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MUZIEKVERENIGING JULIANA HAPS & DE ROZENBOTTELS
Beste muziekliefhebber; BELANGRIJK BERICHT!
Conform de richtlijnen, die zijn uitgegaan van het RIVM en de overheid, hebben we
moeten besluiten om onze activiteiten en evenementen voorlopig te cancelen.
Het besluit is mede ingeven door de richtlijnen van de Muziekbond hetgeen we
hebben ontvangen. Goed gemutst als we zijn gaan we ervan uit dat we (op hopelijk
niet al te lange termijn) nieuwe datums mogen en kunnen prikken om deze
activiteiten alsnog ten uitvoering te brengen.
Wij houden jullie hieromtrent natuurlijk op de hoogte.
De volgende activiteiten gaan voorlopig niet door:
* De oud ijzer actie van 21 maart
* Het Frühschoppen van de Rozenbottels van 29 maart
* We Want You 2020 van 4 april
Alle repetities zijn voorlopig ook stopgezet.
T.a.v. de reeds gekochte toegangstickets van WWY volgt snel nadere info.
Check hier voor onze websites www.mvjuliana.nl en
ww.facebook.com/muziekverenigingjuliana en www.derozenbottels.nl
Onder het motto: "Een goede gezondheid voor iedereen" bedanken we jullie voor
het begrip en tot snel!
Bestuur en leden Muziekvereniging Juliana & De Rozenbottels
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BLOEDAFNAME / BLOEDPRIKKEN
Extra maatregelen vanwege corona
Vanwege het coronavirus is een aantal
bloedafnamelocaties vanaf maandag 16 maart
tijdelijk gesloten. Onze poli bloedafname in het
Maasziekenhuis is alleen nog toegankelijk voor
patiënten die direct op de betreffende dag vanuit
de polikliniek van Maasziekenhuis Pantein worden
doorverwezen.
Patiënten die al een bloedafnameformulier in huis
hebben en de komende weken een bloedafname moeten laten verrichten, worden
verzocht gebruik te maken van één van de volgende locaties:

Cuijk
ma t/m vr 8.00 - 10.45 uur Cuijkse Cantheelen, Cantheelen 6-82 t/m 86
Mill
ma t/m vr 8.00 - 8.45 uur Myllesweerd, Kerkstraat 3
Vierlingsbeek
Dinsdag en donderdag 8.00 - 8.20 uur Joffershof, Laurentiusstraat 2
Bergen
ma t/m vr 8.00 - 8.20 uur Den Asseldonk, Jeroen Boschstraat 34

DE SCHAKEL
NUMMER 7 – 2020
Komt over 2 weken uit op vrijdag 3 april 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres:
info@deschakelhaps.nl

uiterlijk vrijdag 27 maart

Redactieadres: Bogaersstraat 7, 5443 AL Haps  0485 - 318307

DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 - 318307.
Nieuws of een suggestie of vraag, mail het naar: info@deschakelhaps.nl

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 12,50
In het kader van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen
verenigingen, instellingen én personen die FOTO’S van personen mailen naar de redactie
van De Schakel voor plaatsing in één van de nummers er ZELF voor te zorgen dat zij
toestemming hebben van de betreffende perso(o)n(en).
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in publicaties en
advertenties en daaruit mogelijk voortvloeiende aansprakelijkheid.
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GENOODZAAKT OM DE COLLECTE WEEK
OP TE SCHORTEN
Aan alle inwoners van Haps
We hebben besloten onze gezamenlijke goede-doelencollecte in week 14 2020 niet door te laten gaan vanwege de
opmars van het coronavirus.
We zien het als onze verantwoordelijkheid naar onze collectanten en naar de
mensen bij wie we aan de deur komen om er alles aan te doen om de mogelijke
verspreiding van het virus te voorkomen.
De jaarlijkse goede-doelen-week is belangrijk voor onze goede doelen, maar het
welzijn van alle mensen staat natuurlijk voorop. Er wordt gekeken of de
gezamenlijke goede-doelen-week op een later moment kan worden ingehaald.
U wordt daarvan op de hoogte gehouden.

DE ZONNEBLOEM HAPS
Beste gasten van De Zonnebloem.
In verband met het coronavirus heeft onze Zonnebloem besloten
om de geplande bijeenkomsten voorlopig op te schorten.
Mocht de situatie veranderen dan laten wij u z.s.m. weten wanneer
wij weer in actie komen. Wij hopen op uw aller begrip.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Parochie De Goede Herder
Waarschijnlijk heeft u al vernomen dat er tot 1 april 2020
in het weekeinde geen heilige missen zullen zijn. Dit
hebben de bisschoppen besloten vanwege het coronavirus
dat momenteel woedt op veel plaatsen op de wereld.
De misintenties, die opgegeven zijn voor de weken dat er
geen missen zijn worden naar een later tijdstip
verschoven.
Aangezien het niet bekend is, hoe lang deze maatregel
van kracht zal zijn, kan niet aangegeven worden wanneer
de intentie wel zal worden afgelezen.
Mocht u de mis verplaatst willen hebben naar een
bepaalde datum, dan kunt u dat aangeven via een telefoontje naar Theo Bens
( 0485-30945) of door een briefje in de brievenbus aan de kerk.
Het is verstandig even te wachten met het aangeven van een nieuwe datum voor
een misintentie tot bekend is wanneer er weer missen opgedragen mogen worden,

WATER IS EEN BIJZONDERE VLOEISTOF
Water verkoelt.
Water is kostbaar.
Water is een redmiddel.
Water is een duurzaam product.
Water verdeelt zich gemakkelijk.
Water kan zich gemakkelijk verplaatsen.
Water zoekt de weg van de minste weerstand.
Water, wij kunnen niet zonder.
Als je eenmaal je eigen water hebt leren dragen,
leer je de waarde van elke druppel.
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CORONA
We zijn er nu wel zeker van
ondanks wiebelige bronnen
het Carona virus uit Wuhan
is aan een wereldreis begonnen.

De GGD is voorbereid
op de komst van deze gast
en trekt een kant-en-klaar beleid
plus draaiboek uit de kast.

Dankzij een onzichtbaar pak
en menselijke handen
bereikt het virus met gemak
wel meer dan vijftig landen.

Ze regelen de quarantaine
onderzoeken het contact
en alle vragen over hygiëne
worden uiteraard ook opgepakt.

We struikelen iedere morgen
over een uitgebreid journaal
de wereld van Corona zorgen
achtervolgt ons allemaal.

Dan zijn er nog verhalen
vanuit de mediafabriek
waardoor sommigen verdwalen
in het doolhof van paniek.

Er is de afgelopen weken
veel op internet gezocht
de maskers zijn niet aan te slepen
en ook de zeep is uitverkocht.

Wat de mensen ook beweren
het zal gaan zoals het gaat
als we onderweg maar leren
dat ‘zekerheid’… niet eens bestaat.
© Marjanekke

We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.
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BLOEMBOLLENAKTIE
In november afgelopen jaar zijn
wij bij u voorbijgekomen om
onze tulpenbollen te koop aan te
bieden. Dit was het afgelopen
jaar een groot succes. We
hebben zelfs enkele mensen
teleur moeten stellen omdat we niet genoeg bollen hadden ingekocht.
Iedereen nogmaals hartelijk dank voor uw medwerking bij onze actieen hebben wij
een mooie financiële bijdrage voor onze vereniging mogen ontvangen wat we heel
goed konden gebruiken voor ons kerst-jubileumconcert.
Door het weliswaar natte weer maar toch ook door een warm voorjaar zijn de
tulpen dit jaar veel vroeger in bloei gekomen dan andere jaren, waardoor zich de
eerste 3 personen reeds gemeld hebben, met een tulp welke in bloei stond met de
juiste kleur.
De 1e prijs is gewonnen door:
Mevr. Heurkens-de Haas, Aalsvoorten 1 Haps.
Zij meldde op 10 maart zich als eerste, terwijl de eerste zich in 2018 pas op 31
maart meldde.
De 2e prijs is gewonnen door:
Dhr. Hein Aldenhoven, Kalkhofseweg , eveneens in Haps. Zijn melding kwam op
11 maart om 9.30 uur binnen.
De 3e prijs is gewonnen door:
Mevr. Gijsbers, Wildsestraat 4, ook in Haps en zij
meldde zich om 10.30 uur eveneens op 11 maart.
Een dezer dagen zal er verder contact
opgenomen worden met winnaars voor de
prijsuitreiking.
Wij willen iedereen nogmaals bedanken voor de
bijdrage die onze tulpenbollenactie tot een groot
succes heef gemaakt en hopen dat wij in 2021
weer welkom zijn met onze tulpenbollen.
P.S.: De kleur op de afbeelding is de juiste kleur.
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HUISTHEATER DE STEENAKKER
Nieuw!
Zondag 5 april. Twee lezingen bij de Steenakker van bijzondere auteurs.
Afzonderlijk te boeken.
13.30 – 14.45 uur: Lezing Geert Kimpen
De Tom Tom van de Ziel n.a.v. zijn nieuwe boek ‘Het Meisje
dat aan de Oever verscheen’. (bestseller De Kabbalist)
15.00 – 16.00 uur:
Stiltewandeling vanaf het erf naar natuurgebied bij de
visvijver. Onder begeleiding van een gids. Gratis!
Bij slecht weer wordt er een natuurfilm vertoond in de
ontvangstruimte.
16.00 – 16.15 uur: koffie/thee met Indiase en Engelse
koekjes. Toegangsprijs: € 15,00
(inclusief kop koffie/thee, garderobe en parkeren).
16.15 – 17.15 uur: lezing Bas Steman n.a.v. zijn boek
‘Morgan, een Liefde…’
Na afloop nazit Indiase Dahl soep
Toegangsprijs: € 10,00
(inclusief kop koffie/thee,
garderobe en parkeren).

Meer informatie: www.desteenakker.nl - Huistheater De
Steenakker, Steenakkerstraat 5 Haps. Tel. 0485 - 310 920.

Creatief met knopen
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WOZ-BEZWAAR
WOZ-bezwaar laten indienen door WOZ-bureau?
Neem eerst zelf contact op met uw gemeente
Rond deze tijd gaan weer allerlei bureaus adverteren; “WOZ-waarde te hoog?
Wij maken gratis bezwaar voor u!" U heeft dat vast wel eens ergens gelezen.
Diverse bureaus, maar ook sommige makelaars, verleiden u met ‘gratis’ rechtsbijstand.
Want niemand wil te veel belasting betalen. Dat is logisch. Daarom wordt ‘gratis’
bezwaar maken tegen de WOZ-waarde aangeboden. Het klinkt mooi, maar hoe werkt
het eigenlijk? En is het wel gratis?
Wij doen ons best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Wij hebben er
ook geen enkel belang bij om een WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen.
Begrijp ons goed, als de WOZ-waarde van uw pand niet goed is ingeschat, is dat
vervelend. En het is dan uw volste recht om daar tegen te protesteren. Maar als u een
‘gratis’ bureau inschakelt weet dan dat deze bureaus leven van de kostenvergoeding
die men van de gemeente ontvangt. Als u via een bureau bezwaar maakt en de WOZwaarde wordt inderdaad gewijzigd dan ontvangt een bureau of makelaar een:
• vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 261,• vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 261,• vergoeding voor het indienen taxatierapport € 256,- (dit bedrag is incl. BTW)
totaal € 776,Bij een vermindering van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000,- betekent dit in
de praktijk dat uw OZB-aanslag met € 15,- verlaagd wordt. Het bureau krijgt
vervolgens voor zijn werkzaamheden € 776,- door de gemeente uitbetaald.
Dat is wettelijk zo geregeld.
Niet echt gratis. Dus, zoals zo vaak, ‘gratis’ is eigenlijk helemaal niet gratis. Er worden
namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken. Uiteindelijk
betalen wij daar via de gemeentelijke belastingen
allemaal weer aan mee.
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde: neem dan
eerst contact op met de gemeente. De gemeente heeft
een eigen gecertificeerde taxateur in dienst. Hij kan
binnen enkele werkdagen beoordelen of de waarde te
hoog is vastgesteld. Als blijkt dat dat het geval is, dan
wordt de waarde direct verlaagd en wordt uw
aanslagbiljet binnen enkele weken verminderd.
Ter vergelijking: als u via een bureau bezwaar maakt dan
duurt het gemiddeld zes tot negen maanden voordat een
bezwaarschrift helemaal is afgehandeld. De afgelopen jaren hebben diverse inwoners in
overleg met de taxateur van de gemeente wederzijdse overeenstemming over de WOZwaarde bereikt. Als u er met deze taxateur niet uitkomt, dan kunt u natuurlijk altijd zelf
nog een officieel bezwaarschrift indienen. Wij maken overigens geen enkel onderscheid
tussen een bezwaar dat door uzelf of door een bureau is ingediend.
Als u dus twijfelt of de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld of dat het aanslagbiljet is
gebaseerd op verkeerde gegevens, neem dan eerst contact op met de gemeente. Dat
kan op verschillende manieren:
• Via telefoonnummer 0485-396 600.
• Door een bericht te sturen naar belastingen@cgm.nl. Dan bellen wij u zo spoedig
mogelijk terug.
• Zet uw telefoonnummer en aanslagnummer in uw bericht dan kunnen wij nog
sneller en beter reageren.
DE SCHAKEL 6-2020

9

MOLEN “WELTEVREE”
Molen “Weltevreden” gebouwd in 1904, verdwenen in 1942. Nu staat er nog een
restant.
Uit de eerste helft van de negentiende eeuw zijn weinig gegevens te vinden over Hapse
molens. Uit een verwijzing uit 1836 van de gemeente Haps blijkt, dat de weduwe van
A. Arts toen een vergunning kreeg voor het uitoefenen van het beroep van pelmolenaarster. Daarvoor lieten de Hapse inwoners hun koren
(soms illegaal) alleen in de Millse en Beugense molen malen.
Haps werd door de Cuijkse dwangmolen formeel verplicht alle
koren bij de molenaar in Cuijk af te leveren. Uit een verklaring
van de schepenen en regenten van het dorp Haps aan de
Nassause Domeinraad in Den Haag uit 1705 komt naar voren,
dat toen geen gebruik werd gemaakt van de Cuijkse molen.
Tijdens de periode van de Franse Revolutie (1789-1795) werd
de maaldwang opgeheven. Dit had tot gevolg dat in het Land
van Cuijk nieuwe molens verrezen.
In het begin van de twintigste eeuw was er dan ook in Haps
sprake van twee stoommeelfabrieken naast de al bestaande
windmolens, de “Mariamolen” en de molen ”Weltevree”, aldus
een publicatie van de Gemeente Cuijk en het Streekarchief Brabant Noordoost uit 2001.
De korenwindmolen Weltevreden of Weltevree stond in het centrum van Haps aan de
Kerkstraat naast café De Molen, dicht bij de NBDS-spoorlijn. De molen werd door
molenaar en tevens hotel/caféhouder Martinus Jansen, alias Marte de Mulder in de
Zaanstreek gekocht. Het is niet bekend of de naam van de molen Weltevree al bestond
voordat deze omstreeks 1904 in Haps werd opgebouwd. De familienaam Weltevree
komt in Noord-Holland voor sedert de achttiende eeuw. De ‘Echo van het land van Cuijk’
van zaterdag 6 februari 1904, maakt melding van het begin van de bouw van deze
molen. Op de boven de vroegere invaart geplaatste eerste steen is vaag de naam Martin
Jansen te herkennen.
De molen was als achtkante stellingmolen,
bedekt met dakleer, gebouwd op een
vierkante gemetseld onderbouw. Men maalde
er aanvankelijk met windkracht, later
vervangen door aandrijving met een
elektromotor
Tijdens de oorlogsjaren, in het najaar van
1942, werd de molen gesloopt, alleen de
stomp bleef staan
en kwam in gebruik
als lokaal voor de
plaatselijke fanfare
en tot 2009 als
hoofdkwartier van
de verkenners en
als jeugdhonk van
Caboose.Op de
voorgevel staat het
bouwjaar.
Nu in gebruik voor
Bekelaar culinair
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PROGRAMMA DE ZELFKANT 2021
Zittingsavond
Zittingsavond
Jeugd Prinsenbal
Prinsenbal
Jeugdpronkzitting
Ouderen zitting / Los in de Kiepekoj / KzK
Cadeau afleveren
Jeugd Prinsenreceptie
Prinsenreceptie
Carnaval

Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Zondag
Zaterdag
Dinsdag

8 januari
9 januari
16 januari
23 januari
29 januari
30 januari
31 januari
5 februari
7 februari
13 februari
16 februari

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
t/m
2021

1977/2020
44 ZELFKANTERS VAN DE ZELFKANT HOPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1977 – Piet Guntlisbergen
1978 – Grada van Hooij
1979 – André Rausch
1980 – Mien Beijers
1981 – Piet Nabuurs
1982 – Paula Arts
1983 – Nel Daamen
1984 – Harry Zonnenberg
1985 – Harry van Dijk
1986 – Politiepost Haps
1987 – Zus Mooren
1988 – Bert Gijsbers
1989 – Hans Arts
1990 – Tiny Verheyen
1991 – Kerststalbouwers
1992 – Pierre Arts
1993 – Koos Kersten
1994 – Niek Geurts
1995 – Henk Thoonen
1996 – Henk van Driel
1997 – Pastor van Kessel
1998 – Kees Laureys

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1999 – Doortje van Gulick
2000 – Piet Daverveld
2001 – Louis van de Groes
2002 – Jeugd en Jongeren Raad
2003 – Maarte van Grinsven
2004 – Theo Bens
2005 – Tiny Weemen
2006 – Jan Venbrux
2007 – Jan Nabuurs
2008 – Truus Selten
2009 – Eric van den Besselaar (kuper)
2010 – Brandweer
2011 – Piet Gerrits en Diny van Raaij
2012 – Joep Arts
2013 – Corné Tak
2014 – Henk Thijssen
2015 – Bart Robben
2016 – Bertha van Grinsven
2017 – Eef Boerstal
2018 – Pietje Thijssen
2019 – Hans Smets
2020 – Thijs en Annemarie Mooren
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CABOOSE
Knutsel
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en hebben daarom besloten om de
knutselavond van 20 maart te laten vervallen.
Team Knutsel
Data Knutsel: 17 april, 19 juni.
Yolo
Wat was het gaaf….
Op vrijdag 6 maart hadden we de jongens en
meidenavond van YOLO.
De jongens hebben zich goed vermaakt bij City
Resort Events Mill. Ze werden in twee groepen
verdeeld en opgesloten in een escape room.
In 60 min. tijd moesten ze door middel van
aanwijzingen en raadsels oplossen proberen te
ontsnappen. Dat viel nog niet mee….. Maar wat
waren ze ijverig en actief!
De meiden hadden een creatief avondje… Een
workshop stippen stond op het programma. Ze
hebben prachtige schaaltjes, bordjes, hartjes gestipt
met porselein verf. Tussendoor werd er natuurlijk
gezorgd voor een hapje en drankje. Er werd druk
geklets, gezongen, gedanst en na afloop nog chillen
in de chill ruimte.
Voor ieder weer een heerlijke avond!
Daarbij willen we nog even vermelden dat we ons
aan de richtlijnen van het RIVM willen houden en
daarom hebben besloten dat de graffiti avond op
vrijdag 27 maart niet door gaat. Of de avond op
3 april kan doorgaan is vooralsnog niet duidelijk. We
houden jullie via de mail op de hoogte.
Groetjes team YOLO
Matthijn – Martijn – Lucie – Martina - Claudia
Data Yolo: 3 april, 8 mei, 12 juni.
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Nexxt
Op 13 maart hadden we een ‘Wie Is De Mol’ avond gepland waarin we verschillende
spellen hadden bedacht waarin volop gemold had kunnen worden. Helaas hebben
we het besluit moeten nemen om deze avond uit te stellen wegens de problematiek
rond het Corona Virus.
We hopen deze avond op een ander tijdstip plaats te laten vinden, maar op dit
moment weten we nog niet wanneer. In elk geval zien we elkaar weer op 17 april
met een leuke activiteit Of dit Wie Is De Mol wordt laten we in de volgende Schakel
weten.
Groetjes, Team NEXXT
Data Nexxt: 17 april, 15 mei, 12 juni.
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KONINGSDAG HAPS
Maandag 27 april is het weer Koningsdag. Samen met jullie zouden wij er weer een
leuke dag van willen maken! Onder het genot van een hapje en drankje is er een
programma voor jong en oud!
Er zullen verschillende spelletjes zijn, een
mogelijkheid om geschminkt te worden en
een prijsuitreiking voor mooist versierde
fiets.
De dag zal starten met een optocht vanaf
het schoolplein om 12:00 uur. De Hapse
Gilde zal voorop lopen en ons leiden naar
Sporthal de Stappert, waar de optocht
eindigt. Hier gearriveerd zal Wethouder
Stoffels, onder muzikale begeleiding van
Muziekvereniging Juliana, de vlag hijsen.
Naast de spelletjes en activiteiten in Sporthal de Stappert zullen we kunnen
genieten van DJ Henk van den Hark. Rond 16:00 uur zullen de activiteiten worden
afgerond en maken we er nog een gezellig feestje van. Het beloofd een mooie dag
te worden!
Wij hopen jullie allemaal de 27e te zien!
Groetjes,
Jeugd- en Jongerenraad Haps.
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INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS
CORONA (COVID-19)
Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook
de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze
gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in
de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene
informatie over corona, maar ook de vragen en antwoorden.
• Vragen en antwoorden over de aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport
• Website RIVM actuele en algemene informatie
• Website Rijksoverheid actuele en algemene informatie
Vragen over uw eigen gezondheid
Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt met al uw vragen terecht bij het
publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te
bereiken door te bellen naar: +312 0205 1351. Heeft u verschijnselen en bent u in
een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een patiënt met het nieuwe
coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD.
Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de
aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met
maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en
fitnessclubs. Deze maatregelen zijn:
• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met
maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en mbo.
• Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en
brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders
kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
• Bekijk de lijst met de cruciale beroepsgroepen. www.cuijk.nl
Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze
opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel
plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet
voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven.
Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze
actief zijn.
•
•
•
•
•

Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met
prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en
met maandag 6 april.
Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag
15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1½ meter afstand van
elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen
dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de
belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling middenen kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last
ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor
makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers
opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.
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EXTRA MAATREGELEN VANWEGE HET CORONAVIRUS
Aangepaste dienstverlening vanaf 13 maart
De verwachting voor de regio is dat het aantal patiënten met corona de komende
periode nog zal toenemen. Voor de komende dagen stelt het Maasziekenhuis daarom
niet-spoedeisende operaties uit om tijd en ruimte in het ziekenhuis te maken. Patiënten
voor wie dit gevolgen heeft, worden door het ziekenhuis persoonlijk benaderd.
Voor poliklinieken wordt bekeken welke afspraken verzet kunnen worden of
telefonisch of via beeldcontact plaats kunnen vinden. Patiënten voor wie dit gevolgen
heeft, worden door het ziekenhuis persoonlijk benaderd. Patiënten die geen bericht
ontvangen, kunnen ervan uitgaan dat hun afspraak doorgaat.
Een afspraak kan doorgaan als u aan alle hieronder genoemde criteria voldoet:
u heeft geen koorts. - u bent niet in aanraking gekomen met een persoon die (mogelijk)
besmet is met het coronavirus. - u mag met maximaal 1 begeleider naar uw afspraak.
Heeft u verkoudheidsklachten en koorts of bent u in contact geweest met een
bevestigde coronapatiënt? Dan moet u direct weer naar huis. Heeft u een dezer dagen
een afspraak in het Maasziekenhuis, zeg deze dan zo spoedig mogelijk telefonisch af.
Bezoekregeling aangescherpt
Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus scherpen we de richtlijnen voor
bezoek verder aan. Per patiënt is maximaal 1 bezoeker per bezoekuur toegestaan. Een
uitzondering geldt voor kleine kinderen. Daar mogen, als het nodig is, beide
ouders/verzorgers bij aanwezig zijn. Vrouwen die gaan bevallen mogen met de partner
en maximaal 1 andere bezoeker tegelijk aanwezig zijn. Het afwisselen van bezoek is
niet toegestaan vanuit het oogpunt van preventie en bescherming van de patiënt,
bezoekers en zorgmedewerkers. Als uitzonderingen nodig zijn, bijvoorbeeld voor
patiënten in de laatste levensfase, dan wordt in overleg met de hoofdbehandelaar de
bezoekregeling voor deze patiënten aangepast.
Om bezoek zoveel mogelijk te spreiden en risico’s te verkleinen hebben afdelingen
beperktere bezoektijden:
• C2 (afdeling chirurgie): Dagelijks van 10.00 – 11.00 uur
• B3 (interne geneeskunde*): Dagelijks van 15.30 – 16.30 uur
• C3 (Cardiologie, Longziekten, Neurologie): Dagelijks van 19.00 – 20.00 uur
*Interne geneeskunde= Maag Darm Leverziekten en Oncologie.
Vanwege het coronavirus zijn het Grand Café en het restaurant tijdelijk gesloten.
Vanwege het coronavirus schudden we op dit moment geen handen.
Hoe voorkomt u verspreiding van het virus?
Was uw handen regelmatig, minimaal 20 seconden met zeep. Droog de handen met
papieren handdoekjes. Is handen wassen lastig? Gebruik dan desinfecterende
handmiddelen (handalcohol). Hoest en nies in de binnenkant van de elle-boog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Heeft u als klant of bezoeker van het Maasziekenhuis nog vragen, neem dan contact
met ons op via het algemene telefoonnummer: 0485 - 84 5000.
Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere
mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild. Kijk
op thuisarts.nl voor betrouwbare informatie.
U heeft koorts (meer dan 38,0 graden Celsius) en u hoest of ademt moeilijk?
Dan moet u wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij
ernstige klachten direct contact op. www.maasziekenhuispantein.nl
DE SCHAKEL 6-2020
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AANVULLING FOTOBOEK 1939-HAPS-1945
•
•

•

In het boek “1939 Haps 1945, Oorlog en Bevrijding” hebben we op bladzijde 76
een foto geplaatst van de familie Mooren tijdens het koeien melken.
Jo Jansen-Thoonen was als hulp bij de familie Mooren.
De onbekende man op bladzijde 76 is Cees Smulders, de latere burgemeester
van Wanroij. Hij staat op de foto omdat hij destijds verkering had met één van
de dames op de foto.

Op blz. 120 Staat een man zonder petje dat is Jup Janssen. Broer van
Anneke, Catarina en Miets Janssen.

Wanneer iemand nog meer over deze of andere foto’s in het boek kan vertellen dan
horen we dit natuurlijk graag. E-mail kan dan naar Hapsheem4049@gmail.com

18

DE SCHAKEL 6-2020

IJS & SPIJS GENOMINEERD VOOR IJSSALON VAN HET JAAR
In de top-6 van Nederland
IJs & Spijs dingt mee naar de titel ‘IJssalon
van het Jaar 2020’. Na een paar spannende
dagen tijdens de IJs-vak wedstrijden, verwierf Mark van Gaal weer
een plek op de genomineerdenlijst. Daarmee staat IJs & Spijs in de
top-6 van Nederland. De titel ‘IJssalon van het Jaar’ wordt medio
juni uitgereikt; het team van IJs & Spijs gaat een spannende tijd
tegemoet.
Jaarlijks neemt de top van Nederland deel aan de IJs-vak
wedstrijden. Bij De Gouden IJsspatel draait het om het lekkerste
ijsje van Nederland. Dit jaar staat de smaak kersensorbet centraal.
In de wedstrijd om De Gouden IJscreatie gaat om de mooiste,
lekkerste en meest originele ijscreatie. Mark van Gaal verwierf de 2e
plaats in de wedstrijd om de gouden ijscreatie en scoorde daarmee
een nominatie voor IJssalon van het Jaar 2020.
Spannende tijd
De gewonnen beker krijgt een mooi plekje in de ijssalon. Maar IJs & Spijs is nog niet
klaar met de competitie! Voor het team breekt nu een spannende tijd aan, als een van
de zes genomineerden voor IJssalon van het Jaar. In de komende maanden worden zij
bezocht door een mystery guest en wordt de zaak onderworpen aan een grondige
hygiënecheck. Wanneer ze de mystery guest en de inspecteur mogen verwachten, is
natuurlijk een verrassing.
De winnaar wordt medio juni bekendgemaakt. IJs &
Spijs was eerder genomineerd in 2014 en won de titel in
2017.
Mark van Gaal zegt hierover trots en blij te zijn, vooral
omdat we blijven laten zien geen eendagsvlieg te zijn
maar constante kwaliteit waarborgen en blijven
meedraaien in de top van Nederland. Wat een feest en
wat een bekroning weer deze nominatie!
IJs & Spijs is vanaf 1 maart alweer dagelijks open (niet
op dinsdag) en natuurlijk staat vanaf dit weekend de
prijswinnende ijscreatie op de kaart!
www.ijsenspijs.nl
Burg. van Hultenstraat 1a 5443 AP Haps. Tel. 0485 321913
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WOORDZOEKER
Zoek de woorden en ontdek de verborgen boodschap!

Oplossing:___________________________________
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April
Biggetje
Bijenkorf
Blauwe druifjes
Bloemen
Bloemknoppen
Bollen
Eieren
Geel
Groen
Hyacint
Insecten
Juni
Kalfjes
Kikkerdril
Kitten
Kleurig
Knollen
Konijnen
Krokus
Kuiken
Lammetje
Lente
Narcis
Nestkastje
Paren
Planten
Regenboog
Rupsen
Sneeuwklokje
Stekjes
Tulpenbol
Veulen
Viooltjes
Vlinders
Vogelhuisje
Vrolijk
Zaadjes
Zonneschijn
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KENNISMAKEN MET TENNIS
Tennis is een uitermate gezonde sport, die kan worden beoefend door jong en oud,
recreatief of in competitieverband, op ieder niveau, van één tot zeven dagen per
week, zowel ´s avonds als overdag!
Iedereen kan het leren, je bent lekker buiten en behalve dat het goed is voor je
gezondheid, is het ook gezellig. Er worden regelmatig activiteiten door de
vereniging georganiseerd.
Op maandag 20 april (onder voorbehoud) starten we met de
voorjaarstrainingen.
De trainingen zullen plaatsvinden op de maandag en dinsdag
tussen 18.00 en 23.00 uur. De trainingen worden verzorgd
door WITS tennisschool.
Eén serie bestaat uit 10 lessen.
Het lidmaatschap van De Zoetsmeer bedraagt € 108,- +
éénmalig € 10,- inschrijfgeld. Tennistraining voor 10 lessen € 50,00 - € 100,00
(afhankelijk van de grootte van de groep).
MAAK KENNIS MET TENNIS ACTIE:
Lidmaatschap + inschrijfgeld + 10 lessen training voor: € 125,Tijdens de schoolvakanties, clubkampioenschappen en grote toernooien op het park
wordt er géén training gegeven, tenzij dit in overleg met de trainer anders wordt
afgesproken.
Bekendmaking van de groepen en tijden wordt via de mail gedaan.
Het trainingsgeld wordt in de maand april door De Zoetsmeer geïncasseerd.
De Zoetsmeer betaalt de trainingsschool.
Voor vragen of opmerkingen kun je voor de seniorentrainingen terecht bij Louis van
de Groes (vdgroes@home.nl)
Wil je deelnemen aan de training?
Ga naar de site van ‘De Zoetsmeer’ en vul het inschrijfformulier in.
Doe dit wel vóór woensdag 25 maart.
Ook het aanmeldingsformulier moet worden ingevuld.
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NABUURS OPEN TOERNOOI 2020 GEANNULEERD
Zaterdag 14 maart zou het Nabuurs Open Rating Dubbeltoernooi van start gaan.
Er hebben zich 197 tennissers uit de hele regio voor dit toernooi ingeschreven.
Conform de richtlijnen, welke vorige week van kracht zijn
geworden, hebben wij besloten om het Nabuurs Open Toernooi
2020 NIET DOOR TE LATEN GAAN.
De KNLTB (NOC*NSF en Nederlandse regering en RIVM) heeft
haar leden geadviseerd om gevolg te geven aan de oproep om
in Noord-Brabant alle evenementen - waaronder sportwedstrijden tot en met 31
maart - af te gelasten. (Incl. toernooien welke op dit moment bezig zijn). Dit advies
geldt voor alle tennisverenigingen en toernooiorganisaties in Noord-Brabant. TV De
Zoetsmeer is meegegaan in dit advies en heeft het Nabuurs Open Toernooi 2020
geannuleerd.

DE SCHAKEL 6-2020
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DANSGROEP DE ZELFKANTHENNEKES
Beste supporters, sponsoren, adverteerders, leveranciers, gasten, kortom,
Beste allemaal,
Ook wij als Dansgroep “De Zelfkanthennekes” hebben helaas ons jaarlijks toernooi
van 15 maart jl. af moeten gelasten vanwege de richtlijnen rondom het Corona
virus. Wij hebben dit gedaan na overleg met onze dansbond. We zijn nog steeds
van mening dat we ons gezonde verstand moesten gebruiken en dat de enige juiste
keuze hierin was om ieders gezondheid voorop te stellen.
Omdat er erg veel op stel en sprong geregeld moest worden, willen we ook via deze
weg alle bedrijven en leveranciers, waar we
spullen besteld hebben, voor het toernooi
ontzettend bedanken dat we deze konden
annuleren. Ontzettend fijn dat jullie zo met ons
meedenken. Het toernooi brengt erg veel kosten
met zich mee, welke deels bekostigd worden door
adverteerders en sponsoren, ook jullie bedankt. In zo’n situatie ben je des te meer
dankbaar voor het feit dat deze bedrijven elk jaar weer voor ons klaar staan.
Voor alle supporters die een supporterskaart hebben gekocht en van plan waren om
ons toernooi te bezoeken: bewaar deze goed, want deze is op ons toernooi in 2021
nog steeds geldig.
Tot op ons mooie danstoernooi in 2021
Bestuur Dansgroep “De Zelfkanthennekes”
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HAJU-NIEUWS
Op zondag 8 maart 2020 hebben we in de sporthal in Haps weer een jeugdjudotoernooi georganiseerd. Rond de klok van half 10 begonnen de eerste wedstrijden.
Het waren mooie wedstrijden om naar te kijken en de judoka’s werkten allemaal
erg hard. Rond half 1 waren alle wedstrijden afgelopen en konden we met een fijn
gevoel naar huis. De judoka’s kregen nog allemaal iets lekkers van de SPAR en de
volgende judoka’s gingen met een prijs naar huis:
1e plaats :
Jordy Cöp
2e plaats:
Kyara Postuma
Mick Verheijen
Tijl Nibbeling
Kéan Ermers
3e plaats:
Duke van Mil
Lars Goossens
Jordy Verheijen
Roan Giesbers
4e plaats:
Sjors Lamers
Sander van Haandel

Op zondag 27 januari 2020 zijn we ook nog met een aantal judoka’s naar een
judotoernooi in Groesbeek geweest.
Daar behaalde Duke van Mil een fraaie 4e plaats.
Judoka’s, allemaal van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten, ga zo door.
Bestuur judovereniging ”HAJU” Haps.
In niets gaat zoveel tijd zitten als in denken.
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HAPSE BOYS NIEUWS
Eindelijk is er weer gevoetbald. Op zondag 8 maart is het zelfs bijna
gelukt om alle geplande wedstrijden af te werken (de wedstrijd van
Hapse Boys 35+1 werd op verzoek van de tegenstander afgelast).
Helaas wist Hapse Boys 1 in een regenachtig Groesbeek geen 3 punten
af te snoepen van Rood Wit 1.
Maar inmiddels is het voetbal helemaal tot stilstand gekomen als
gevolg van de maatregelen ter bestrijding van
het coronavirus. Tot en met 31 maart 2020 wordt
er in elk geval niet gevoetbald en ook niet getraind.
Voor onze velden prima, die hebben ruim de tijd om
op te drogen, maar voor de leden van onze
vereniging natuurlijk erg vervelend.
Iedereen is benieuwd hoe het voetbalseizoen
2019/2020 nu zal worden uit gevoetbald.
Daar zal de KNVB waarschijnlijk binnenkort meer over bekend maken.
3 maart 2020
SC Millingen 1
7 maart 2020
Nooit Gedacht JO13-3M
Montagnards JO8-2G
VOW MO19-1
8 maart 2020
Rood Wit 1
Toxandria 2
Stormvogels ’28 2
Estria 4
SIOL 3
Hapse Boys 6
Avanti ’31 VR1
Hapse Boys VR2
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- Hapse Boys 1 (oefenwedstrijd)

3

-

0

- Hapse Boys JO13-1M
- Hapse Boys JO8-1
- Hapse Boys MO19-1

10 4 1 -

1
8
3

-

2
1
1
5
6
4
2
2

0
3
1
2
2
0
2
8

Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Hapse Boys 3
Hapse Boys 4
Hapse Boys 5
Vitesse ’08 4
Hapse Boys VR1
Festilent VR2
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MAALTIJDEN BEZORGEN
Stichting Welzijn Ouderen Cuijk levert bij senioren in
Haps kant-en-klare maaltijden. Deze maaltijden
worden elke werkdag thuis bezorgd.
Voor het rondbrengen hiervan zijn we op zoek naar
vrijwilligers in het bezit van een rijbewijs.
Het bezorgen neemt per dag ongeveer een uur in
beslag. De maaltijden worden door Hofmans Catering
uit Malden in Haps geleverd om 11.15 uur en daarna
opgehaald en rondgebracht door twee vrijwilligers.
Er wordt verwacht dat je ongeveer één keer per drie
weken gaat bezorgen. De bezorger controleert ook of
met de oudere alles in orde is.
Heb je tijd en zin om hieraan mee te werken, dan
kun je je aanmelden bij Wilhelmien van den Heuvel,
telefoon 321772.
Zij kan ook uw vragen beantwoorden.

TAFELTJE DEKJE IETS VOOR U
Senioren vanaf 65 jaar die woonachtig zijn in de gemeente
Cuijk kunnen een beroep doen op de warme maaltijddienst
van Tafeltje Dekje binnen de gemeente Cuijk.
De maaltijden worden in speciaal daarvoor bestemde
warmhoud verpakkingen elke dag vers door Hofmans
Catering uit Malden bereid van maandag t/m zaterdag en vervolgens tussen
12.00 – 13.00 uur bij u thuis bezorgd door de vrijwilligers van Tafeltje Dekje.
In bijzondere gevallen kunnen mensen jonger dan 65 jaar een beroep doen op deze
service. Wilt u ook een maaltijd van Tafeltje Dekje aanvragen of meer informatie?
Neem dan contact op met SWOC/KBO op telefoonnummer 0485- 57 44 40 of met
één van de coördinatoren:
- 0485-31 53 53 Theo Zimmermans
- 0485-31 40 55 Nelly van den Broek
- 0485-32 17 72 Wilhelmien van den Heuvel
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WANDEL2DAAGSE HAPS
In samenwerking met Theo Bens (KBO), Peter
Thijssen en Piet Gerrits (inwoners Haps)
organiseert de SchitteRing dit jaar voor de 8e keer
de wandel2daagse voor ALLE inwoners, jong en
oud, uit Haps.
De wandel2daagse vindt plaats op dinsdag 26 en woensdag 27 mei.
Het zou heel leuk zijn om deze wandeltocht samen met uw gezinsleden, vrienden,
buurtgenoten, klasgenoten en of vereniging te lopen.
Noteer deze data alvast in uw agenda en op uw kalender.
Wat houdt de wandel2daagse in:
•
•
•
•
•

2 avonden wandelen. Kiezen uit 3 afstanden: 5 km - 7,5 – 10 km.
Vertrek is vanuit de SchitteRing tussen 18.00 en 19.00 uur.
De finish is de 1ste dag bij de SchitteRing en de 2de dag zal er een feestelijke
binnenkomst zijn bij café/zaal de Posthoorn.
Onderweg zijn er pauzeplaatsen waar gezorgd wordt voor een versnapering.
U kunt, indien wenselijk, meedoen met behulp van een rolstoel.

De organisatie hoopt dat het weer een geweldige wandel2daagse wordt, met een
grote opkomst.
Heel graag tot dinsdag 26 en woensdag 27 mei
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670
AGENDA EN MEDEDELINGEN
PROGRAMMA MAART - APRIL
Seniorenvereniging KBO-Brabant adviseert haar
lokale afdelingen om voor de komende twee weken alle grote
bijeenkomsten te annuleren in verband met
het Coronavirus
Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant heeft
zich gebogen over de situatie inzake het
Coronavirus en hoe daarmee om te gaan binnen
onze seniorenvereniging. Het is daarbij tot de
conclusie gekomen dat het annuleren van alle
grote bijeenkomsten, in elk geval voor de
komende drie weken, het meest verstandig is.
Overwegingen daarbij:
de verspreiding van het virus in vooral onze provincie Noord-Brabant;
de kwetsbaarheid van vooral ouderen en chronisch zieken; het advies van het RIVM
aan mensen om bij verkoudheidsverschijnselen thuis te blijven; en het advies aan
mensen om ook zonder deze verschijnselen zoveel mogelijk thuis te werken.
Ook KBO Haps neemt haar verantwoordelijkheid om dit advies over te
nemen. Bovendien volgen wij actuele richtlijnen van het RIVM, van het
gemeentebestuur en van de GGD op.
Omdat wij bezorgd zijn over het welzijn en de gezondheid van onze leden hebben
wij alle activiteiten tot nader bericht in De Schakel stopgezet, o.a.:
- Biljarten
- Volksdansen
- Kienen
- informatiemiddag op 19 maart
- Eat & Meet 1april vervalt
- Seniorenbeurs op 17 en 18 april Fitland Mill gaat niet door.
Mocht u vragen of problemen hebben, bel mij dan gerust!
Wij houden u op de hoogte.
Cas Arts, tel. 06 - 46135670
Eat & Meet in de Posthoorn.
Op de eerste woensdag van de maand, nu dus op 6 mei.
De kosten zijn € 10,50 voor het menu; de
drankjes zijn voor eigen rekening.
Zaal open om 17.00 uur en het 3-gangen menu
wordt om 17.30 uur uitgeserveerd.
Uiterlijke opgave tot en met maandag
3 februari bij Cas Arts, tel. 06-46135670 of
briefje in de brievenbus. (Bij de garage).
30
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag
Woensdag
Vrijdag

30 maart
22 april
3 april

Zaterdag

21 maart

Zaterdag

4 april

Zaterdag

28 maart

Maandag
Maandag
4

23 maart
30 maart

Buurtvereniging de Groes
Er staat een papiercontainer bij het Marijkeplein.
Buurtvereniging Beatrixlaan
Vrijwilligers halen het oud papier op tussen 09.00-12.00 uur.
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Buurtvereniging de Kampakker
Van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij de
papiercontainer op de hoek De Aalsvoorten/Bogaersstraat.
Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
Buurtvereniging Rondom de Kiekuut
Laatste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat
de papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De
Berkte’.
Gèèn afvalinzameling
GFT- container en plastic/ blik/ drankkartons afval

Gezien: Winkelwagentje vol toiletpapier
Gedacht: Gebruik in moeilijke tijden het
wc-papier aan beide zijden
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