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GESLAAGDE KONINGSDAG 2021
Hallo beste Hapsenaren,
Wat hebben wij genoten van jullie enthousiasme tijdens Koningsdag 2021!
Tijdens deze zonnige dag zijn er op verschillende plekken in Haps erg leuke activiteiten
georganiseerd. In Park ‘de Wild’ kon gezocht worden naar gouden kroontjes waarmee
iets lekkers te verdienen was. Ook was er een fietsparcours, een stormbaan, een
basketbal springkussen, verdeeld over de speeltuintjes in Haps.
Op sommige plekken konden zowel kinderen als volwassenen iets lekkers krijgen. Om
een mooie herinnering aan deze dag te beleven was er een versierde goal waar
kinderen met hun versierde fiets een foto konden maken. De kinderen met de
mooiste/leukste/creatiefste versierde fiets konden een leuke prijs winnen.

Wij willen iedereen bedanken voor het creëren van deze geweldige dag!
Liefs, de Jeugd- en Jongerenraad.
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`T SNUFFELHOEKJE’
Als je abonnee bent van de Schakel dan kun je gratis een
oproep plaatsen voor gratis artikelen of diensten in
de rubriek: `t Snuffelhoekje’.
Stuur je oproep naar: info@deschakelhaps.nl
Gratis af te halen
Een massief grenen bureau, afmetingen: 135 bij 59 cm.
Beatrixlaan 22a
Tel: 06-55723759

DE SCHAKEL NUMMER 11 - 2021
KOMT UIT OP VRIJDAG 28 MEI 2021
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 21 MEI 2021
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN?
BEL 06 18446702.

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.
In het kader van de 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.

2

DE SCHAKEL 10-2021

NIEUWE WAARNEMEND HUISARTS IN HAPS
Mijn naam is Femke den Hartog en ik ben sinds
1 maart begonnen als waarnemend huisarts in
de huisartsenpraktijk van Marieke Plas.
Hier ben ik werkzaam op dinsdag, woensdagochtend en vrijdag.
Ik ben geboren en getogen in Dordrecht en woon sinds mijn
studie geneeskunde in Nijmegen, waar ik samen woon met mijn
man, drie kinderen en onze hond.
De afgelopen jaren heb ik in verschillende huisartsenpraktijken in
de regio Nijmegen gewerkt. Nu ben ik met veel plezier in Haps
begonnen en kijk ik er naar uit om goede zorg en continuïteit te bieden als onderdeel
van het team Huisartsenpraktijk Haps.
Groeten, Femke

VIER GENERATIES
Pieta Huberts-Lamers is voor de 12e keer
overgrootmoeder geworden en voor de 3e
keer vier generaties vrouwen van allemaal
verschillende kleinkinderen.
Trotse Pieta Huberts-Lamers met Puck,
Anja Simons-Huberts, en
Ellen Westerneng-Simons.

DE SCHAKEL 10-2021

3

BUDGET SOCIALE VERNIEUWING
Beste Dorpsgenoten,
Ook voor 2021 is weer geld vrijgemaakt voor projecten die de leefbaarheid van ons
dorp vergroten. Er kunnen projecten ingediend worden die dan beoordeeld worden
op de dorpsraadvergadering. De bijdrage van de gemeente is hiervoor €3000,- per
jaar. In het najaar willen we beslissen wie in aanmerking komt.
Achtergrond en voorwaarden voor het budget sociale vernieuwing
De ingediende projecten dienen te voldoen aan een of meerdere van onderstaande
criteria:
1. Stimuleren verantwoordelijkheid burgers
2. Meerwaarde voor de leefomgeving
3. Bestrijding van vandalisme
4. Vergroten onderling contact bevolkingsgroepen
Daarnaast gelden er randvoorwaarden:
- geen financiering mogelijk uit reguliere budgetten
- geen structurele kosten (exploitatiesubsidies), zoals salaris en huisvesting
- een projectomschrijving die (globale) evaluatie mogelijk maakt
- geen strijd met gemeentelijk beleid
- budget mag niet worden ingezet voor het voeren van juridische procedures
Deze criteria zijn slechts leidraad.
Er moet sprake zijn van een bepaalde sociale behoefte in een dorps- of
wijkgemeenschap, waarop wordt ingespeeld.
Zelfwerkzaamheid van bewoners is een belangrijk gegeven.
Een project kan zowel een fysiek als een sociaal karakter hebben.
Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn:
- Oprichten ijsbaan
- Beachvolleybalveld Willem Alexanderlaan
- Techniekhoek Caboose
- Kinderhoek Tennisbaan
- Attributen voor de Zelfkanthennekes
- Bijdrage Kunakra Lijn 5443
Aanmelden kan via dorpsraadhaps@gmail.com of via een van de dorpsraadleden
voor 1 september 2021
Luc Arts namens de Dorpsraad
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 15 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Voor een goede uitslag
Zaterdag 22 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden ouders Tien en Truus van Duijnhoven-de Kleijne
Overleden ouders Piet Reijnen en Dina Mulders en verdere
overleden familieleden Reijnen

Priester van de week:
Pastoor Ad van der Meijden Tel. 0485-451282. Zaterdag 15 mei tot vrijdag 21 mei.
Pastor Bas van Dijk
Tel. 0485-218712. Zaterdag 22 mei tot vrijdag 28 mei.
Per kerkelijke viering voor de 5 geloofsgemeenschappen mogen er
maximaal 30 kerkbezoekers aanwezig zijn.
Reserveren kan in Haps bij Mies Kroef, tel. 0485-312427.
Men kan zich opgeven tot zaterdagmorgen 10.00 uur.
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03,
tel. 0485 - 312817. U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen. Ook kunt u
een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt. 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. De kosten bedragen € 12,=
.
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Een mooie afsluiting van Koningsdag, in gepast oranje.
De volle maan (supermaan) boven de kerk van Haps.
Locatie: vanaf grasland ergens aan de Beerseweg.
Foto: Martijn van der Meulen.
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ONUITWISBARE SPOREN VAN DE TWEEDE
WERELDOORLOG IN MILL EN OMGEVING
BHIC zet fotocollectie Millse fotograaf Martien Hermsen online
Afgebrokkelde en zwartgeblakerde gebouwen, gekantelde wagons die van de spoorlijn
zijn gevallen en ‘stillevens’ van graven in Mill waarop helmen van
gesneuvelde Duitse militairen zijn bevestigd.
Wie door de fotocollectie van de Millse fotograaf Martien Hermsen
(1911-1981) bladert, wordt onvermijdelijk herinnerd aan de
gruwelen van de de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Mill.
De erven van Martien Hermsen hebben deze collectie onlangs in
bewaring gegeven aan het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC). De foto’s staan nu online.

1940/1945 Wie herkent deze spelende
kinderen voor de Hapse kerk, pastorie
en de winkel van Hendrik van Daal?
Hans Hermsen: “Mijn vader heeft hier veel beelden van kunnen vastleggen, maar ook
van Mill tijdens en na de militaire operatie Market Garden.”
Reageer
De foto’s van Martien Hermsen verbinden op onnavolgbare wijze en zonder ruis het
hedendaagse met het oorlogsverleden in Brabant.
Lang niet alle fotobeschrijvingen zijn volledig. Weet je meer over een foto?
Reageer dan gerust en help ons aan meer informatie.
BHIC.NL Collectie Hermsen Fotografie, Mill.
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DOE MEE AAN ONS TRAJECT
FLEXIBEL VRIJWILLIGERSWERK
In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet slaat Oost-Brabant de
handen ineen! In 2021 vragen Onis Welzijn, ContourdeTwern
Boxtel, LEVgroep, Galant Vrijwilligersnetwerk,
VughtvoorElkaar, Cordaad Welzijn, Eindhoven Doet en
Vrijwilligerspunt Sociom extra aandacht voor
vrijwilligerswerk. Wij laten zien dat dit voor alle leeftijden en
agenda’s mogelijk is en nodigen jou uit dit ook te doen! Want
#mensenmakenoostbrabant
NLvoorelkaar heeft onderzocht dat vrijwilligers zich gemiddeld
11 dagen per jaar extra in willen zetten, als ze beter passend vrijwilligerswerk zouden
vinden. Ze gaven aan dat flexibel je eigen tijden kunnen indelen, zinvol en nuttig
vrijwilligerswerk én een ruim aanbod helpt om dit jaar meer vrijwillige inzet te leveren.
Dat klinkt fantastisch! Maar hoe maak jij jouw organisatie klaar voor nieuwe gezichten?
Om jullie hierbij te ondersteunen kun je meedoen aan het traject “flexibel
vrijwilligerswerk’’!
Dit traject bestaat uit de drie onderdelen leren, inspireren en doen. De onderdelen
kunnen apart van elkaar gevolgd worden, afhankelijk van wat jouw organisatie nodig
heeft. Data en meer informatie is te vinden op www.sociom.nl onder de tegel
‘’Vrijwilligerspunt’’.
Aan het einde van dit traject hopen wij jouw organisatie geïnspireerd te hebben dat
vrijwillige inzet iets is voor iedereen. Voor alle leeftijden en alle agenda’s! Wij willen alle
vrijwilligers in de regio bedanken voor alle inzet die zij tot nu toe leveren, hoe groot of
hoe klein dat ook is geweest. Want zonder jou zou Nederland omvallen!
Heb je vragen over het traject? Neem dan contact op met Samantha Regeer via
samantharegeer@sociom.nl of 06-13508839.
Over Sociom
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in
het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor
iedereen, van jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen
samen, ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl
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HISTORIE VOORMALIG CAFÉ "JACHTLUST"
Zover na te gaan is het
huis waarin café
"Jachtlust" is gevestigd
altijd café geweest.
Vanaf 1934 werd het
achtereenvolgens
bewoond door de families
Peeters, Van Boekel,
Roelofsen en Bruisten.
Van 1952 tot 1978
woonde Rein van
Kuppeveld met zijn
vrouw Tonnie en 6
kinderen op Cuykseweg
29 en tapten voor vele
gasten een smeuïg
glaasje bier of verwenden
hen met een lekker borreltje.
Op 1 december 1978 kwam André Zeelen, telg uit een echte kasteleinsfamilie uit Cuijk,
naar Haps samen met zijn vrouw Ria, dochter van aardappelhandelaar van Elst uit St.
Agatha en hun 2 zonen en 1 dochter. Eerst huurden zij het etablissement van de familie
Harrie Derks en na 1½ jaar werd het pand gekocht.
Café "Jachtlust" is in de loop der jaren vooral bekend
geworden omdat de boeren hier twee keer per week
hun kalverschetsen moesten inleveren.
Het Kalverschetsen liep terug van twee naar één keer
per week en in 1988 werd ermee gestopt. Jammer,
maar tijden veranderen.
Daarnaast was het café ook bekend door de
biljartsport, want zowel Rein van Kuppeveld als Dré
Zeelen waren echte biljartliefhebbers en in het café was tevens biljartclub "Biljartlust"
gevestigd.
Na de brand in 1981 is er aan de boerderijkant een zaaltje aangebouwd, geschikt
voor zo'n 50 personen, en dat tevens als extra biljartruimte diende.
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In september 1992 werd er gestart
met de aanleg van een
midgetgolfbaan. Dat was een heel
werk, maar het meeste werk werd
opgeknapt door de leden van de
midgetgolfclub uit Cuijk in
samenwerking met Dré en Ria
Zeelen.
Boven de aangebouwde zaal
werd gestart met
een ‘Herberghe’.
25 ziekenhuisbedden werden
gekocht van de ziekenboot.
De eerste klanten waren
motorrijders van Laverda club
‘Europa’. Toen men later begon met de aanleg van de A73 vonden werkers hier
zo'n 2 jaar gastvrij onderdak. Het was een mooie tijd; veel drukte, poetsen,
koken en gasten bedienen en daarnaast het gezin runnen.
In 1989 werd het café vergroot, een nieuwe kelder eronder aangelegd en
verbouwd. De nieuwe keuken betekende ook dat er diners klaargemaakt konden
worden voor feesten en partijen. Het biljarten in de aangebouwde ruimte is een
stuk rustiger geworden voor zowel de biljarters als de andere cafébezoekers.
‘De Herberghe’ zelf werd in 1993 voor de laatste keer uitgebreid met één kamer
douche en toilet. Alles werd opgeknapt en er was nu ruimte voor zo'n 15 personen
“In het jaar 2000 zijn we begonnen met
de uitbreiding met 6 luxe kamers voor
2 personen.
Ook nu weer met daaronder een kelder.
Wat waren we trots!” zo vertelt Ria.
“Alle aannemers die aan deze uitbreiding
meegewerkt hebben, hebben één nacht bij
ons gelogeerd, met de bedoeling om te
kijken en ervaren of er nog verbeterpunten waren.
De kinderen hebben met Kerstmis versierd en 1 januari ging de euro in en konden we
beginnen. We hebben in guldens gebouwd en zijn in euro’s begonnen met het hotel”.
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Toen de familie André en Ria Zeelen op 1 december 1978 startte met café ‘Jachtlust’,
telde Haps maar liefst 8 cafés:
- Hotel, café, zalencentrum ‘De Zwaan’ van Cor en Marie van Hooy
- ‘De Nellekes Bar’ van Jo en Nel van Wanroij (nu ‘D’n Egelantier’)
- Café - zalencentrum ‘De Posthoorn’ van Gerrit en Anny Hendriks
- Café ‘De Molen’ van Trien de Mulder (van den Besselaar-Janssen)
- Bar ‘De Paardestal’ met Jan en Henk Botterhuis en later Hans en Nelly van Zutven
- Bar ‘’t Spatje’ van Wim en Miets van Haren
- Café en later hotel ‘Jachtlust’ van Dré en Ria Zeelen
En nu, in 2021, zijn vele horecagelegenheden uit die periode verdwenen.
Maar… we hebben nog:
- Bar ‘D’n Egelantier’ van Luc van Heijster met cafetaria van Tom Abels
- Café - zalencentrum ‘De Posthoorn’ van Erwin en Ilona Verstegen-Nillesen
- Café ‘De Molen’ van Henk en Tiny van den Besselaar
- Sportcafé ‘De Stappert’ van John en Guus Nabuurs
- IJs & Spijs van Mark en Jade van Gaal
- Huistheater ‘De Steenakker’ van Elles van Loenen
- Pizzeria ‘La Brace’
- En natuurlijk de kantines op sportpark ‘De Berkte’, TV ‘De Zoetsmeer’ en de ruiterhal
De Familie Zeelen heeft ruim 16 jaar in Haps de zaak gehad en in die periode is er heel
veel de revue gepasseerd! Ria vertelt: “We leefden in het buitengebied vrij en blij en
hebben hopelijk de vele gasten in de loop der jaren een goed en gezellig onderkomen
bezorgd”.
Familie Zeelen
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GESLAAGD REUNDJE HOPS C-EDISIE
We kijken terug op een zeer geslaagd Reundje Hops C-editie. Tenminste 400
deelnemers verdeeld over 2 dagen en over de 2 routes: de 4 km wandelbingo en/of de
9,5 km wandelspeurtocht. Iedereen kon er weer eens gezellig op uit en onderweg
coronaproof genieten van een zelf meegebracht drankje of een praatje met andere
deelnemers. Vele van de wandelaars waren verkleed en het prachtige winterweer
maakte het plaatje compleet. Toch een beetje carnaval!
Alle geregistreerde deelnemers hebben een exclusief speldje ontvangen. Uit de
inzendingen zijn ook nog eens 2 x 11 prijswinnaars getrokken door onze Prins Harm d'n
Twèdde. Leuke prijzen afkomstig van of te verzilveren bij diverse lokale Hapse
ondernemers. De hoofdprijs voor beide routes betrof een SPAR tegoedbon van maar
liefst 25 euro. De prijzen zijn inmiddels bezorgd en alle prijswinnaars waren blij verrast.
Dat zien wij natuurlijk graag!

Ook het clowntjespad in park ‘De Wild’ werd goed bezocht; maar liefst 200 kinderen
hebben we kunnen verblijden met een rode neus. Dus ook voor onze Piepkuukes toch
een beetje carnaval! Bedankt voor jullie deelname en de vele positieve reacties die wij
hebben mogen ontvangen!
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NOG ÉÉNTJE DAN: DE THUISFEEST QUIZ
Goejendag Hops. Vorig jaar kon het Tuinfeest vanwege corona helaas niet doorgaan en
hebben we ter vervanging o.a. een Thuisfeest Quiz gehouden. Het was een groot succes
en omdat we nog steeds thuis zitten met z’n allen hebben we geweldig nieuws: speciaal
voor jullie allemaal gaan we nog één keer een Thuisfeest Quiz doen.
Dé afsluiter van de lockdown thuiszit periode!
Dit keer niet ter vervanging van het Tuinfeest, want dat
gaat als het ook maar enigszins kan deze zomer ook
plaatsvinden, maar gewoon als extraatje.
De voorbereidingen zijn al in volle gang en we kunnen
natuurlijk niet teveel verklappen, maar wat we voor
jullie in petto hebben is een ludiek avondvullend
programma met diverse bekende gezichten en vele
verrassingen. Voor de hand liggende antwoorden,
ummundig lastige vragen, simpele weetjes,
breinbrekers, veel slappe kwats. Je kunt het zo gek niet
bedenken of het zal de revue passeren. En o ja, wie
weet, het kan zomaar zijn dat er wel weer enkele “Crazy
Questions” gesteld gaan worden.
De datum is afhankelijk van de corona richtlijnen en daarom nog niet definitief,
maar zal naar verwachting medio juni zijn. Houdt de Schakel en onze
social media kanalen in de gaten voor meer informatie.
Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook. Op naar een grandioos laatste Thuisfeest!
CV De Zelfkant

TUINFEEST VAN DE ZELFKANT
Het tuinfeest 2021 schuift door naar juli of augustus 2021.
Er blijven nog teveel onzekerheden om in juni al een volwaardig tuinfeest te kunnen
organiseren. Zodra de seinen vanuit het RVIM op groen staan gaat
De Zelfkant het Marijkeplein inrichten voor een mooi feessie.
Meer informatie hierover volgt later.
Zoals eerder aangekondigd schuiven de geplande
jubileumactiviteiten tuinfeest van 2021 naar 2022.
Tickets blijven geldig.
Met carnavaleske groet
De tuinfeestcommissie
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LEUKE HERINNERINGEN OPHALEN
In nummer 5 en 6 van 2021 hadden we een mooi verhaal uit 1995 dat
geschreven was door Koos (Koet) Kerstens.
Na vele enthousiaste reacties op het artikel, zei Bets Kerstens: “Ik heb
nog heel veel foto’s van ons vroegere plattelandsmuseum “’t Boerke”.
Wat zou het mooi zijn als er nog verhaaltjes zijn van de voorwerpen die
we in ons museum hadden!”
Wie heeft er nog een leuk verhaaltje bij één of meer voorwerpen, (zie hieronder) en
wil dat met de lezers delen. Aarzel niet en maak er werk van!
De verhaaltjes kun u insturen naar: info@deschakelhaps.nl of schrijven mag ook.
Dan kunt u het in de brievenbus stoppen bij:
- Rieky Robben, Irenestraat 2
- Pierre Arts, Willem Alexanderlaan 5

2

1

3

Korenschop en gier/waterschep Mangelriek, turfsteker, mestriek

5

9

Kippenvoerbak

Handmatig strosnijder

16

Appelplukker met steel en
handmatig appels sorteren

Paardenhalster (Bels)

8

Snijbonenmachine

11

10

(maakt korte stukjes stro)

Handmatig piepers sorteren

7

6

Graszoden afhakken

4

Palenboor , grondboor

12

Dubbele schoffel

Koperen rugspuit voor

(tussen de mangels)

onkruid te spuiten
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OPROEP PLAATSING NIEUW SPEELTOESTEL
Helaas bleek vorig schooljaar dat het toestel met glijbaan dat op het achterplein
stond van bassischool de Bongerd, niet langer veilig gebruikt kon worden. Omdat
dit kleine perceeltje gemeentegrond betreft, is besproken of en op welke wijze
vervanging kan plaatsvinden. Het resultaat van dat overleg is, dat de gemeente
liever geen toestellen meer op deze grond plaatst.

De oude toestellen (zie foto) zijn inmiddels door de gemeente afgevoerd en het
‘veldje’ zal opgeknapt en onderhouden gaan worden.
Als ouders van onze schoolgaande kinderen zouden we toch wel heel graag een
toestel terugplaatsen op het achterplein. Eventueel niet op de grond van de
gemeente maar dan op grond van de school. Omdat een speeltoestel een kostbare
aangelegenheid is en de financiering vanuit de overheid voor inrichting en
onderhoud van schoolpleinen structureel tekort schiet, is het zaak om te kijken hoe
er op alternatieve wijze geld bijeen gebracht kan worden.
We hopen dat we uw enthousiasme hebben kunnen wekken en zijn op zoek naar
sponsoren die ons hiermee kunnen helpen door middel van een gift.
Op school hebben we voor de groepen 1 t/m 4 een ontwerpuitdaging op touw gezet
om ook de kinderen te betrekken en te enthousiasmeren om mee te denken over
het ontwerp van het nieuwe speeltoestel.
Het toestel zou dan dagelijks gebruikt worden (weekenden uitgezonderd) door zo’n
100 kinderen onder schooltijd. Na schooltijd hebben ook de kinderen die naar de
BSO, de bieb en/of Caboose (jongerenwerk) gaan, er ontzettend veel plezier van.
Voor degene die onze Hapse kinderen wil helpen is het mogelijk om een gift te
doneren op: NL40RABO0119101076 t.n.v. Linda van Summeren, Optimus PO de
Bongerd ovv Speeltoestel 2021.
Binnenkort zal er nog meer informatie volgen over o.a. de ontwerpuitdaging.
Projectgroep “nieuw speeltoestel Bassischool de Bongerd”
DE SCHAKEL 10-2021
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GEVEL COENEN EN ROMEINSE TEMPEL
Gevel Coenen
Onlangs heb ik een gesprek mogen hebben met de directeur van het pand
Coenen, het transportbedrijf dat aan het bouwen is aan de rand van het
industrieterrein aan de Oeffeltseweg. Zoals u weet, waren en zijn er kritische geluiden
te horen over de gevel. Theo Coenen, de directeur van het bedrijf was zo open om deze
kritische geluiden te willen bespreken. De suggesties die ik vanuit ons dorp ontvangen
heb, heb ik ook onder zijn aandacht kunnen brengen. Theo Coenen gaf aan dat er wel
technische beperkingen zijn omdat er voor een speciaal, levensduurbestendig frame is
gekozen waar bijvoorbeeld niet in geschroefd kan worden. Ook wil hij mogelijk pas
veranderingen aanbrengen als het pand klaar is. Er zal dus zeker weer een gesprek
plaats gaan vinden. De uitdaging is nu om met de beperkte technische mogelijkheden
op een subtiele manier de gevel van Coenen de eyecatcher van het park te maken.
Romeinse tempel
Stichting Ceuclum in Cuijk wil graag een replica van
een Romeinse tempel, tien bij negen, zes meter
hoog, twee verdiepingen. Locatie: voormalige
pastorietuin die momenteel als terras voor de
horeca gebruikt wordt. Doelstelling:
publiekstrekker, een plek die rust en bezinning
uitstraalt, een plek voor culturele en artistieke
expressie. Kosten: € 365.000 (waarvan € 91.000
wordt bijeengebracht door stichting Heemtuin,
stichting Beeldentuin en stichting Ceuclum).
Onderhoud blijft voor gemeente.
Met alle gegevens die ik tot nu toe tot beschikking heb, kan ik nog niet enthousiast
worden over dit plan, alhoewel ik me realiseer dat gepassioneerde mensen aan dit plan
gewerkt hebben. Ik kan me niet
voorstellen dat een nagemaakte tempel
toeristen trekt, een paar kilometer
verderop (Xanten en Nijmegen) is er ook
genoeg voor handen. Bezinning kan even
verderop (in de kerk) en voor culturele
uitspattingen is er in Cuijk al een
hartstikke mooi gebouw dat nu helaas
vooral leeg staat. Er schijnen bouwresten
van een tempel bij museum Ceuclum te
liggen.
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Is het niet interessanter om die op te zoeken en er een glasplaat over te leggen? Verder
gaat mijn voorkeur uit naar vergroening in het centrum.
Maak van die pastorietuin voor mijn part een Romeinse tuin, werk samen met de horeca
om het te verfraaien en te onderhouden. Nu wordt het vooral gebruikt als Biergarten.
Dit kan toch verder uitgebouwd worden? Ziet u de
druivenranken al? Bomen waar Panoramix maretak
uit kan snijden?
Een uitbater die het toverdrankje schenkt, een
ander die wild zwijn serveert. Asterix en Obelix in
een hoekje? En laten we vooral de bard
Assurancetourix uit het dorp niet vergeten. Hij zal
voor een muzikale bijdrage zorgen, het risico
nemend uiteindelijk vastgebonden en de mond
gesnoerd aan een boom te eindigen
Maar goed, vooralsnog is bovenstaande mijn persoonlijke mening.
We moeten de uitgebreide stukken over dit onderwerp nog krijgen en bespreken in
fractie, commissie en gemeenteraad. Mocht u uw mening met mij willen delen, graag.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
T: 06-23411107 www.liberaal-lvc.nl
ANIMATIEFILMPJE KERNENDEMOCRATIE
De nieuwe gemeente Land van Cuijk werkt aan een kernendemocratie.
Het ‘bouwteam’ uit jouw kern werkt hard aan de toekomst van jouw wijk of dorp.
In een animatiefilmpje wordt uitgelegd hoe de kernendemocratie wordt aangepakt.
Kijk voor meer informatie over kernendemocratie op www.gemeentelandvancuijk.nl
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WERELDTUIN VERDELIET
In goed aarde
Valt verbindend verlangen
Groeit gedeeld geluk
In alle kleuren van de regenboog
Het pad wordt gemaakt
Door genietend te gáán
Mensenlief
Wat een weelde!
Gedicht van Lonneke Willems
Sinds 2014 zit er aan de Toermalijnlaan (op het terrein achter de voormalige LTS) in
Cuijk een prachtige ecologische tuin (met o.a. een moestuin, een vijver, een siertuin,
een voedselbos, een kruidentuin en een poëziewand), die is opgericht door een
burgerinitiatief in samenwerking en met steun van de gemeente Cuijk.
Het doel van deze tuin is dat mensen elkaar ontmoeten, dingen met elkaar delen, van
elkaar leren en samen iets moois tot stand brengen.
Bij Verdeliet zeggen we altijd dat ons motto is: ‘Doen,
delen en beleven’. En de tuin hebben we nodig, de tuin
is het middel om dat motto ten uitvoer te brengen.
Mijn naam is Liesette Buskens (woonachtig in Haps).
Sinds september 2020 heb ik het voorrecht om als
coördinator bij Verdeliet te mogen werken. Ik wil jullie
in dit artikel een beetje meenemen naar Verdeliet
omdat ik dit eerste halfjaar zoveel moois heb mogen
ervaren. Ondanks de beperkingen door corona is er
veel gedaan bij Verdeliet. Dit komt doordat de grote
groep medewerkers (vrijwilligers) een geoliede
machine is en dat de mensen elkaars kwaliteiten
weten te vinden waardoor ze samen heel sterk zijn.
Doordat we veel buiten in kleine groepen hebben
gewerkt konden we toch tijdens de corona elkaar
blijven ontmoeten.
Bij Verdeliet is iedereen welkom. De een komt eens heerlijk door de tuin lopen en
genieten van deze gevarieerde tuin, de ander komt bij Verdeliet om iets te kopen in ons
knusse winkeltje en een derde komt bij Verdeliet om mee te doen in de tuin. Inmiddels
hebben we ongeveer 120 medewerkers die actief zijn betrokken bij Verdeliet.
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En dat meedoen is vanuit verschillende motivaties. Dat varieert van even tot rust
komen omdat je mantelzorger van iemand bent en altijd paraat moet staan tot lekker
bezig zijn in de tuin omdat dit een hobby van je is. Mensen komen meedoen om hun
geest tot rust te brengen door met hun handen bezig te zijn en dingen te zien groeien
die ze zelf geplant hebben. Anderen hebben behoefte aan contact met mensen omdat
ze thuis misschien alleen hun eigen stem horen of omdat ze hun netwerk willen
uitbreiden. Er zijn medewerkers die komen naar Verdeliet omdat ze graag hun kennis
over ecologisch tuinieren willen delen om op die manier te zorgen dat we samen meer
oog voor de natuur krijgen. Ook tref ik mensen die naar de tuin komen omdat ze hier
de Nederlandse taal goed kunnen oefenen. Soms begeleiden we mensen die zijn
vastgelopen in onze ingewikkelde samenleving of die zijn vastgelopen in een
werkomgeving. Mensen die
bij ons weer energie komen
opdoen of weer vertrouwen
willen krijgen in hun eigen
kunnen. Kortom, er kunnen
duizenden redenen zijn
waarom je bij Verdeliet als
medewerker zou willen en
kunnen meedoen. Het gaat
erom dat je jouw kwaliteiten
inzet of laat groeien samen
met anderen en dat je samen
goed voor jezelf en voor de
omgeving om je heen zorgt.
Bij Verdeliet kun je buiten het
werken in de tuin nog veel
meer activiteiten
ondernemen. Zo kun je
meedoen bij de klusgroep.
Deze groep zorgt ervoor o.a.
dat alles gerepareerd wordt of
dat paden netjes aangelegd
worden, dat er vogelhuisjes,
insectenhotels ed. gemaakt
worden. Ook hebben we een
naaiatelier waar mooie
projecten ontwikkeld worden
die we weer in het winkeltje
verkopen. Zo zijn er prachtige
tassen en feestelijke
vlaggetjes genaaid.
Er is een bijengroep die drie
bijenkasten verzorgd en waar regelmatig nieuwe imkers worden opgeleid. Er is een
atelier waar veel creativiteit tot ontplooiing komt zoals zelf kaarsen maken van resten
kaarsen en van bijenwas, zadengebakjes voor de vogels, prachtige kaarten en
enveloppen van mooie tijdschriften en nog veel meer creatieve ontwerpen voor gebruik
en/of verkoop.
Om alle bezoekers en medewerkers een warm thuisgevoel te geven zorgen onze
gastvrouwen en –heren voor de koffie en de thee, voor de gezellige aankleding van
onze ruimtes en voor een rondleiding aan bezoekers over ons terrein en door de
gebouwen. Dus naast het bezig zijn in de tuin zijn er vele andere mogelijkheden om aan
te sluiten bij Verdeliet.
DE SCHAKEL 10-2021
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Het gevoel dat ik iedere keer krijg als ik bij Verdeliet kom is rust, saamhorigheid,
waardering voor elkaar en voor de natuur. Mensen zien elkaar. Wat ik waarneem is dat
mensen zichzelf mogen zijn, dat ze gezien worden in
wat ze kunnen en wat ze doen en dat daar
waardering over wordt uitgesproken. Dat er
geluisterd wordt naar mooie en naar verdrietige
verhalen, dat mensen buiten Verdeliet elkaar ook
een helpende hand toesteken.
Dat je thuis verrast kunt worden door een mooie
raamtekening met een spreuk en voorjaarsbloemen.
Misschien hebben jullie dat op mijn ramen aan de
Burg. Moorenstraat kunnen bewonderen. Dat is
Verdeliet. Hoe rijk kan een mens zijn als je van die
mooie groep mensen deelgenoot mag zijn.
Wereldtuin Verdeliet is nu weer open voor publiek
op maandagmiddag, dinsdagmiddag,
woensdagmiddag, donderdag de gehele dag,
vrijdagochtend en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
De vrijdagochtend is erbij gekomen omdat we
zoveel medewerkers hebben. Dit zorgt er ook voor dat er weer ruimte is voor nieuwe
medewerkers en dat we voor een aantal specifieke taken nog mensen zoeken.
Er zijn nog vacatures voor: gastvrouwen, winkelmedewerkers en mensen die op
bepaalde dagen als tuinorganisator zouden willen aansluiten. Je wordt voor deze taken
goed ingewerkt. Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om mee te doen. Mensen die
willen meedoen kunnen dan een ochtend of een middag per week deelnemen.
Verder willen we jullie graag wijzen op activiteiten die we binnenkort hebben:
16 mei het Plattelandsrondje van Cuijk
29 mei NL Doet
4 juli Human Library (levende boeken, hierover binnenkort meer)
Helaas zullen we de open dag, die we altijd in combinatie met het plattelandsrondje
doen, dit jaar overslaan vanwege de drukte. Maar bij het plattelandsrondje is de tuin
wel open, zullen er wel rondleidingen zijn en zullen we de coronamaatregelen goed in
acht nemen.
Helaas schenken we door de maatregelen nog geen koffie en thee.
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Mocht je vragen hebben of meer willen weten over Wereldtuin Verdeliet dan mag je me
altijd bellen of mailen.
Kom zeker een keer langs als we open zijn en ervaar zelf hoe het is
om bij Verdeliet te doen, te delen en te beleven.
Wees welkom bij Verdeliet!
Mijn gegevens zijn:
@mail:
Adres Verdeliet:

Liesette Buskens, tel.: 06 10 89 71 21
coordinator@verdeliet.nl
Toermalijnlaan 40, 5431 ZK Cuijk

In de tuin
van het leven
is liefde
de beste mest

DE SCHAKEL 10-2021

23

HAPSE BOYS NIEUWS
Eerste versoepelingen
De eerste versoepelingen van de coronamaatregelen zijn doorgevoerd. De
avondklok is niet meer van kracht, waardoor we weer langer kunnen trainen op
Sportpark ‘De Berkte’ en we de trainingen beter kunnen verdelen.
Op dit moment is het afwachten wanneer er verdere versoepelingen komen.
Geen Regiocup Senioren
De KNVB kwam een aantal maanden geleden met het idee
van een Regiocup, ter vervanging van de stilgelegde
competities. Helaas is ook het spelen van een Regiocup dit
seizoen voor senioren (heren en dames) op dit moment
niet meer haalbaar.
Kort door de bocht: het door de KNVB georganiseerde seizoen zit er op.
Regiocup Jeugd
De KNVB ziet nog mogelijkheden om de Regiocup voor de jeugdafdelingen door te
laten gaan. De KNVB heeft daarom deze nog niet afgelast.
We houden jullie op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn!
Hoe nu verder?
Wat is er nog wel mogelijk? Er mag natuurlijk getraind worden en de jeugd speelt
onderlinge wedstrijden. Maar in competitieverband helaas niet zoveel. Hopelijk
kunnen we, wanneer de regels het toelaten, wel weer onderling wedstrijden en/of
toernooitjes organiseren voor iedereen. Hier zijn we als hoofd- en jeugdbestuur
druk mee bezig. Als er nog gevoetbald mag worden dit seizoen, dan gaan we dat
zeker doen.
We blijven optimistisch en hopen vanaf aankomend seizoen weer volle
bak te kunnen voetballen op de manier waarop we het graag allemaal
willen: op ons mooie sportpark, met publiek en daarna
gezellig de kantine in!
Met vriendelijke groeten.
Teun Verschuren
Secretaris Hapse Boys
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VERBRUGGEN FOOD GROUP
IN BEDRIJF OP INDUSTRIEPARK LAARAKKER A73

OLAF PANDERS &
HENS VAN SAMBEEK

Hapsenaren Olaf Panders en Hens van Sambeek zijn
beiden werkzaam bij Verbruggen Food Group in Mill.
Het bedrijf is onlangs verhuisd en heeft haar activiteiten
medio april van dit jaar verplaatst naar een imposante hal
op Businesspark Laarakker A73, langs de snelweg bij
Haps. Voor Verbruggen Food Group is de verhuizing
noodzakelijk vanwege de groei die de groothandel
momenteel ondergaat.
In de naoorlogse jaren van de
vorige eeuw kende de regio
verschillende grossierderijen die
hun levensmiddelen leverden aan
winkeliers en
levensmiddelenzaken.
Zo hadden we o.a. in Haps
Grossierderij Herman Verhoeven,
in Cuijk Regro Reijntjes, in
Gennep Groothandel Jetten en in
Mill Grossier Verbruggen.
Dat laatste bedrijf heeft in de loop
der jaren een stevige groei
doorgemaakt en is nu gevestigd in
Haps in een imposant
distributiecentrum van 60.000m2
onder de holding van Holland Food
Group, maar onder de
bedrijfsnaam Verbruggen Food

eek

Group, want de familienaam moest blijven!
Samen met Olaf Panders en Hens van Sambeek gaan we een kijkje nemen in het
inmiddels Hapse bedrijf.

Eerst Olaf en Hens maar eens even voorstellen!
Olaf: Ik ben Olaf Panders en woon samen met Wendy Aben en onze dochters Iza en
Fem op de Schans. Ik voetbal bij de zaterdag veteranen. Sinds november 2019 zit ik bij
de brandweer in Haps waar ik nu de opleiding voor aan het volgen ben.
Hens: Mijn naam is Hens van Sambeek, getrouwd met Carmen Kessels en samen
hebben we twee kinderen, Harm (28) en Femke (26).
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Hoelang zijn jullie al werkzaam bij Verbruggen en wat voor functie hebben jullie binnen
het bedrijf?
Hens: Ben nu 3 jaar werkzaam bij Verbruggen als Transport Planner.
Olaf: Ik ben pas sinds 1 oktober 2020 werkzaam bij Verbruggen. Mijn functie is
warehouse manager. Het is mooi om de situatie in Mill meegemaakt te hebben en om
dan extra te kunnen genieten van het geweldige nieuwe pand hier in Haps.
Werken er veel mensen uit Haps binnen het bedrijf?
Sebastiaan Lemmers werkt als order picker bij Verbruggen en Gina Messing is met een
afstudeerstage bezig.
Hoe is het bedrijf in de loop der jaren gegroeid?
Toon en Jan Verbruggen, namen in het grijze verleden
de zaak van hun vader over en hebben het bedrijf
4 jaar geleden verkocht aan de Holland Food Group.
Holland Food Group is onder meer eigenaar van
‘Die 2 Brüder’, een vooral bij Duitsers erg bekende
winkel in Venlo. Verder bezit het bedrijf winkels aan de
grens, o.a. in Venlo, Enschede en
Siebengewald. Daarnaast worden er
regelmatig bedrijven overgenomen, zoals
‘Lucullus’, gespecialiseerd in veel A-merkproducten die bij de Oosterse
keuken horen.
Snoep- en chocoladegroothandel Bos-Gooiland uit
Veenendaal, een van de meest toonaangevende bedrijven in
zoetwaren, werd in mei 2020 overgenomen. Recent werd
‘Hagelswag’ overgenomen en u raadt het al, dat bedrijf
verkoopt echte (ontbijt) hagelslag dat nog een tikje
lekkerder is dan de al bekende hagelslag!
Het bedrijf heeft zelfs een eigen energiedrankje onder de merknaam “SPAM”.
Al deze bedrijven zijn nu in Haps gevestigd of komen de komende maanden naar
bedrijvenpark LaarakkerA73.
Waarom gekozen voor LaarakerA73?
Kort bij de snelweg op een prachtige zichtlocatie.
De directie wilde graag in het Land van Cuijk blijven en redelijk centraal tussen alle
winkels en bedrijven waar men haar producten aan levert.
De Holland Food Group heeft de ambitie om tot 2025 minimaal 10 eigen winkels langs
de grens met Duitsland te hebben, waarmee men hopelijk veel Duitse klanten trekt,
met als voorbeeld ‘Die 2 Brüder’ in Venlo.
Kunnen jullie in het kort de
ontwikkeling van het bedrijf
schetsen?
Verbruggen is van oorsprong een
familiebedrijf dat al meer dan
honderd jaar bestaat. Toon en Jan
Verbruggen hebben ongeveer 4
jaar geleden het bedrijf verkocht
aan de Holland Food Group.
Inmiddels werken er ruim 70
mensen bij het bedrijf, dat
ondertussen wel geen
familiebedrijf meer is, maar nog steeds als één familie met elkaar omgaat!
DE SCHAKEL 10-2021
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Door recente en toekomstige overnames zal er
binnen nu en een half jaar flink wat personeel
bij komen. We zoeken met name logistiek
personeel en chauffeurs.
“De band die wij aangaan met leveranciers en
afnemers is er, wat het bedrijf betreft, een voor
het leven. Zo gaan wij ook met elkaar om.
Op basis van vertrouwen, respect en goede wil,
omdat we samen succes moeten hebben!”
Het bedrijf heeft ook een eigen wagenpark
onder de naam Verbruggen Food Group.
Mogen we eens met jullie meelopen in het
gloednieuwe distributiecentrum, zodat jullie wat
kunnen laten zien van het nieuwe bedrijf?
Je komt er niet zomaar binnen! Maar met Hens
van Sambeek en Olaf Panders als gids nemen
we een kijkje in de overzichtelijke
kantoorruimte met vele (digitale) werkplekken
en een grote showroom waar de eigen
producten uitgestald staan om te laten zien aan
klanten en potentiële klanten.
Vervolgens wandelen we door de fraaie
kantine van waaruit het personeel in alle
rust zicht heeft op het voorbijrazende
verkeer op de A73 en komen we via de
showroom in de imposante hal waar in
stellingen vele duizenden producten liggen
opgeslagen. In de stellingen is nu ruimte
voor 20.000 pallets, maar er is ruimte om
nog meer stellingen te plaatsen.
Het is nog steeds onvoorstelbaar dat we
eerst in een pand van ongeveer 5000m²
werkzaam waren en nu in een pand van
30.000 m².
Zijn de nieuwste ontwikkeling op het gebied van logistiek en distributie meegenomen?
Noem eens wat voorbeelden.
In januari 2021 zijn we pas begonnen met echt automatiseren m.b.v. een warehouse
management systeem. Hierdoor zijn we bijvoorbeeld orders gaan picken met scanners
en krijgen we beter inzicht in onze
voorraden en processen. Hier ligt nu de
uitdaging om dit verder te ontwikkelen
zodat we de verschillende processen
kunnen verbeteren.
Hoe ziet de toekomst van het bedrijf er
uit?
Groei, met name is het bedrijf op zoek
naar overname van winkels, vooral in de
grensstreek, en leveranciers. Dit moet er
uiteindelijk voor zorgen dat we het gehele
pand van 60.000 m² in gebruik zullen
nemen.
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Helaas is er door de coronatijd minder winkelbezoek van de Duitsers en dat betekent
automatisch dat we veel minder producten afleveren.
Onze sterke markt is frisdranken en koffie en dat willen we zo houden.
Voor jullie interessant genoeg om nog jarenlang
bij Verbruggen Food Group te blijven werken?
Daar gaan we wel van uit. Er zit zoveel ambitie en
groeipotentie in het bedrijf dat er genoeg
uitdaging blijft om hier werkzaam te blijven.
Hens: “Ik ga er wel van uit dat ik hier mijn
pensioen haal!”
“Bij Verbruggen Food Group past trots”, is een
slogan van het bedrijf.
Leg dat eens uit………………….
Als je ziet waar we vandaan komen, dan is dit
bedrijf een juweeltje!
Vergelijk het maar met verhuizen van een klein huisje op de hei naar een grote villa.
Men is trots dat men dit bedrijf zo heeft kunnen laten uitgroeien tot wat het nu is en
directie én personeel zijn er erg mee ingenomen dat zij bij Verbruggen Food Group
mogen werken. Het is één grote familie, werkzaam in een ‘platte’ organisatie en dat wil
men graag zo houden.
We merken zelfs dat werknemers in deze nieuwe omgeving weer helemaal opleven en
enthousiast hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren en dat maakt op haar beurt
directie en leidinggevenden enthousiast!
We krijgen regelmatig opmerkingen over de mooie zichtlocatie langs de A73 en ook dat
werkt inspirerend en uitdagend naar iedereen.
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KONINGSDAG
Maandag 26 april, in de huiskamer van Mariagaarde in Haps,
hebben we mogen genieten van een voorproefje van
Koningsdag, met o.a. koek happen, blikken gooien en een
nieuwe versie van spijker "poepen" En natuurlijk mag een
toast (advocaatje met slagroom) op onze koning Willem
Alexander niet ontbreken!

Heeft u vragen of hoe u zich kunt aanmelden als
deelnemer/vrijwilliger of vrijwilliger chauffeur.
Ankie is bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Mobiel: 06-30 64 04 45.
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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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag
Zaterdag
Maandag

17 mei GFT- container
22 mei GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)
31 mei

Woensdag 16 juni

Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.

Vrijdag

4 juni

Zaterdag

5 juni

Buurtvereniging de Kampakker
Papiercontainer staat vrijdagmiddag op de hoek De Aalsvoorten/
Bogaersstraat; zaterdag van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers.

Zaterdag

5 juni

Zaterdag

29 mei

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’.

ASFALTONDERHOUD DIVERSE WEGEN
In opdracht van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert worden er van
12 tot en met 28 mei 2021 asfaltwerkzaamheden uitgevoerd aan diverse wegen.
Haps: Lokkantseweg, Stokvoortsestraat, Putselaarstraat, Schuttersweg.
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