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GOEDE DOELEN WEEK - 27 MAART T/M 1 APRIL  
 

Aan alle inwoners van Haps 
 

Enkele jaren geleden zijn we met elf goede doelen  

gestart met collectief collecteren. Collectief collecteren 

houdt in dat er in één week per jaar geld opgehaald wordt 

voor alle deelnemende goede doelen tegelijk.  

We collecteren alleen voor de goede doelen waar al jaren 

in Haps voor wordt gecollecteerd en die het CBF-keurmerk hebben. 
 

Een groot voordeel van het collectief collecteren is dat er maar één keer in het jaar 

wordt gecollecteerd in plaats van diverse keren door elk fonds afzonderlijk. 
 

De Goede Doelen Week staat gepland van 27 maart t/m 1 april 2023. 
 

In de dagen voor de collecteweek worden er brieven rondgebracht op ieder adres in 

Haps. Hierop staan alle deelnemende goede doelen beschreven, met daar achter 

een ruimte waar ingevuld kan worden hoeveel u dat goede doel wilt schenken.  
 

Onderaan is er een ruimte waar het totaalbedrag vermeld kan worden. Het is de 

bedoeling dat het invulformulier samen met het totaalbedrag in de envelop wordt 

gedaan. Op dinsdag 28 maart, woensdag 29 maart en/of donderdag 30 maart 

komen onze collectanten uw envelop ophalen.   
 

Plaatselijke verenigingen en fondsen die donateurs werven blijven hun eigen acties 

voortzetten en kunt u gewoon aan uw deur verwachten. 
 

Hebt u zin om u voor de goede doelen in te zetten, gezellig met een mede-

collectant buiten te wandelen en na afloop samen koffie/thee drinken, meld u dan 

aan als collectant. Wij kunnen u goed gebruiken. 
 

In de volgende Schakel volgt meer informatie.  
 

Marieke Loeffen 0485-320794 

Ellen van Kessel 06-12123264 

Christel Kemperman 0485-318452 



                                                                                                                               2 DE SCHAKEL 5-2023 
 

ACTIVITEITEN 3 T/M 17 MAART 
VERENIGINGSNIEUWS   BLZ 

Caboose   8 

CV De Zelfkant   3 

KBO Haps   29 

 

 

  

 

NUMMER 6 - 2023 komt uit op 17 MAART 2023 
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl 

 

uiterlijk 10 MAART 2023 
 

Aanleveren kopij: Teksten aanleveren in WORD-document.  

Bij voorkeur lettertype Verdana grootte 10. Foto’s tevens apart in de mail 

toevoegen. Vraag bij inleveren van artikelen of er kosten aan verbonden zijn, zoals 

bijv. bij commerciële activiteiten. 

Aangeleverde kopij: Geen bevestiging ontvangen?  

                                 Neem dan telefonisch contact met ons op.  

Redactieadres. Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702  

of 06 15461173. 

De Schakel niet ontvangen? Bel 06 - 18446702. 

Jaarabonnement op de Schakel kost € 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. 

Zoek de 7 verschillen 
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HENK EN TINY ZELFKANTERS 2023 
 

Op carnavalsmaandag was het weer 

zover. Na een jaar van afwezigheid 

konden we weer onze traditie oppakken: 

het uitroepen van de ‘Zelfkanter van het 

jaar’. Een titel die ontzettend 

gewaardeerd wordt door iedereen in Haps 

en niet zomaar wordt vergeven.  
 

In een bomvolle Kiepekoj trok de 

Hofkapel vanuit het café naar de zaal 

waar halverwege de Zelfkanter uit het 

publiek werd geplukt en meegenomen 

werd op het podium.  
 

En daar stonden ze dan, compleet verrast 

en overdonderd:  

Henk & Tiny van den Besselaar.    

Henk & Tiny runnen al meer dan 40 jaar Café De Molen, ons clubhuis en dat van vele 

anderen. Het zijn echte dorpsmensen die het hart op de juiste plek hebben en waar 

iedereen graag over de vloer komt.  

Daarnaast is Henk Prins geweest in 1985, als Prins Henk d’n 4de met zien liefspreuk: 

‘Hanen en Hennen krèèj Victorie, Hops in volle Glorie’. 

Ook heeft Henk jaren, samen met Pietje Thiesse, het Hops Praotje verzorgd, samen op 

het bankje tussen de Posthoorn en De Mulder.  

Henk en Tiny waren zeker één van grote helpers toen De Zwaan afbrandde.  

Onze vereniging stond op het punt van omvallen en met de hulp van onder andere Henk 

& Tiny hebben we toen de Hapse carnaval kunnen doorzetten in een tent op de Loswal. 

Daar zijn we hen tot op de dag van vandaag nog dankbaar voor.  
 

Alles bij elkaar opgeteld hebben wij als Zelfkant doen besluiten dat Henk & Tiny van den 

Besselaar de eretitel Zelfkanter 2023 hebben gekregen.  

Van harte gefeliciteerd namens heel Haps.  
        

HAPS  BEDANKT  
 

Hoe fijn is het om weer “gewoon” carnaval in Haps te mogen en kunnen 

vieren. Het waren weer een paar fantastisch mooie dagen waar we met 

z’n allen gruwelijk van genoten hebben. Wij in ieder geval wel. In de 

voorbereidingen waren nog wel wat haken en ogen, maar dat mocht de 

pret zeker niet drukken.  
 

Vanaf de zittingsavonden in januari tot aan afgelopen Aswoensdag 

hebben we al onze leden en natuurlijk de vrijwilligers om ons heen, de 

schouders er onder gezet om voor iedereen, jong en oud, er weer een mooi feest van te 

maken. Ik hoop dat het weer gelukt is en daar willen wij jullie dan ook voor bedanken.  

Samen carnaval vieren maakt het alleen maar mooier.  
 

Ondertussen zijn we weer druk bezig met de volgende activiteiten.  

Houdt De Schakel en social media in de gaten en dan zien we elkaar hopelijk snel weer.  
 

Namens alle leden van Stichting Karnaval “De Zelfkant” Haps: 

Bedankt hè! 
 

Met carnavaleske groeten, 

Voorzitter, Nick Egelmeers 
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KLIEDERKERK VALENTIJN ACTIVITEIT 
 

Met ruim 40 kinderen en 

100 volwassenen kunnen 

we terugkijken op een 

prachtige 

activiteitenmiddag die in 

het teken stond van 

Valentijn.  
 

Mooie wensen en 

complimenten werden 

opgeschreven, veel 

creativiteit en natuurlijk 

wat lekkers. Het verhaal 

van het verdwaalde 

schaapje werd beeldend 

verteld en middels een 

tekenfilm werd uitgelegd 

wie Valentinus was. 
 

Heb je deze activiteit gemist?  

Op 2 april in Langenboom. Thema: Pasen. 

Op 25 juni in St. Hubert. Thema: Ik ga op reis.  

Op 1 oktober in Wilbertoord. Thema: Dieren. 
 

Tot dan! 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 4 maart 19.00 uur: Woord- en Communiedienst 
Misintenties:   Jaargetijden Wim en Annie Peeters Weem-van den Bosch 

     Overleden familieleden en familie Peeters Weem-van den Bosch 
 

Zaterdag 11 maart 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties:  Mgd: Nelly Koreman-Geurts  
 

Priester van de week 

Pastoor James         is t/m 9 maart met vakantie. 

Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712. 
 

ACTIE KERKBALANS  
 

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers 

geld in voor hun plaatselijke kerk. Ook wij doen dat voor onze 

kerk in Haps. Want de kerk is voor ons dorp van grote waarde, 

voor iedereen op een andere manier. Maar parochies en 

gemeenten krijgen geen subsidie.  

Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden 

en niet-leden. Over de actie Kerkbalans leest u meer in de volgende Schakel.  
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HULP AAN SCHOLIEREN BIJ HUN EXAMENS 
 

Kun je wel wat hulp gebruiken voor 

je mondelinge examen Nederlands 

en je boekverslag?  
 

Ga dan naar de Uittrekselbank en 

Literom. In de Uittrekselbank vind je de beste 

samenvattingen en bij Literom de beste recensies. 
 

Zo kom je via de computer bij de Uittrekselbank en Literom: 

 

1. Ga naar bibliotheek.nl 

2. Klink linksboven op collectie 

3. Scroll naar beneden en ga naar: Lezen & Luisteren 

4. Scroll naar beneden en daar vind je de ingangen tot Literom en Uittrekselbank 

5. Log in met je bibliotheek-account= lidmaatschapsnummer begint met 2 en je  

    wachtwoord. Als je je wachtwoord niet veranderd hebt, is dit de maand waarin je 

    jarig bent en de laatste 2 cijfers van het jaar, waarin je bent geboren.  

    Bijvoorbeeld je bent geboren 17 februari 2007; je wachtwoord is 0207 

6. In elke bibliotheek liggen of staan folders met een QR-code, die je kunt scannen. 

    Wel zo handig! 
 

Veel succes!!! 

 
  

 

Met een beetje geluk laat een goed boek je anders naar de wereld kijken. 
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30 MAART OPEN DAG ‘SAMEN OPENEN WE DEUREN’ 
 

Onder het mom van ‘Samen openen we deuren’ nodigen 

basisschool de Bongerd, kinderopvang Koetje Boe en 

Boerkes & Co, buitenschoolse opvang De Klimboom en 

Unik, Peuterspeelzaal K’nijntje van Spring kinderopvang 

en Bibliotheek Servicepunt Haps, iedereen van harte uit 

om op 30 maart naar de gezamenlijke open dag te 

komen. Voor wie op zoek is naar geschikte opvang, een 

lekkere speelplek, een goede school, fijne literatuur en (lees)activiteiten, is dit hét 

moment om even ongedwongen een kijkje achter de schermen te nemen.  
 

Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zich op de verschillende locaties laten 

rondleiden en de aanwezige medewerkers, leerkrachten en kinderen spreken.  

Op de Bongerd zijn op dit tijdstip de lessen in volle gang en ook bij Koetje Boe, 

Boerkes & Co en peuterspeelzaal K’nijntje gaat de opvang gewoon door.  

U kunt dus goed de sfeer proeven en gericht vragen stellen.  
 

Interesse? We zien u graag op 30 maart.  

Basisschool de Bongerd,   www.debongerdhaps.nl  

Bibliotheek Servicepunt Haps,  www.biblioplus.nl  

BSO De Klimboom,    www.bsodeklimboom.nl  

BSO Unik,     www.unik.nl  

Kinderdagverblijf Boerkes & Co,  www.boerkesenco.nl 

Kinderdagverblijf Koetje Boe,  www.koetjeboe-haps.nl  

Peuterspeelzaal K’nijntje,   www.spring-kinderopvang.nl 

 

 

 

 

  

http://www.debongerdhaps.nl/
http://www.biblioplus.nl/
http://www.bsodeklimboom.nl/
http://www.unik.nl/
http://www.boerkesenco.nl/
http://www.koetjeboe-haps.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
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CABOOSE ORGANISEERT COLA DISCO AVONDEN 
 

Caboose krijgt een nieuwe loot aan de boom. Na de knutsel, 

YOLO en NEXXT, worden er vanaf 18 maart ook cola disco 

avonden georganiseerd in de Kuip. 
 

Deze avonden organiseren we op zaterdagavonden voor de 

schooljeugd voortgezet onderwijs die nog niet het uitgaansleven in mag. 
 

We hebben een supergave licht- en geluidsinstallatie waar we jongeren mee weg 

kunnen blazen. De avonden starten om 20.00 uur en duren tot 23.00 uur: eenmaal 

binnen, dan blijf je binnen.  
 

We zijn nog wel op zoek naar een vet coole naam.  

Suggesties zijn welkom via de ideeën bus op de eerste avonden of via 

disco.caboose@gmail.com 
 

De winnaar krijgt een leuke prijs en natuurlijk de eeuwige roem. 
 

We organiseren de avonden voor de jeugd uit Haps; je mag wel een introducee 

meenemen. 
 

Knutsel 

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

YOLO 

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

NEXXT 

Volgende data: 10-03, 21-04, 16-06 
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Wie ben jij? 

Ik ben Evy van der Steijn en ik ben 8 jaar en ik 

woon met mijn gezin, mijn vader Hans, mijn 

moeder Anneke en mijn grote broer Jan. 
 

In welke groep zit je? 

Ik zit in groep vijf en mijn juffrouw heet Milou en 

Fenna. 
 

Wat zijn jouw hobby’s? 

Mijn hobby’s zijn dansen, tekenen, zingen en 

filmpjes kijken op mijn tablet. 
 

Wat wil je later worden? 

Ik wil graag binnenhuisarchitect worden en als dat 

niet lukt dan wil ik banketbakker worden. 
 

Waar word jij vrolijk van? 

Ik word vrolijk van met honden knuffelen en naar 

binnenspeeltuinen gaan en met mijn vriendinnen 

spelen op het schoolplein. En natuurlijk dansen en 

optreden met de Zelfkanthennekes.  

Waar ik ook vrolijk van word, is op vakantie gaan met ons gezin. Met mijn broer spelen 

vind ik ook leuk, en knutselen bij Caboose. 
 

Wat vind jij het leukst in of van haps? 

Ik vind leuk dat haps een ijssalon heeft en die heet ijs & spijs en ik vind het ook leuk op 

school. De Stappert vind ik ook leuk, want daar ga ik vaak dansen en heb ik musical les.  
 

Wat zal je graag anders zien of wat mis je in haps? 

Ik mis een binnenzwembad, want dan kan ik lekker zwemmen in warm water. 
 

                   Aan wie wil je de pen door geven en waarom? 

                  Ik geef de pen door aan!!!!! JUULKE BLOM!!!!!  

                     Want zij is mijn vriendin en zij wil altijd superleuk met mij spelen 

                     en wij logeren ook heel vaak bij elkaar.  
 

            De pen kan doorgegeven worden  

            aan alle kinderen in Haps t/m 16 jaar.  
 

Inleveren artikel ‘De pen’ naar: info@deschakelhaps.nl voor vrijdag 10 maart. 
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TT ASSEN – BIZAR - SLAGSCHADUW 
 

TT ASSEN 

Ik heb vroeger verschillende jaren motorgereden. In die tijd ben ik 

vaak met de motor en met mijn motorvrienden naar de TT in Assen 

geweest. We waren altijd gemiddeld met een man of tien. Het 

circuit was voor een groot gedeelte omzoomd met een Talud (dijk) 

begroeid met gras.  

Daar hadden we ook het beste zicht op 

het circuit! Het was die dag prachtig 

weer. We waren al vroeg daar.  

De rit van huis naar Assen was vermoeiend geweest.  

Het was tenslotte bijna 200 km rijden.  
 

Dus bij het Talud aangekomen trok ik mijn motoroveral 

uit. Ik rolde mijn motoroveral op en gebruikte die als 

kopkussen en ging ik lekker languit op het gras liggen 

slapen. Het duurde toch nog een paar uur voordat de 

race begon.  
 

Ik werd midden in mijn slaap verrast door 

wel een heel bijzondere bezoeker van de 

T.T. van Assen. Mijn eerste gedachte was: 

verrek het zal toch geen aardbeving zijn? 

Dat had heel goed mogelijk kunnen zijn,  

want in Assen zaten we niet ver van de 

Groningse gasvelden af en daar beeft het 

regelmatig. En dat beven deed ik nou ook.  
 

Bleek het een mol te zijn. Deze mol zag, 

net zoals de meeste mollen, ook niks. Het was toch heel apart dat ik dit 

meemaakte!  
 

BIZAR 

De elektrische rolstoel van Marijke Is weer eens kapot. Ik loop met Marijke in de 

duwrolstoel. Zeg ik onderweg opeens tegen Marijke: als jij aankomt dan val ik af! 

Hoezo, zegt ze? Dan moet ik achter de rolstoel harder duwen. Daardoor verbruik ik 

meer calorieën. 
 

SLAGSCHADUW 

Het is op een zaterdagmorgen. We zijn op het jaarlijkse familieweekend. Daar zijn 

we al vroeg met een man of vijfentwintig aan de ochtendgymnastiek begonnen. De 

vriendin van een neef van mij verzorgt die. Ze heeft 

passende muziek meegenomen. We staan allemaal 

klaar. Ik zit als enige op een stoel helemaal achteraan 

en doe mijn eigen fitnessprogramma.  
 

Net voor mij staat Frank heel fanatiek te molenwieken 

en super gemotiveerd mee te doen! Ik roep tegen 

Frank: kun je niet verder naar voren, want ik zit net in 

jouw SLAGSCHADUW!!!! 

Slagschaduw is de schaduw die de wieken van de grote 

windmolens veroorzaken als ze draaien.  

Snijer         
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VERSLAG ENERGIECAFÉ HAPS  
 

Op 17 januari is er in samenwerking met de gemeente Land van 

Cuijk en de Dorpsraad een energiecafé georganiseerd. Tijdens 

deze bijeenkomst in de Posthoorn waren ongeveer 80 

geïnteresseerden aanwezig. 
 

Tijdens het eerste deel van de avond werd een stappenplan 

gepresenteerd van de verschillende fasen van verduurzaming van 

je woning. Hierbij waren ‘meten is weten’, ‘laaghangend fruit’ en 

‘aardgasvrij(ready)’ onderwerpen die nader toegelicht werden. 
 

De gemeente gaf vervolgens een toelichting hoe zij de energietransitie ziet in het 

Land van Cuijk. Hieruit bleek dat er nog veel door de gemeenteraad in gang gezet 

moet worden en dat de eerste stappen toch vooral in het aardgasvrij maken van je 

woning zitten.  

Dit komt vooral neer op het isoleren van daken, muren, vloer en glas.  
 

Het laatste deel van de avond werd er ingegaan op welke keuzes je hebt in 

isolatiemogelijkheden. Daarnaast is er een uitgebreide toelichting gegeven op het 

gebruik van zonnecollectoren, warmtepompen en subsidiemogelijkheden. 
 

Kortom, een interessante avond waarin veel vragen rondom de 

energietransitie zijn beantwoord.   

De presentatie van deze avond is terug te vinden op  

www.haps-info.nl 

  

http://www.haps-info.nl/
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BURGERINITIATIEVEN,  
ERFPACHT, HUURKOOP, MARIEKE MOORMAN 

 

Altijd leuk als moties uiteindelijk een meerderheid vinden. 

Ik zal er twee onder jullie aandacht brengen; allereerst 

een motie met name voor starters op de huizenmarkt.  

We willen deze jonge mensen natuurlijk maar al te graag 

voor Land van Cuijk behouden, maar daar horen dan wel 

betaalbare woningen bij. Door het inzetten van het recht 

van erfpacht zijn de kosten in het begin niet zo hoog.  
 

In een dergelijk geval blijft de grond in eigendom (vaak van de gemeente) en wordt 

er jaarlijks een vergoeding betaald voor het pachten van de grond (dat wordt 

erfpachtcanon genoemd). In een dergelijk geval moet de starter in het begin vooral 

kosten maken voor het bouwen van een huis (en minder voor de grond).  
 

Ook huurkoop is interessant: dan wordt een woning gehuurd, maar het bedrag dat 

telkens betaald wordt, komt in mindering op de afgesproken koopprijs bij een 

eigendomsoverdracht op een later tijdstip. We hebben het College de opdracht 

gegeven actief werk te maken van de realisatie van meer betaalbare 

starterswoningen, o.a. door deze constructies te onderzoeken.  

Op één stem na (van de 37) werd onze motie aangenomen.  

Nu maar hopen dat we er snel iets van gaan merken. 
 

Bij een burgerinitiatief (klein en groot) hoort momenteel niet vanzelf een budget. 

Ook begeleiding is niet vanzelf geregeld. Burgerinitiatieven vormen eigenlijk de 

puurste vorm van democratie en participatie. Die behoor je als gemeente te 

omarmen en goed te organiseren. In Waalre hebben ze dat bijvoorbeeld goed voor 

elkaar. Zie ook https://www.waalre.nl/burgerinitiatief?zoek=bergerini  
 

Daarom hebben we een pleidooi gehouden om hier verandering en structuur in aan 

te brengen. Inwoners moeten via een site gemakkelijk een initiatief kunnen melden 

én begeleiding én budget krijgen. LPG en VVD dienden de motie met ons in en na 

een gezonde discussie kregen we een meerderheid met 23 stemmen vóór deze 

motie. 
 

Op 8 februari is de nieuwe 

burgemeester (Marieke Moorman) 

geïnstalleerd.  
 

Tijdens deze bijeenkomst gaf zij aan 

dat ze vóór het eind van het jaar alle 

kernen bezocht wil hebben. Dat lijkt 

me een mooie uitdaging en zegt ook 

iets over haar instelling en zoektocht 

naar verbinding.  

Op de foto is te zien dat ze de gelofte 

aflegt ten overstaan van de 

Commissaris van de Koning. 

 
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl     

T: 06-23411107        

www.liberaal-lvc.nl 
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WANDELPAD HAPS 
 

Beste inwoners en wandelliefhebbers, 

Tijdens de Dorpsraadvergadering van dinsdag 7 februari zijn er vragen gesteld over 

het doortrekken van een wandelpad gelegen aan de Cuijkseweg. 
 

Van wandelaars uit Haps heb ik 

begrepen dat het niet fijn wandelen 

is op de Cuijkseweg zelf, terwijl er 

een prachtig terrein ligt waar dat wel 

mogelijk is. Nu zijn wandelaars 

genoodzaakt om een stuk over de 

Cuijkseweg te lopen.  

Deze weg is smal, daar liggen stenen 

langs de weg en er komt steeds 

meer verkeer. Het is heel onlogisch 

dat de wandelaars gedwongen 

worden om over de weg te lopen.  

Dit probleem zou verholpen zijn als 

de twee paden met elkaar verbonden 

worden (zie tekening).  
 

Een dergelijk pad zou zo’n 40 meter 

achter de huizen komen te liggen. 

Vanuit RBL is al positief gereageerd 

op het realiseren van een pad dat 

ver achter de huizen door meandert. 

Het gebied wordt nog verder 

aangekleed met bomen en struiken, een mooi  

moment om de wandelpaden te verbinden.   
 

Tijdens de Dorpsraadvergadering bleek er veel draagvlak te zijn voor deze 

suggestie. Misschien heeft u ook nog de behoefte om te reageren, dan kan  

dat via mijn mailadres: mariusm@home.nl  
 

Marius Manders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariusm@home.nl
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PARK DE WILD, NATUURLIJK VOOR IEDEREEN             
 

De frequente bezoeker van ons park zal het zeker opgevallen zijn: de afgelopen 

maand is in Park de Wild de klimpiramide geplaatst. In december is het grondwerk 

door de vrijwilligers samen met Loonbedrijf Derks Haps uitgevoerd.  
 

Hierna werd de fundering gestort voor de verankering van de piramide, de 

plaatsing van de klimpiramide werd afgerond door Kompan Speelsculpturen uit 

Heerewaarden.  
 

Met het aanbrengen van valbrekend zand is de klimpiramide klaar voor gebruik 

door onze jeugdige bezoekers. 
 

Met de plaatsing zijn we weer 

verder met ons doel om ook Park 

de Wild aantrekkelijk te maken 

voor jeugdigen. Bewegen in de 

buitenlucht is voor jong en oud 

belangrijk, dichtbij huis kunnen 

sporten en bewegen maakt dat je 

het sneller doet. En natuurlijk is 

het ook goed voor de leefbaarheid 

in het dorp. 
 

De klimpiramide is geplaatst in de 

nabijheid van de kabelbaan en de 

familieschommel. 
 

De klimpiramide is mogelijk 

gemaakt door gemeente Land 

van Cuijk, met dank aan afdeling 

Groen & Natuur.  
 

Een belangrijke bijdrage hebben 

wij ontvangen van Postcode 

Loterij Buurtfonds. Met een 

bijdrage van maar liefst € 3.475,- 

was het voor ons mogelijk om dit 

project te realiseren. 
  

Ook doordat veel leden van de 

Rabobank hun stem op Park de 

Wild hebben uitgebracht bij de Rabo Clubsupportactie 

2022 en de ontvangen bijdrage van de Dorpsraad (Budget 

Sociale Vernieuwing) was de financiering nagenoeg rond. 

Hartelijk dank voor ieders bijdrage! 
 

Wij als vrijwilligers, halen veel voldoening uit het wekelijkse 

onderhoud van het park en de waardering die we van 

bezoekers en gemeente ontvangen.  
 

Wij blijven werken om het park voor iedereen aantrekkelijk 

te houden. Voor ideeën, aanbevelingen en meldingen kun je 

een email sturen naar parkdewild@gmail.com 
   

Vrijwilligers Park de Wild 
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SKDRU - SAMEN KOM D’R UUT 
 

Zoals beloofd in de vorige Schakel de antwoorden van de foto’s van Oud Haps: 

  

En hier zijn er weer een aantal waar iedereen weer naar mag raden en die we in de 

volgende Schakel zullen onthullen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op zondag 26 februari zijn de gewonnen 

cheques ingewisseld voor cash aan de 

prijswinnaars en de bijbehorende goede 

doelen (voor zover deze aanwezig konden 

zijn). 
 

Scheidend voorzitter Theo Bens zorgde voor 

een welkomstwoordje en het overhandigen 

van het prijzengeld.  
 

Daarna werd er nog gezellig nagepraat onder 

het genot van een hapje en een drankje. 
 

1. Altied anders & Co   

     Zorgboerderij De Cinquant  

     €450,- 

2. PerHaps we win?  

     Sociom Dagbesteding Mariagaarde  

     €300,- 

3. D'n Buurtjes van d'n Kom  

     De Schittering  

     €200,- 

 
Groetjes,  

organisatie Hops Kwist:  

Marian, Grad, Piet, Ivon, Gertie  

Grada 
Cornelissen-

Goossens 
 

Koos 
Baltussen 

 

Mies 

Ermers 

 

Piet 
Teunissen 

 

Jan 

Selten 
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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.  
 

Meer info over de onderdelen en inschrijfgeld en het inschrijfformulier 

kunt u terugvinden in Schakel nummer 4 (pagina 43 en 35).  
 

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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HUISTHEATER DE STEENAKKER 

 
 

 

Meer informatie:  

in de serie ‘Snarenplukkers in Wild Verband, kunt 

u vinden op de site desteenakeer.nl  
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VAN ZEE NAAR LAND – RADIO MONIQUE  
 

Vanaf begin jaren 60 konden  

we op de middengolf luisteren  

naar Radio Veronica en later  

ook naar Radio Noordzee.  

Twee zendschepen die voor de  

Nederlandse kust lagen en  

muziek draaiden, die mensen  

graag wilden horen.  

Op 31 augustus 1974 eindigde dit, door een wet die het  

verbood uit te zenden vanaf zee. Toch verscheen erop  

16 december 1984 een nieuwe, toen een echte piraat,  

vanaf de Noordzee, Radio Monique. Helaas kwam er na  

een aantal jaren een einde aan dit avontuur.  
                                                                      

Nu is er gelukkig een groep mensen (inclusief een aantal  

oud-medewerkers van toen) die het aandurft om Radio  

Monique opnieuw in de ether te brengen.  

Vanaf 16 december 2020 is het mogelijk om het geluid,  

dat deze zender vanaf zee bracht, weer te beluisteren.  

In de Randstad is dit station te ontvangen op 918 Khz op  

de middengolf en wereldwijd via internet (o.a. TuneIn,  

of de site www.radiomonique.am).  
 

Ons kwam ter ore dat Ruud van Zeeland uit Haps één van de radio DJ’s is.  

Natuurlijk willen we wel even weten wie deze Hapsenaar 

is en wat er zoal voor muziek gedraaid wordt op 

Monique 918.  
 

Ruud, zou je je even kort willen voorstellen? 

Ik woon sinds 8 jaar met mijn vrouw Lilian met volle 

tevredenheid in Haps. Een heel fijne plek om te wonen. 

Warme, aardige mensen die je groeten, ook als je ze 

niet kent. Dat is wel even wennen als je uit de Randstad 

komt. Verder is iedereen altijd bereid te helpen als je 

ergens meezit.  
 

  

RUUD VAN ZEELAND 

https://radiomonique.am/shows/van-zee-naar-land/
https://radiomonique.am/shows/van-zee-naar-land/
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Ruud, jij ben geen geboren Hapsenaar. Waar kom je vandaan? 

Ik ben geboren in Utrecht. Op mijn 19e verhuisd naar Nieuwegein. Daarna een huis 

gekocht in Amersfoort. Daar heb ik ruim 20 jaar gewoond. Voor Lilian ben ik naar 

Brabant verhuisd en daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Ik voel me hier echt 

thuis. Gezien mijn achternaam vermoedde ik altijd dat mijn voorouders uit de provincie 

Zeeland kwamen. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik vermoed dat ze uit 

het dorp Zeeland kwamen, omdat ik mij hier in Brabant helemaal op mijn gemak voel. 
 

Jouw grootste hobby is radio maken. Door wie of wat raakte je geïnspireerd? 

Als kind luisterde ik altijd naar de zeezender Radio Veronica. Mijn favoriete 

presentatoren waren Lex Harding en Rob Out. Ik heb zoveel muziek leren kennen in die 

tijd. Op maandagavond luisterde ik bijvoorbeeld altijd naar de Adje Bouman top tien 

(ABTT), dat werd gepresenteerd door Lex Harding. Daar kwam de meest obscure 

muziek voorbij. Ik wist als jochie niet wat ik hoorde. Mijn eerste kennismaking met 

groepen als Yes en Pink Floyd stamt uit die tijd. 
 

Hoelang doe je al radiowerk, waar heb je zoal als radio DJ gewerkt? 

In 1978 ben ik begonnen bij de ziekenomroep in Utrecht. Via diverse Utrechtse lokale 

en regionale (illegale) radiostations en Belgische stations, werd ik in 1984 gevraagd ook 

aan boord te stappen van Radio Monique. Ik had een vaste baan en heb toen gekozen 

dit niet te doen. Ik ben een jaar later samen met Frans van der Drift (Radio Mi Amigo 

en de TROS) in Utrecht, Studio Hoog Catharijne begonnen. Daarna, na afwezigheid van 

10 jaar op de radio, heb ik in 1996 een jaar gewerkt bij Omroep Amersfoort.  
 

Een jaar later ben ik samen met Kas van Iersel begonnen bij Veronica FM.  

Daar leerde ik Ad Bouman kennen. Hij vroeg 

mij voor zijn nieuwe regionale station Radio 

Gooiland. Dit werd na een jaar omgedoopt tot 

OkayFM, omdat het in half Nederland te 

ontvangen was en niet alleen maar in het Gooi. 

Uiteindelijk, na de succesvolle Veronica reünie 

uitzendingen in Hotel Lapersveld in 1999, werd 

later besloten Radio 192 te starten.  

Daar heb ik een aantal jaren met heel veel 

plezier gewerkt met mensen waar ik vroeger 

op Radio Veronica naar luisterde (Tineke de 

Nooy, Will Luikinga, Eddie Becker) en andere 

enthousiastelingen, zoals Peter Teekamp, 

Edvard Niessing en Ferry Maat. 
 

De start van Radio 192 op 4 juli 2001 is overigens een bijzonder verhaal. De planning 

was dat Tineke de officiële opening om 18.00 uur zou doen in aanwezigheid van allerlei 

bobo’s en de Nederlandse pers, in de tuin van onze studio aan de Bosdrift in Hilversum. 

Het was prachtig weer en iedereen genoot van een drankje en een hapje.  
 

Even voor 18.00 uur loop ik de studio in en zie een bezweette Ad Bouman staan, samen 

met Lex Harding, in de technische ruimte op de eerste etage. Ik vraag aan Ad wat er 

aan de hand is. Hij zegt “We hebben geen verbinding met buiten”.  
 

Lex zegt: “Dat weet Tinus toch niet?” Daarop zegt Ad tegen mij: “Dan moet jij de 
opening maar doen.” Daar zat ik dan, niet voorbereid en nog één minuut te gaan voor 

het tijdsein van 18.00 uur. Ik heb heel hard help geroepen. Gelukkig kwamen er 

collega’s die, terwijl ik al live op de radio aan het praten was, de eerste plaat voor mij 

opzochten in de discotheek……Ik heb daar nog ergens beelden van.  
 

Ik heb Tineke, toen ik haar vorig jaar weer eens zag, gevraagd of zij wist dat niet zij, 

maar ik de opening had gedaan. Zij zei: “Toen niet, maar later wel.”  

Edvard Niessing en Ruud van Zeeland 
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De eerste 3 maanden was ik de programmaleider, maar ik kon dat niet combineren met 

mijn andere baan. Na 2 jaar ben ik ook gestopt met presenteren bij Radio 192. Na weer 

16 jaar radiostilte nam een oude vriend van mij, Paul Lek (programmaleider bij Radio 

Monique 918 en oud DJ aan boord van de zeezender), contact met mij op en vroeg of ik 

weer radio wilde maken bij Radio Monique 918. Daar heb ik wel even moeten nadenken, 

omdat 16 jaar rust, roest…… Uiteindelijk heb ik ja gezegd en op 5 juni 2021 was mijn 

eerste programma. Beetje kaler, beetje dikker, beetje onwennig, maar eigenlijk is het 

net als fietsen……… 
 

Wanneer ben jij te beluisteren op Radio Monique 918? 

Ik ben op zaterdag te beluisteren tussen 11.00 en 13.00 uur.  

Het programma heet “Van Zee naar Land”, omdat Radio Monique vroeger op zee lag en 

nu aan land zit. Dat, in combinatie met mijn naam, leek me wel leuk. Het programma 

wordt op zondagavond herhaald tussen 22.00 en 24.00 uur. 
 

Voor welke doelgroep en van welke soorten muziek draai je in de uitzending? 

Wij laten een breed scala aan muziek horen. Van 60’er jaren tot wat er nu in de 

hitparade staat. Ikzelf vind het leuk om muziek uit te zoeken, die je niet meer hoort op 

andere radiostations, maar waarvan mensen denken “He, wat leuk, die heb ik lang niet 

gehoord, wat was dat ook alweer?” Ik ben dol op dat soort pareltjes.  

Mensen onverwacht herinneringen laten ophalen door muziek die ze lang niet gehoord 

hebben en eigenlijk helemaal vergeten waren. 
 

Wat is jouw favoriete muziek? Welke muziekstijl is jouw muziek?  

Ik heb een enorm brede muzieksmaak. Dat is overigens niet de muziek die ik op de 

radio laat horen. Ik ben van jong af aan al een enorme liefhebber van de muziek van 

Led Zeppelin, Yes en Pink Floyd. Maar van de muziek uit de tweede helft van de jaren 

‘60 en begin jaren ‘70 kan ik ook echt genieten. Ouwelullen muziek noemen ze dat 

tegenwoordig. Iedereen vergeet dat de grote veranderingen in muziek toen zijn 

begonnen. 
 

Voor jouw passie heb je twee maatjes gevonden in Haps, Hein Aldenhoven en Martien 

Berends. Jullie hebben samen een muziek-/luistermiddag.  

Wat moeten we ons daarbij voorstellen? 

Toen Lilian en ik in Haps kwamen wonen hebben we ons direct geabonneerd op de 

Schakel. Daar stond in 2016 een verhaal in over Martien. Ik heb daarna contact met 

hem opgenomen en met hem afgesproken. Dat klikte vanaf het allereerste moment.  

Via Martien heb ik Hein ook leren kennen. Allebei enorme muziekliefhebbers.  

We hebben uiteindelijk met nog twee anderen het “Nootcollectief” opgericht. Een clubje 

dat ongeveer één keer per maand een middag bij elkaar komt. We laten elkaar dan 

allerlei soorten muziek horen. Zo leer je weer een heleboel nieuwe dingen kennen. 
 

Nog leuke plannen en uitdagingen voor de toekomst? 

Ik maak nooit plannen voor de toekomst. Die kunnen, als ze niet uitkomen, alleen maar 

teleurstellingen worden. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Dat doe ik mijn hele leven 

al en dat bevalt uitstekend. Misschien, als ik straks stop met werken, dat ik wel meer 

uren op Radio Monique 918 ga maken.  
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Bespeel je zelf misschien ook één of meer instrumenten? 

Als jochie wilde ik graag drummen. Ik zat op school met Max Werner, eerst zanger en 

later de drummer van Kayak. Ronald Oor zat bij mij in de klas. Hij werd later de 

drummer van bands als Diesel en I’ve got the Bullits. Ook drumde hij in de 

begeleidingsband van Herman van Veen. Ronald woonde met zijn ouders in een groot 

appartement boven een winkel op de meubelboulevard in Utrecht. Hij had een drumstel, 

dat kon daar, want niemand had er daar last van. Ik ging dan ’s avonds bij hem 

drummen.  
 

Ik vertelde mijn vader dat ik ook een drumstel ging kopen. Dat vond hij niet zo’n goed 

idee, omdat wij in een bovenhuis woonden. “Er komt hier geen drumstel”, was zijn kort, 

maar stellig antwoord. Nu heb ik een aantal jaren geleden zo’n elektronisch drumstel 

gekocht, waar ik wel eens op speel. Ik heb er helaas te weinig tijd voor.  

Verder speel ik wel eens op mijn poot, maar alleen als ik echt boos ben………… 
 

Vertel eens een leuke anekdote?  
Er was regelmatig een reünie van zeezenders. 

Meestal was dat op 31 augustus.  

Zo ook in 2002. Er lag een schip, de Minerva, 

voor de kust van Scheveningen.  

Er stond behoorlijk wat wind. Ik denk 

windkracht 5, of 6. We voeren met een klein 

bootje naar de Minerva en stapten aan boord. 

Enkelen van ons hadden het al zwaar gehad op 

dat kleine schuitje, maar aan boord van die 

grotere boot werd het niet veel beter.  

Er stond een studio in het midden van het 

schip. Ferry Maat presenteerde op dat moment 

een programma.  
 

Ik zat naast hem op een tafel en plotseling schoof alles van links naar rechts en vice 

versa. Ferry bleef stoïcijns presenteren, maar zijn microfoon, die op een standaard 

stond, vloog ook van links naar rechts. We hebben toen veel moeite moeten doen om 

het programma in de ether te houden.  
 

Het deed mij toen beseffen wat sommigen van die zeezender DJ’s hebben meegemaakt. 

Bij Veronica werden de meeste programma’s op band opgenomen in de studio in 

Hilversum. Daarna werden ze per tenderboot naar het zendschip gebracht.  
 

Bij radio Noordzee en later bij radio Monique was een groot deel van de programma’s 

live vanaf de Noordzee. Als er te veel wind stond, werd er ook niet bevoorraad en 

moesten de medewerkers langer aan boord blijven.  

Dat zorgde soms voor echte ontberingen. Geen eten, geen water en geen sigaretten.  
 

Ik weet nog dat Paul Lek, hij noemde zichzelf op Radio Monique Maarten de Jong (onder 

zijn eigen naam kon niet, omdat het illegaal was om mee te werken aan zeezenders), 

kort voor zijn verjaardag hoopte dat de tender op tijd zou komen. Hij wilde zijn 

verjaardag thuis aan land vieren. Die tender had al dagen niet kunnen varen door het 

slechte weer. Op de dag voor zijn verjaardag hoorde hij het geluid van een boot, keek 

door de patrijspoort en zag de tender. Helemaal uitgelaten rende hij door de buik van 
het schip, vergat dat scheepsdeuren een kleine doorgang hebben, stootte zijn hoofd en 

brak zijn enkel. Met heel veel moeite hebben ze hem van boord gekregen.  

Op zijn verjaardag heb ik hem bezocht en gefeliciteerd…… in het ziekenhuis. 
 

Ruud bedankt voor het interview en wij wensen jullie nog vele 

mooie jaren in Haps en dat je nog lang mag genieten van jouw 

hobby als DJ. 

Hans Hoogendoorn, Ruud en Ferry 
Maat op die bewuste 31 augustus 2002  
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HUISKAMER MARIAGAARDE VIERT CARNAVAL 
 

Dagbesteding Mariagaarde in Haps kan 

terugkijken op een geweldige carnaval 

2023.  
 

Op het grote scherm bij Mariagaarde de 

zittingsavond van de Zelfkant gekeken. 

Bezoek van de peuters van Koetje Boe, 

stampottenbuffet, kinderoptocht 

basisschool de Bongerd, "hoog" bezoek van 

jeugdprins Sten en prins Mike d’n Urste 

met prinses en gevolg en op dinsdag 

genoten van een prachtige optocht in Haps.  
 

Als afsluiting was er de Aswoensdagviering 

die in het Steunpunt plaats vond. 
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Heeft u vragen of wilt u zich  

aanmelden als deelnemer/  

vrijwilliger, schroom dan niet om  

te bellen en vraag naar:   

Ankie Jacops 06–306 404 45 
 

Ankie en Gertie zijn bereikbaar  

op maandag, dinsdag,  

woensdag en vrijdag  

van 9.00 tot 16.30 uur.  
 

Een e-mail kan ook.  

Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl  
 

Met vriendelijke groet, sociaal werkers Ankie Jacops en Gertie Vink  
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NIEUWS VAN DE ZONNEBUS 
 

• Muzikale middag De Zonnebloem 

In samenwerking met de Zonnebloem Haps zal de Zonnebus op woensdag  

8 maart a.s. de bezoekers (die daar behoefte aan hebben) vervoeren naar de 

muzikale middag van de Zonnebloem in de Posthoorn.  

Wanneer u opgehaald wilt worden, dan kunt u zich opgeven met het 

opgaveformulier in de Schakel nummer 3 van 3 februari jl. 

Of: u kunt eventueel bellen naar Jan van Hoof (06 20184878) of op woensdag 

8 maart vanaf 8.30 uur bellen naar de Zonnebus (06 10605015). 

Wij zorgen dat u netjes thuis wordt opgehaald en ’s avonds weer naar huis 

wordt gebracht. Aan deze dienst zijn gèèn kosten verschuldigd. 
 

• In verband met het voorgaande komt de route van de Zonnebus van 13.00 uur 

op woensdag 8 maart te vervallen. Alle andere routes gaan gewoon door. 
 

• De dienstregeling van de Zonnebus is in de Schakel nummer 3 van 3 februari jl. 

op de achterzijde gedrukt zodat u deze kunt uitknippen en bewaren. 

Binnenkort komen er in de bus ook flyers te liggen waar het dienstrooster en de 

routes op staan. 

Mocht u deze flyer in de brievenbus willen hebben laat dan even uw naam en 

adres weten op mailadres jwpvanhoof@gmail.com. Dan wordt dat geregeld. 
  

• Ook in de afgelopen weken is er weer volop gebruik gemaakt van de Zonnebus. 

Goed om te zien dat de Zonnebus in de belangstelling staat! 

Misschien een mooi moment voor u om dit ook eens te proberen. 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.  

Bel op woensdagen vanaf 8.30 uur de Zonnebus 

Haps-Cuijk: 06 10605015. 
 

Dus: neem op woensdag de zonnebus naar 

Cuijk!! 
 

Voor vragen of opmerkingen: 
 

Jan van Hoof 

jwpvanhoof@gmail.com 

06 20184878 
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KBO HAPS 
 

 

Agenda en Mededelingen komende weken 

Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur activiteiten in  

steunpunt Mariagaarde: zoals, kaarten, buurten en vele 

gezelschapsspelletjes. 
 

Donderdag 16 maart kienen om 14.00 uur. 

Zoals gebruikelijk wederom gezellig met mooie prijsjes. 
 

Klussendienst  

Inmiddels hebben we naar volle tevredenheid verschillende klussen mogen doen. 

De klussers vinden het ook heel fijn en houden er een dankbaar gevoel aan over. 

En dat allemaal onder het genot van een kopje koffie. 

De mensen weten ons goed te vinden! 
 
 

Wilt u ook van deze service gebruik maken, bel 

dan voor eventuele vragen of voor het 

aanmelden van een klusje met de coördinator 

Cas Arts, telefoon: 06-46135670 of via e-mail: 

casarts@ziggo.nl 

Hij kan u meteen zeggen of de klus past bij de 

klussendienst. Hij geeft u graag advies! 

 

Namens bestuur KBO Haps 

Cas Arts 
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   
 

  

Maandag         6 maart   Restafval 

Maandag   13 maart GFT- container en PBP  
   
   
   

Vrijdag 

 

3 maart 

7 april 

Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie 

Eerste vrijdag van de maand wordt oud papier opgehaald.  

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. 

Woensdag 

 

15 maart  

29 maart   

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Woensdag 

 

22 maart 

19 april 

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek 

de Aalsvoorten/ Bogaersstraat van 18.30-20.00 uur. 

Zaterdag 

 

25 maart 

29 april 

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.  

   

   

   

   

 

`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 

 

Aanmelden kan tot en met 7 maart.  

Samen inschrijven met jouw buurt, 

school of vereniging kan ook. 
 

Meer informatie: 

www.gemeentelandvancuijk.nl/nieuws/ 

landelijke-opschoondag 

 

BUURTPREVENTIE HAPS 
 

Sinds enkele weken bestaat er weer een groep op Facebook 

“Buurtpreventie Haps” 
 

 

Heeft u iets gezien in Haps wat u niet 

vertrouwt of heeft u iets anders te melden 

aan andere inwoners van Haps wat 

te maken heeft met veiligheid of 

bijzonderheden, dan kunt het delen in 

deze groep. 

De groep is alleen voor bewoners die in 

Haps wonen.  

 

 

 

De kleine dingen? 

De kleine momenten? 

Deze zijn niet klein. 
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