willen namelijk graag een gedegen voorbereiding doen en wij zijn van mening dat 

het voor ons niet haalbaar is om dezelfde kwaliteit neer te zetten als wij dit jaar alweer 

een nieuwe kwis moeten organiseren.  
 

De 6e kwis vindt plaats in het 3e of 4e weekend van november 2024 en de bijbehorende 

feestavond op 13 of 14 december 2024.  

Dus zet die data  maar vast met potlood in jullie agenda’s! 
 

Dan sluiten we af met een vraag die we van velen van jullie hebben gekregen en 

waarvoor door heel veel teams allerlei hulplijnen werden ingeschakeld!  

Wie zijn toch die mensen op de foto’s van ‘Oud Haps’?  
 

De komende Schakels zullen we jullie er iedere keer enkele onthullen, maar eerst mag 

iedereen uit Haps nog één keer mee raden! 

 

Groetjes, organisatie Hops Kwist: Marian, Grad, Piet, Ivon, Gertie  
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HAPSE BOYS NIEUWS 
 

Met slechts 1 puntje is de hervatting van de competitie door Hapse Boys 1 

niet heel best te noemen. Afgelopen zondag werd met 2-0 van Vianen 

Vooruit verloren. Het 1-2 verlies thuis tegen laagvlieger Vitesse ’08 is 

ronduit teleurstellend, maar wel verklaarbaar door de vele vervangers. 
 

We gaan nu eerst Carnaval vieren, gevolgd door een inhaalprogramma waarin Hapse 

Boys 1 niet in actie komt.  

Op zondag 26 februari 2023 speelt Hapse Boys 2 wel thuis.  De aanvangstijd van die 

wedstrijd hangt af van welke overige wedstrijden er doorgaan. 
 

Hapse Boys 1 komt weer in actie op 5 maart thuis tegen de nummer 2 in de stand 

Handel 1. De week erna gevolgd door de uitwedstrijd in Helmond (Brouwhuis) tegen 

koploper Bruheze 1 en de week daarna eveneens uit tegen nummer 3 Stiphout Vooruit 

1. Een meer dan stevig programma derhalve. 
 

Uitloting obligaties Hapse Boys 

Traditiegetrouw loten we elk jaar in het begin van het jaar een aantal obligaties uit. Dit 

jaar is dat voor de 6e keer gebeurd. Inmiddels zijn er 58 obligaties uitgeloot of omgezet 

naar een schenking. 

De obligatieleningen zijn ruim 10 jaar geleden verstrekt voor de financiering van de 

bouw van de kleedlokalen en kantine.  

De looptijd van de obligaties is dus ongeveer halverwege.  
 

De uitgelote obligaties voor 2023 zijn de nummers:  

25, 29, 32, 35, 65, 77, 82, 84, 99 en 158. 

Mocht je vragen hebben over je obligatienummer, de loting of wil je het bedrag  

terugvragen? Neem dan contact op via secretariaat@hapseboys.nl 

Let op: het is de verantwoordelijkheid van iedere obligatiehouder om dit bedrag zelf 

terug te vragen. Zie ook de tekst achter op je obligatiepapier. 

 

T.V. DE ZOETSMEER  
ORGANISEERT NABUURS DUBBEL OPEN 

 

Ook dit jaar staat het regionaal bekende Nabuurs Dubbel Open op de agenda van T.V. 

de Zoetsmeer.  

Het toernooi vindt plaats van maandag 20 maart t/m zondag 2 april. 

Categorieën 4-5-6-8 

   HD-DD-GD 

 

INSCHRIJVING: MIJNKNLTB.TOERNOOI.NL 

SLUITINGSDATUM: 6 MAART 2023 

 

Nabuurs Open wordt mede mogelijk  

gemaakt door de Nabuurs bedrijven: 
 

• Nabuurs Automobielbedrijf 

• Nabuurs Supply Chain Solutions 

• Elektro Technisch Buro Nabuurs 
 

We rekenen ook dit jaar weer op een grote opkomst. 

Voel je welkom om het toernooi te bezoeken op ons 

mooie tennispark aan de Zoetsmeerweg in Haps. 
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10E EDITIE INSCHRIJVING IS (WEDEROM) GEOPEND 
 

Hopse Rikkampioenschappen 2022, nu in 2023 op 24 april, 1 en 2 mei! 

(op HOPSE en BRABANTS AUTHENTIEKE wijze!!!) 
 

Beste kaartliefhebbers, 

Bij deze is de inschrijving geopend voor dit unieke kaarttoernooi in Haps.  

Zoals je ziet hebben we 3 data gepland in een tijdsbestek van 2 weken, namelijk 

maandag 24 april, maandag 1 mei en dinsdag 2 mei 2023.  

Voordat je onderstaand formulier gaat invullen hebben we nog enige informatie voor 

jullie die van wezenlijk belang kan zijn. Gelieve deze goed door te nemen.  
 

LET OP: Deze wijkt af van de info die we eind december publiceerden! 

Maandag 24 april/1 mei en dinsdag 2 mei. 

Het is niet verplicht alle avonden deel te nemen. Het dient aanbeveling alle avonden 

aanwezig te zijn, want wil je kans maken op de felbegeerde titel, dan moet je aan alle  

3 avonden deelnemen want de laatste avond gaan we de tafels indelen op  basis van de 

resultaten uit de eerste 2 avonden! Een soortement van “Championsnight” dus! 
 

REGLEMENT 

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

eenieder wordt uitgereikt. Het betreft hier het normale rikreglement. Ook wordt dit 

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

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

gehanteerde regels komen te vervallen en vervangen worden door algemeen 

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

organisatie. Na inschrijving ontvang je het reglement per mail. 
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ATTENTIE: Had je je al ingeschreven voor het toernooi eind december 2022, 

dan hoef je niet meer te reageren.  

Wij contacten je via het bekende emailadres! 
 

ONDERDELEN EN INSCHRIJFGELD 

Je kunt je inschrijven voor 2 onderdelen: 

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

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

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

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

mee aan de teamkampioenschappen. 

Als bijdrage vragen we eenmalig € 10.00 per deelnemer, ongeacht of je als club of als 

individueel meedoet of 1 of 2 of 3 avonden aanwezig bent.  

Deze inkomsten komen geheel ten goede aan het toernooi!!! 

In volgende nummers van De Schakel en via persoonlijke correspondentie 

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

verdere ontwikkelingen. Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden dan kun 

je altijd contact opnemen met: 

Sportcafé de Stappert via telefoonnummer 06-30316090/0485-330518 of via mail: 

stappert-rikken@ziggo.nl 
 

Tot zover deze info. Hieronder vind je het inschrijfformulier.  

Gelieve dit ingevuld in een envelop met de inschrijfbijdrage à € 10.00 (per persoon) in 

de bus te deponeren of af te geven.  

Dit kan op de volgende adressen: 

- John Nabuurs, Burg. van Hultenstraat 1 

- Guus Nabuurs, Rozenhof 15 

 

Bij voorbaat dank namens Sportcafé de Stappert 

 

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

INSCHRIJFFORMULIER KAARTTOERNOOI 2023 
 

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

 

EVENTUEEL NAAM KAARTCLUB -------------------------------------------------------------- 

 

NAAM EN TEVENS CONTACTPERSOON: TELEFOON  EMAILADRES 

 

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

 

MET DE VOLGENDE LEDEN:  

 

1. -------------------------------------------  2. -------------------------------------- 

 

3. --------------------------------------------   4. --------------------------------------  

 

5. --------------------------------------------   6. -------------------------------------- 

 

WIJ SCHRIJVEN IN VOOR:   
 

* OMCIRCELEN WAT VOOR JE VAN TOEPASSING IS 
 

1.  Rik “Brabant authentiek” *   / 2. Rek “Hopse wijze” * 
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KBO HAPS 
 

ZEER GESLAAGDE CARNAVALSZITTING 

Op zaterdag 4 februari hebben wij genoten van 

een zeer geslaagde carnavalszitting. Er waren 

prachtige optredens en we hebben veel gelachen! De belangstelling was 

groot van zowel leden als niet-leden en de bitterballen smaakten goed. 
 

Wij bedanken onze carnavalsvereniging ”DE ZELFKANT”, de artiesten, de hofkapel, 

dansgroep "de Zelfkanthennekes" en wij wensen vooral prins Mike met zijn prinses 

Wendy een hele mooie carnaval. 
 

Agenda en mededelingen komende weken 
 

Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur activiteiten in steunpunt Mariagaarde, 

zoals, kaarten, buurten en vele gezelschapsspelletjes. 

Op dinsdag 21 februari zijn er geen activiteiten. 
 

Donderdag 16 februari kienen om 14.00 uur. 

Zoals vermeld in het vorige nummer van De Schakel verwachten wij een grote op 

komst. Mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij genoodzaakt om met deze activiteit te 

stoppen. Als u ideeën hebt, hoe het beter kan, laat het ons dan weten. 
 

Woensdag 1 maart Eat & Meet. Zaal open om 17.00 uur. 

Volgens de gebruikelijke afspraken. 

Aan- en afmeldingen graag vóór 28 februari bij Cas Arts 06-46135670. 
 

Klussendienst  

Wilt u ook van deze service gebruik maken, bel dan voor eventuele vragen of voor 

het aanmelden van een klusje met 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! 
 

Namens bestuur KBO Haps 

Cas Arts Tel. 06 - 46135670 

  

VAN HOOY REÜNIE PARTY 
 

Hij komt eraan, de Van Hooy Reünie party 3e editie. 

Ditmaal met een verlichte dansvloer en een fotohokje waar u 

gratis leuke foto’s kunt maken met ‘oude bekenden’. 

De muziek is uit de Dancing “De Zwaan”, Van Hooy, tijd, dus 

iedereen kan losgaan op de muziek uit de jaren 70-80-90.  

Een gezellige sfeer met de plaatjes van toen! 
 

Uiteraard doen we ook aan verzoekjes: heb je een favoriete plaat?  

Vraag hem aan…Kent u deze nog nog………… 

Dus we hebben alles in huis gehaald om er weer een te gekke avond van te maken.  

We hopen jullie allemaal te zien en lekker bij te kletsen! 
 

ZATERDAG 15 APRIL 2023  AANVANG 20.00 UUR 

ENTREE IS € 2,00 inclusief garderobe 

ZAAL DE POSTHOORN HAPS 
 

Feestcommissie Thédor, Marijke, Henk en Rogier 

mailto:casarts@ziggo.nl
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NIEUWS VAN DE ZONNEBUS  
 

BELANGSTELLING GROEIT 
Laatste nieuws 

Zoals in het vorige nummer van De Schakel al 

aangegeven begint de belangstelling voor de 

Zonnebus te groeien.  

Op woensdag 8 februari hadden we maar liefst 10 

“instappers”. Dat betekent dat steeds meer personen 

de Zonnebus ontdekken voor een ritje naar Cuijk 

Misschien een mooi moment voor u om dit ook eens 

te proberen. De route en het dienstrooster staan in 

de vorige Schakel, nummer 3, evenals de 

spelregels. 
 

Stap in en ontdek deze gemakkelijke en vooral 

goedkope manier om bijvoorbeeld naar de markt in 

Cuijk te gaan. Het instaptarief is €1,-. Dat betekent dat je voor €2,- op en neer 

naar Cuijk kunt. Alleen fietsen is goedkoper! Dus: neem de Zonnebus!! 
 

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   Tel. 06 20184878 
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   

 

  

Maandag       20 februari   geen afvalinzameling 

Maandag   27 februari GFT- container en PBP  
   
   

   

   
   
   

Woensdag 

 

22 februari 

22 maart 

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek 

de Aalsvoorten/ Bogaersstraat van 18.30-20.00 uur. 

Zaterdag 

 

25 februari 

25 maart 

Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 

Laatste zaterdag van de maand staat van 10.00-12.00 uur  

Sde papiercontainer op het parkeerterrein bij de Hapse Boys.  

Woensdag 

 

1 maart  

15 maart   

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Vrijdag 

 

3 maart 

7 april 

Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie 

Eerste vrijdag van de maand wordt oud papier opgehaald.  

  Voor 14.00 uur graag oud papier aan de straat zetten. 

Zaterdag 

 

4 maart 

1 april 

 

Buurtvereniging “De Schutters” 

Eerste zaterdag van de maand staat van 10.00-12.00 uur  

de papiercontainer op het 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 

 

Zet uw afval op tijd aan de straat 

Vóór 07.00 uur op de inzameldag of ná 22.00 uur de dag ervoor. 

GEVONDEN SLEUTELBOS 
 

                        Donderdagmiddag  

                        9 februari is in park 

                        ‘De Wild’ een sleutelbos 

                        gevonden met  

                        2 sleutels, 1 autosleutel  

                        en 1 huissleutel. 
 

Terug te halen bij Piet Gerrits. 

Johan Frisolaan 36 te Haps. 

 

GEVONDEN KNUFFELKONIJN  
 
 
 
 
Tel. 0640064724 

Burg.  

van Hultenstraat 16. 
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MEGA OPTOCHT HAPS 2023 
 

Carnavalsdinsdag 21 februari is het weer zover.  

Na 2 jaar weer een echte Mega Optocht.   

Feestelijke uitgedoste mensen, met of zonder 

vehicle, vormen samen een waar genot voor het 

oog, om er weer een groot feest van te maken.  

Loopgroepen zijn natuurlijk ook weer van harte 

welkom.   

De route kun je terugvinden op 

www.dezelfkant.nl 

De optocht start carnavalsdinsdag om 13.00 uur.  

Na de optocht gaat na het feest gewoon door in de omgebouwde feesttempel 

van sporthal “De Stappert”.  

Ook de prijsuitreiking vindt hier plaats rond de klok van 18.00uur. 

Zelf ook meedoen?  Dat kan! Ga naar www.dezelfkant.nl  en geef jezelf op.   

 

 

  

 

 

http://www.dezelfkant.nl/
http://www.dezelfkant.nl/

