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HALVE HANEN VAN HET TUINFEEST…
MMMMMM, DIE ZIJN LEKKER
Wie kent ze niet… Onze heerlijke gekruide halve haantjes die wij
jaarlijks op ons tuinfeest verkopen.
Na een ongekend succes van vorig jaar hebben wij besloten om
ook dit jaar voorafgaand aan het Thuisfeest onze welbekende
haantjes aan de deur te brengen. Vorig jaar heeft ons spit 5 uur
staan te knetteren om meer dan 300 halve haan op een goeie temperatuur te
krijgen. Daarmee zat dit spit continu bomvol.
Wees er snel bij voordat er geen plaats meer is voor jouw haantje.
Op zaterdag 19 juni gaan wij de welbekende “Tuinfeest-halve-hanen” braden aan
ons spit. Vervolgens zullen wij deze bij u gaan bezorgen. Voor maar liefst € 6,70
krijgt u een halve haan, 5 sneetjes stokbrood en cocktailsaus of knoflooksaus.
U kunt deze bestellen door te bellen of een WhatsApp te sturen naar 06-55780378
(Tom Hendriks) met de volgende gegevens:
Naam:…
Bezorgadres:…
Voorkeur tijdsblok: 15.00/16.00 – 16.00/17.00 –
17.00/18.00 – 18.00/19.00 *
Saus: Cocktailsaus of knoflooksaus *
Betaalwijze: Contant aan deur / Rabo Betaalverzoek *
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Wij brengen het menu bij u thuis (alleen in Haps), binnen het tijdsblok naar keuze.
U krijgt in de voorgaande week een Rabo Betaalverzoek, of wij rekenen bij
bezorging contant aan de deur af. Vervolgens kunt u met een goed gevulde maag
deelnemen aan de quiz.
U kunt tot uiterlijk zondag 13 juni de bestelling doorgeven.

Van harte welkom bij de redactie zijn: foto’s, interessant of wetenswaardig
nieuws, een mooie verhaal, gedicht, puzzel, recept, rebus, enz.
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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
SCHAKEL NUMMER 16 EN 22
Heeft er toevallig nog iemand de
nummers 16 - 4 september en
nummer 22 – 27 november van 2020
van de schakel liggen en er niks meer
mee doet, dan zou ik die graag hebben.
Bij voorbaat dank.
Riekie Berends
riekieberends@home.nl

BIJ DE KAPPER
Kapper: En jongeman, hoe wil je je haar geknipt hebben?
Pietje: Zoals pappa: met een gat in het midden!
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PASTOOR VAN DER MEIJDEN MET EMERITAAT

In het weekeinde van 5 en 6 juni is in de 5 kerken van Parochie De Goede Herder
een brief voorgelezen van bisschop Gerard de Korte van het Bisdom
’s-Hertogenbosch. Daarin werd meegedeeld, dat pastoor van der Meijden m.i.v.
1 juli a.s. gaat stoppen als pastoor van PDGH, waartoe ook Haps behoort.
Pastoor van der Meijden is nu 81 jaar en al 26 jaar pastoor in Mill. In 2014 zijn de
5 parochies van Wilbertoord, Haps, St. Hubert,
Langenboom en Mill samengevoegd tot
de fusieparochie Regio Mill. Deze
fusieparochie heeft in 2017,
toen pastoor van der Meijden zijn
gouden priesterfeest vierde, de naam
gekregen: Parochie De Goede Herder.
Een naam waar pastoor van der Meijden erg gelukkig mee was.
In zijn brief noemt Bisschop de Korte de vele verdiensten, die de
pastoor heeft gehad voor zijn werken in de parochies, het bisdom en de katholieke
kerk in het algemeen. Zo was pastoor van der Meijden ook jarenlang lid van het
priesterberaad van het Bisdom om de bisschop te ondersteunen. Ook binnen de
Congregatie van de Oblaten van Maria, waartoe pastoor van der Meijden behoorde,
heeft hij veel werk verzet. De bisschop dankt hem daar hartelijk voor.
In de brief staat ook, dat binnen zeer korte tijd de benoeming te verwachten is van
een nieuwe pastoor.
Uiteraard zal er een afscheidsfeest komen voor de pastoor. Op dit moment is nog
niet bekend wanneer en hoe dat zal gebeuren. Ook is nog niet bekend wanneer de
nieuwe pastoor geïnstalleerd zal worden. Wanneer e.e.a. bekend is, zullen wij u
informeren.
Locatieraad Haps, Theo Bens
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 12 juni 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Vanwege verjaardag Diny Minten
Jaargetijde Toon Arts
Zaterdag 19 juni 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Geen misintenties
Pastoor Ad van der Meijden:
Pastor Bas van Dijk:

Tel. 0485-451282
Tel. 0485-218712

Priester van de week van:
Pastoor Ad van der Meijden: Zaterdag 12 tot vrijdag 18 juni.
Pastor Bas van Dijk: Zaterdag 19 tot vrijdag 25 juni.
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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KLEIN GELUK VOOR DE MANTELZORGER
Leer hoe je als mantelzorger ‘klein geluk’
terugbrengt in je leven
Online workshop (via ZOOM),
donderdag 1 juli, van 14.00-15.30 uur
Als mantelzorger is het belangrijk om ook goed voor jezelf te blijven zorgen.
Met Klein Geluk voor de mantelzorger schreven Maria Grijpma en Inge Jager een
onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen als mantelzorger. En dat is precies wat nu
nodig is, in deze tijden waarin de zorg in zwaar weer verkeert. Met deze praktische en
inspirerende gids word jij als mantelzorger uitgenodigd om gebruik te maken van alle
mogelijkheden, zodat je vol energie aan het roer kunt blijven staan van je eigen leven.
Om hiermee aan de slag te gaan, kun je nu deze online workshop volgen!
In deze interactieve workshop proberen we de ‘recepten’ voor Klein Geluk met elkaar
uit. Kleine stukjes theorie en veel praktische oefening. Zo kun je ervaren dat je
inderdaad binnen enkele minuten, rust, nieuwe energie of inspiratie kunt opdoen.
Velen gingen je al voor en hadden veel baat bij deze ‘recepten’.
Korte, toegankelijke informatie over geluk en geluk beleving.
Een paar recepten uitproberen uit het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’
Deelrondes in kleine groepjes.
Vragen stellen en tips geven aan elkaar: hoe zorg je goed voor jezelf in de hectiek van
alle dag/nacht? Hoe word je minder moe?
Meedoen en aanmelden? Dat kan via www.mantelzorglvc.nl vóór 24 juni 2021.

MANTELZORGWAARDERING
De vijf gemeenten in het Land van
Cuijk verstrekken jaarlijks een
waardering aan mantelzorgers.
Deze bestaat uit een geldbedrag
van € 100, - en wordt één keer per
jaar uitgereikt.
Met deze attentie willen de vijf
gemeenten laten blijken dat zij de
inzet van de mantelzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger? Vraag de
mantelzorgwaardering dan aan via:www.mantelzorglvc.nl/mantelzorgwaardering.
Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2021.
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GEDUPEERD DOOR DE TOESLAGENAFFAIRE,
DE GEMEENTE KAN U HELPEN
Ook in onze gemeente zijn er gezinnen gedupeerd
door de kinderopvangtoeslagaffaire. Gedupeerde
ouders worden door de Belastingdienst
gecompenseerd en zoals onlangs is bekendgemaakt,
worden schulden overgenomen door het kabinet.
Maar dat is niet altijd genoeg. Soms is er meer
nodig bij het oplossen van problemen rondom
huisvesting, inkomen, schulden, zorg en de
opvoeding van kinderen. Als gemeente willen wij
getroffen inwoners hier graag bij helpen.
Door de kinderopvangtoeslagaffaire kwamen veel ouders ernstig in de problemen. De
Belastingdienst zette tussen 2005 en 2019 onterecht de kinderopvangtoeslag stop en
eiste van gezinnen om deze terug te betalen. De gedupeerde gezinnen zijn benaderd
door de Belastingdienst voor een financiële compensatie. Ook zijn hun contactgegevens
indien mogelijk doorgegeven aan de gemeente waar zij wonen. De gemeente neemt
contact op met deze inwoners om hen ook op andere manieren te kunnen helpen.
Mogelijk zijn er nog meer ouders gedupeerd van wie de gemeente geen gegevens heeft
ontvangen. Daarom plaatsen we ook oproepen aan gedupeerde ouders/verzorgers om
zich bij de gemeente te melden.
Bent u met uw gezin gedupeerd door de Toeslagenaffaire?
Stuur een e-mail naar wmo-consulenten@cgm.nl of bel ons op 0485396783 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).
Wij helpen u graag!

PUBLICATIE INSCHRIJVING PACHTGROND 2022
VINDT IN AUGUSTUS 2021 PLAATS
Per 1 januari 2022 gaat de gemeente Cuijk op in de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. Dit betekent onder meer dat de
ambtelijke organisaties zullen worden samengevoegd.
De uitgifte geliberaliseerde pachtgrond willen wij voor januari 2022
hebben afgewikkeld. Daarom is besloten de publicatie te vervroegen.
De publicatie voor de inschrijving van pachtgrond van 2022 zal in
augustus 2021 plaatsvinden.
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LEREN LEVEN MET DE EIKENPROCESSIERUPS
Vogelhuisjes helpen
De eikenprocessierups maakt net als
andere overlast gevende insecten zoals
de wesp, de mug of de teek onderdeel
uit van onze natuur. We zullen jaarlijks
rekening moeten houden met overlast
wanneer de rupsen hun brandharen in
de loop van mei ontwikkelen.
Eén rups heeft maar liefst 700.000 brandharen.
Bestrijden met het bacteriepreparaat Xentari en nematoden (parasitaire aaltjes) heeft
schadelijke neveneffecten. Het wegzuigen van nesten lijkt slechts symptoombestrijding.
Daarom wordt er in onze provincie Noord-Brabant steeds meer ingezet op het
bevorderen van de biodiversiteit.
Zo wordt de leefomgeving van natuurlijke vijanden van de rups, zoals de koolmees,
spreeuw en ringmus, sluipwesp, sluipvlieg en kever,
verbeterd. Bijvoorbeeld door het plaatsen van
vogelhuisjes voor mezen.
Of door de bermen op een andere manier te maaien
en er andere beplanting neer te zetten.
Zodat ontstaat er voldoende afwisseling in bloemen
en kruiden die de natuurlijke vijanden aantrekken en
er ook voldoende schuilplekken zijn voor natuurlijke
vijanden.
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BOEKENMARKT BIBLIOTHEEK HAPS OP=OP
Vanaf maandag 7 juni heeft de bieb in Haps voor u meer dan 100 boeken klaar
staan voor de weggeefprijs van slechts € 0,50 per stuk.
Voor een volle tas betaal je slechts € 3,00
We verkopen deze keer zowel boeken voor
volwassenen: familieromans, detectives,
psychologische romans, enz. als boeken voor
de jeugd!!
Ook niet-leden zijn van harte welkom!!!
Lekker lezen in de tuin of ergens anders voor
een prikje!!!!
LEDENWERFACTIE
De zomerperiode is bij uitstek een tijd om het
lezen (weer) op te pakken. Om het lidmaatschap van de Bibliotheek nog
aantrekkelijker te maken, bieden we nieuwe leden de volgende actie aan:
Iedereen die lid wordt in de actieperiode, van 29 mei t/m 31 augustus, krijgt de
eerste 3 maanden cadeau. We geven geen geld retour maar de hernieuwingsdatum
wordt met 3 maanden verlengd. Mis deze buitenkans niet en meld je aan voor 31
augustus!!!
Adres bibliotheek: Kerkstraat 5a (achter de basisschool).
Het telefoonnummer is: 06 – 57285587.
Voor de actuele openingstijden kun je het beste even kijken op de website:
www.biblioplus.nl of je belt even.
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OPROEP…
OVERLAST LEDIGEN VUILCONTAINER “DE STAPPERT”
Bijna iedere maandagochtend tussen 07.00 en 08.00uur wordt
bij de Stappert de vuilcontainer geledigd door Remondis, het
bedrijf die deze ledigt. Onlangs is de chauffeur van
betreffende vrachtwagen benaderd door een (buurt)bewoner
die vertelde dat hij/zij overlast had(den)/heb(ben) van het
ledigen en dan speciaal de geluidsoverlast die dit met zich meebrengt!
Buiten het feit dat de chauffeur gewoon zijn werk doet, zijn wij (de Stappert)
verantwoordelijk voor deze opdracht. Derhalve willen wij graag in contact komen
met deze (buurt)bewoner zodat we SAMEN naar een oplossing kunnen zoeken die
voor beide partijen naar wens is. Tevens kunnen we dan ook meteen bespreken wie
de kosten van deze aanpassing gaat betalen!
We hopen dat u snel contact met ons opneemt zodat we deze vervelende kwestie
kunnen oplossen. Ter info: tot die tijd hebben we besloten nog geen aanpassingen
te doen, gelieve dus de chauffeur en/of bedrijf hier niet mee te belasten!
U kunt ons bellen, appen, mailen of persoonlijk benaderen, mogelijkheden te over!
Met vriendelijke groet,
John Nabuurs 06-30316090 johnnabuurs@home.nl
Sporthal/Sportcafé de Stappert
EXTRA ……
Dit geldt in principe ook voor andere overlast die u
onverhoopt heeft of hebt gehad of gaat krijgen! Neem contact op met ons en ga
niet te rade bij andere instanties. Dit geeft alleen maar meer onduidelijkheid!
Ik denk dat het laatste corona-jaar wel duidelijk is geweest: samen lossen we
het op!

Beste inwoners,
Met onmiddellijke ingang heeft Sporthal ‘De Stappert’ een nieuw
telefoonnummer! Hierbij de aangepaste gegevens:
SPORTHAL DE STAPPERT
Beerseweg 2, 5443 BE Haps
Tel:
0485 - 21 33 78
Email: info@destappert.nl

SPORTCAFÈ DE STAPPERT
Beerseweg 2b, 5443 BE Haps
Tel. 0485 - 80 28 07 / 33 05 18
sportcafe.stappert@home.nl

Website:

spc-destapperthaps.nl

destappert.nl

Contact verhuur:

Ronald Mes
06 - 42 21 94 41
Guus Nabuurs 06 - 57 93 14 83

Contact beheer: John van de Pas / John Nabuurs 06-30 31 60 90
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LOGO GEMEENTE ‘LAND VAN CUIJK’ ONTHULD
Donderdag 27 mei 2021 hebben burgemeester Antoine Walraven (Mill en Sint
Hubert) en wethouder Bouke de Bruin (Boxmeer) – beiden lid van de Stuurgroep
Land van Cuijk en
verantwoordelijk voor de huisstijl
– via een livestream het nieuwe
logo voor de gemeente Land van
Cuijk gepresenteerd. Het nieuwe
logo is ontwikkeld door Di-visie,
een branding studio uit Cuijk.
Zodra de gemeenten Boxmeer,
Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
en Sint Anthonis op 1 januari 2022
gezamenlijk verder gaan als de
gemeente Land van Cuijk, zullen
zij dit dus doen in een geheel
‘nieuw jasje’, waaronder dit
nieuwe logo.
De Stuurgroep Land van Cuijk, het orgaan dat de fusie voorbereidt, vindt het
belangrijk om voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk een geheel eigen logo en
huisstijl te hebben waarin de kernwaarden en de kwaliteiten van de nieuwe
gemeente tot uiting komen. Een huisstijl zoals hier bedoeld, is op te vatten als de
visuele identiteit van de nieuwe gemeente die tot uiting komt op allerlei
huisstijldragers zoals briefpapier, wagenpark, vlaggen, brochures en
relatiegeschenken. De huisstijl wordt gevormd door onder andere een logo, maar
ook door kleur, typografie (lettertype), vormentaal en fotografiestijl. Di-visie zal de
komende tijd op basis van dit nieuwe logo de bijpassende huisstijl verder
uitwerken.
Het filmpje met achtergrondinformatie en
betekenis van het logo kun je bekijken op:
https://www.cuijk.nl/nieuw-logo-land-van-cuijk
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Een eenvoudig logo, deze twee accolades,
een oude en een moderne, met de naam.
Het is een ‘modern en open wapenschild,
een ode aan de bijzondere historie van
het Land van Cuijk’, de tekst ‘Land van
Cuijk’ in een lettertype dat gebaseerd is
op een middeleeuws handschrift.
De accolade is een klassiek leesteken dat gebruikt wordt om aan te geven wat bij
elkaar hoort. Niet alleen in tekst, maar ook in muziek, programmeertaal en
wiskunde. Het woord ‘accolade’ betekent ook ridderslag, maar het betekent ook
omhelzing, knuffel. De accolade is binnen de architectuur de gotische boogvorm
boven een toegangspoort, het verwijst naar de historie. De blokhaak is een
moderne vorm van de accolade en verwijst naar toekomst en innovatie.’’
Het nieuwe gemeentewapen volgt nog. Het gemeentewapen zal vooral betrekking
hebben op het Land van Cuijk als historisch, geografisch gebied en zal worden
gebruikt op en bij meer officiële documenten en gelegenheden.”
Voor een dergelijk wapen wordt eerst een voorstel gedaan door
de zogenaamde Hoge Raad van Adel, een adviescollege van de
regering op het gebied van ‘adeldom en heraldiek’.
Die raad ontwerpt een gemeentewapen op basis van de historie.
Dat is gedaan in samenwerking met de Historische Kring
Land van Cuijk.
Uiteindelijk moet de koning er toestemming voor geven.
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PLATEAUS EN RODE FIETSPADEN CUIJKSEWEG
In de komende maanden worden de
Cuijkseweg in Haps en
de Hapseweg in Cuijk
voorzien van verkeersplateaus.
Deze wegen worden veel gebruikt door
scholieren. De werkzaamheden worden
zoveel mogelijk in de schoolvakantie 2021
uitgevoerd zodat de overlast zo minimaal
mogelijk is en de veiligheid niet in het
gedrang komt.
Verkeersplateaus
De aanleg van verhoogde kruisingen, ofwel
verkeersplateaus, vindt plaats bij alle
T-splitsingen en kruisingen op
de Cuijkseweg en de Hapseweg.
In totaal worden er negen
snelheidsremmende plateaus in deze
schoolroute aangelegd.
Rode fietspaden
Niet alleen de verkeersplateaus moeten de
verkeersveiligheid gaan verhogen.
Aan weerszijden van de Cuijkseweg en
de Hapseweg worden rode fietssuggestiestroken aangelegd.
Deze rode fietspaden worden aangebracht nadat de verkeersplateaus zijn
aangelegd. De fietsstroken krijgen een breedte van 1,50 meter.
Planning
De werkzaamheden vinden zo veel mogelijk plaats in de schoolvakantie, en in de
periode kort daarna.
Fase
Fase
Fase
Fase

1:
2:
3:
4:

Plateau 1 t/m 4, Cuijkseweg in week 30.
Plateau 5 t/m 8, Hapseweg in week 35.
Plateau 9, Hapseweg in week 36.
Aanleg van de fietsstroken vindt plaats in het najaar van 2021.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden wordt al het verkeer omgeleid.
Aanwonenden ontvangen nadere informatie over het exacte moment waarop de
werkzaamheden plaatsvinden en hoe hun woning bereikbaar blijft.
Weersafhankelijk
De asfaltwerkzaamheden zijn weersafhankelijk. Dat betekent dat bij langdurige
regenval géén asfalt wordt verwerkt. De werkzaamheden kunnen daardoor uitlopen
of worden in het ergste geval geheel verplaatst naar een nieuwe datum.
Informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij dhr. Jeroen Thomassen, projectleider
Infrastructuur bij Werkorganisatie CGM, e-mail wegen@cgm.nl t.n.v. J. Thomassen
DE SCHAKEL 12-2021
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Foto: Eric van den Besselaar. Het was al vrij donker tijdens de avond van 6 mei er in de
Straatkantseweg een luchtballon naar beneden kwam.
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“EEN RONDLEIDING DOOR HAPS 2021”
Tekenwedstrijd is gewonnen door 8-jarige Bo van Summeren
Gefeliciteerd Bo, prijsje wordt een dezer dagen bezorgd.
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ALGEMEEN BELANG CUIJK WORDT TEAM LOKAAL
Een nieuwe politieke partij is geboren: Team Lokaal Land van Cuijk. Op 7 mei 2021
werden de naam en het logo van de fusiepartij bekendgemaakt bij Doe boerderij An
’t Hoag in Rijkevoort. Geografisch het middelpunt van de nieuwe gemeente Land
van Cuijk, waarvan ook Haps vanaf 1 januari 2022 onderdeel wordt. Achter de
nieuwe naam staan vele bekende gezichten uit het gehele Land van Cuijk. Wie dat
voor Haps zijn, wordt later bekend gemaakt. Voor u verandert er verder niets, want
Algemeen Belang Cuijk (ABC) gaat volledig op in deze nieuwe krachtige lokale
partij. Een nieuwe partij met vertrouwde gezichten.
Met deze nieuwe partij bundelen zeven lokale partijen de krachten en bieden we
samen een herkenbare lokale politieke vertegenwoordiging. Als Team Lokaal blijven
we toegankelijk, onafhankelijk, actief, sociaal en betrouwbaar. Precies zoals je van
ons gewend bent! Als lokale partij zijn wij niet gebonden aan landelijke
partijprogramma’s en -standpunten. Onze inwoners staan centraal en daarbij
krijgen alle kernen gelijke aandacht. Omdat de hoeveelheid dorpen en wijken
drastisch gaat toenemen, en hier dus een uitdaging ligt voor de lokale politiek om
zo toegankelijk mogelijk te blijven, is gekozen voor de volgende opzet; Willy
Hendriks – Van Haren zal de nieuwe lijsstrekker worden
maar direct ondersteund door een aantal zogenaamde
‘running mates’ uit de verschillende gemeentes.
Voor Cuijk is deze rol weggelegd voor Helma Pluk die
samen met de Hapse achterban van onze partij snel
kunnen inspelen op de Hapse belangen. Zo zullen de
Hapse belangen onder de aandacht gebracht worden in de
nieuwe partij en hiermee wordt voorkomen dat deze
verzanden in de grote nieuwe gemeente.
Met respect voor eenieder werkt de partij vanuit de inhoud en vanuit onderbouwde
argumenten; een partij waarin elke persoon en iedere kern een plek krijgt!
Onze Puijke Plannen maken we de komende maanden bekend! Wilt u nu alvast
meer informatie? Kijk dan op TeamLokaal.nl of volg onze social media kanalen.
Team Lokaal: nieuw en vertrouwd!
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LVCNET REIKT
250.000 EURO UIT MET CLUBKASACTIE
117 verenigingen hebben zondag 30 mei 2021
een cheque gekregen voor hun inzet voor de
aanleg van het glasvezelnetwerk in het Land
van Cuijk. Samen hebben zij een bedrag van
bijna een kwart miljoen euro in ontvangst
mogen nemen. Want dankzij de vrijwilligers in
het hele Land van Cuijk is er een compleet
dekkend glasvezelnetwerk aangelegd.
LVCNET voorzitter Hugo Bens is blij dat dit geld ten goede
komt aan de leefbaarheid in het Land van Cuijk. ‘Samen
hebben we ervoor gezorgd dat het hele Land van Cuijk
verbonden is door een glasvezelnetwerk’, zegt een trotse
Hugo Bens. Als dank voor de inzet van vrijwilligers
ontvingen de clubs nu een bedrag tussen 140 en 11.000
euro. 69 clubs kregen zelfs meer dan duizend euro en
enkele zelfs meer dan tienduizend euro! Welkome bedragen
om de kas te spekken, zeker in deze coronatijd.
Clubkasactie
In 2016 zijn vrijwilligers ingezet om glasvezel te
promoten in hun dorp. Klanten konden een
vereniging nomineren. Nu ontvingen de
verenigingen 36 euro per genomineerde
aansluiting. ‘E-fiber heeft uiteindelijk het netwerk
in het Land van Cuijk aangelegd. Nu nemen zij als dank voor de klantenwerving
door de ruim 380 vrijwilligers de totale sponsoring voor hun rekening’, aldus Bens.
Uitbetaling sponsoring
Elke vereniging kreeg zondag 30 mei in de Drive Thru op het industrieterrein
Laarakker in Haps de cheque overhandigd. ‘We hebben de uitreiking al een paar
keer uit moeten stellen en nu gekozen voor een feestelijk en coronaproof feestje.
De reacties waren overweldigend. ‘Wat een bedrag!’, ‘Wat kunnen we daar mooie
dingen van doen’, maar ook: ‘Dankzij het supersnelle internet heb ik mijn studie
kunnen volgen. Dat waren enkele van de vele mooie reacties’, zegt de voorzitter die
zondag de cheques mee overhandigde.
Land van Cuijk volledig aangesloten
De aanleg van het glasvezelnetwerk is in de laatste fase.
Tot 1 juli 2021 kunnen inwoners nog overstappen zonder 450
euro activatiekosten te betalen.
LVCNET werkt de lopende zaken af en houdt dan op te bestaan.
‘In 7 jaar hebben we dit burgerinitiatief gerealiseerd. Daar kunnen we oprecht trots
op zijn: een 100 procent dekkend glasvezelnetwerk.
In veel andere plattelandsgemeenten is dat niet zo.
We gebruiken internet steeds intensiever, dus een goede verbinding is
noodzakelijk. Dat is het laatste jaar wel gebleken.
Ik ben er ontzettend blij mee’, besluit Bens.
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LVCNET CLUBKASACTIE HAPS
Ook verschillende Hapse verenigingen mochten uit handen van voorzitter Hugo
Bens een cheque ontvangen. Dat leverde overgelukkige bestuurders van de
verenigingen op.
De redactie van “De Schakel” ontving een cheque van
€7.396,15 op en dat was een formidabel bedrag voor
onze Hapse dorpskrant. Hartelijk dank natuurlijk aan de
bestuurders van LVC net en de vele Hapsenaren die “De
Schakel” genomineerd hebben.
Geweldig bedankt!
Via deze weg willen wij LVC netwerk hartelijk bedanken voor de cheque welke wij
afgelopen zondag 30 mei corona proof hebben mogen
ontvangen. De cheque vertegenwoordigde maar liefst
een waarde van €1615,66, waarvoor wij LVC Netwerk
natuurlijk zeer erkentelijk zijn. Hartelijk dank namens alle leden van Viva Musica,
hopelijk kunnen wij , nu alles weer een beetje naar het oude normaal schijnt terug
te keren, weer snel bij elkaar komen en misschien mogen wij dan ook nieuwe leden
verwelkomen. Het bestuur Zangvereniging, VIVA MUSICA.
Bij deze wil ik het bestuur van LVCNET bedanken
voor het mee mogen doen met de actie om leden
te werven voor het glasvezelnetwerk. We hebben als
dank een Voucher in ontvangst mogen nemen
van 1436,15 euro. Een mooi bedrag dat we met de
buurtvereniging Tussen de Bömkes en zó iets leuks
kunnen doen na een jaar stil gelegen te hebben.
Groetjes, voorzitter Frank Loeffen
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“LEUKE HERINNERINGEN OPHALEN”
Naar aanleiding van “leuke herinneringen ophalen” in de Schakel van vrijdag 14 mei
kregen we enkele leuke reacties. Bij de foto's van 1 tot en met 10 zijn er een aantal
waar ik wel leuke herinneringen aan heb, zo vertelt Frank Loeffen.
Afgezien van de foto's heb ik van de week kleine pakjes hooi
ingehaald samen met mijn vrouw Carolina voor ons vleesvee.
50 jaar terug mochten / moesten wij ons pap ook al helpen met
kleine pakjes hooi binnen halen. Mijn broer en ik zaten toen in de
zesde klas van de lagere school bij meester Van Gulick. Ons papa
gooiden de pakjes op de wagen en wij moesten ze stapelen als
“klèn mènneke”. Het hooi moest bij ons op de “balke”, een
hooizolder gemaakt van slieten (dunne boomstammen) met kippen
gaas erop. Daarop lagen papieren voerzakken. Slieten werden op boerderijen veel
gebruikt. Je kon er van alles van maken zoals weidepoorten, hokken voor dieren,
hooizolders en afrasteringen. Om “slieten” te krijgen kon je vroeger bij de gemeente
inschrijven op een houtwal die gekapt moest worden, de dunne boomstammen werden
dan een jaar in een sloot met water gelegd om ze te “harden”.

2

1

3

Korenschop en gier/waterschep Mangelriek, turfsteker, mestriek

5

9

Handmatig strosnijder
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Kippenvoerbak

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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Nu over de foto 's:
Foto 6: De kippen voerbak. Ik weet nog wel dat er bij veel boerderijen een houten
kippenschuurtje stond dat ieder jaar een keer met afgelopen olie werd geschilderd voor
het onderhoud zodat het niet ging rotten. Bijkomstigheid was meteen dat men van de
afgelopen olie af was. Die kippenhokjes hadden volgens mij allemaal standaard maten
want ze waren overal even groot. Diegene die meer kippen had, had alleen meer
hokken. In zo'n kippenhok werd altijd zo'n voerbak gebruikt zoals op foto 6. Je moest
hem op kop zetten en dan kon je er een zak voer van 25 kilo in schudden en daar
hadden de kippen een paar dagen genoeg aan. Zo deed je dat ook met drinkbakken,
maar die waren kleiner.
Ook hoorde bij zo'n kippenhok een strosnijder (foto 9) waar men bossen stro op kon
leggen die met de zelfbinder gemaaid werden. Je kon hiermee mooi kort stro snijden
voor in het hok. Als kind heb ik nog veel van die oude gebruiken meegemaakt.
Ook nu foto nummer 7 de bonen snijmachine, ons mam, en wij als
kinderen, moesten vaak in “D’n Hof” (groentetuin) helpen met bonen
plukken. Vaak emmers vol, zodat de hele keukentafel vol lag met
bonen. Ook moesten de bonen gerenkt worden (puntjes afsnijden)
en dan verdwenen ze in het molentje. Deze werd aan de tafel
vastgemaakt. Ik mocht altijd het “meuleke” draaien. We hadden dan
zoveel bonen dat ze daarna aan familie en vrinden uitgedeeld werden.
Nummer 5 had mijn opa en werd gebruikt om “d’n Hof” mee om de spaaien (spitten)
Met “de hak“, zoals men die noemde, werden het onkruid, gras en mest in de voor
gedaan voor het spitten zodat je het mooi kon onderwerken. Mijn opa gebruikte hem
altijd.
De Mangelriek van foto 2 werd gebruikt bij het opladen
van mangels (voederbieten), maar ook als men de
suikerbieten met de hand en de kopschoffel uit had
gedaan en de bieten op rijtjes lagen. Later toen Koos en
Gerrit van Men (Peters Rit) en Bèr Derks een eenrijige
bietenrooier hadden werden de bieten op een hoop op
het land gelegd. Met paard en wagen of tractor en wagen
waar de bieten met een “mangelriek” opgeladen werden
om ze vervolgens naar de wagon te brengen. De wagon was een treinwagon die op de
oude Loswal stond en die een boer toegewezen werd om zijn bieten met de mangelriek
van de wagen in de wagon te scheppen. De wagon toewijzing werd gedaan door de
“zaakvoerder”, beter bekend als Jan Toll. Dat waren zo mijn jeugdherinneringen bij
verschillende foto's.
Groetjes Frank Loeffen.
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VERDWENEN BEROEPEN - MELKSCHEPPER
Melkschepper bij Hapse Fok- en Controle Vereniging
De kwaliteit van de melk van een koe werd bepaald aan de hand van de hoeveelheid
% vet en % eiwit. Een koe die veel melk gaf en een hoog vet- en eiwitgehalte had, was
daarmee ook een goed moederdier om hiermee door te fokken, want zo kreeg je ook
weer goede afstammelingen, zoals dat heette.

Melkschepper aan het werk

Om te kunnen meten hoeveel kilogram melk,
% vet en % eiwit de melk van een koe had, kwam de
melkschepper (in het dialect rômschepper!) om de
drie of vier weken op bezoek.
Met een punder werd de hoeveelheid melk gewogen
en een monster van de melk werd in een flesje
gedaan en ging naar de zuivelfabriek. Voor de Hapse
boeren was dat meestal zuivelfabriek Sint Maarten in
Cuijk en later het KI-station in Beers.

In de naoorlogse jaren hebben heel wat Hapsenaren dit beroep als bijbaan beoefend.
Naast een vergoeding was er o.m. het bijkomend voordeel dat men verzekerd was voor
ziektekosten en veel melkscheppers hielden van een praatje met de boeren!
De lijst is waarschijnlijk lang niet volledig: Tien van Daal, Harrie van Sambeek
((Hondsiep) Tien Langen, Cornelis en zoon Tien Nuijen, Toon Verheijen, Jan Vrolijks, Jan
Venbrux, Miet en Jo Arts (Klaasstok) Jan Peek, Jan Dinnisen en Nico Barten.
Nico Barten was een van de laatste melkscheppers en hij vertelt:
“Ik heb het overgenomen van Jan Venbrux toen die ermee stopte, ik geloof ergens rond
1990. Toen ik ermee begon was het nog de Hapse Fok- en Controle Vereniging.
Wim van den Bosch regelde de financiën in die tijd en Koos van de Poel was voorzitter.
Samen met Piet Dinnisen uit Vianen, die het overnam van Jan Peek, deden wij met zijn
tweeën alle Hapse boerderijen. Piet had een aantal buitendorpse bedrijven en een paar
in Haps en ik de rest. In die tijd denk ik dat we in Haps rond 1990 nog ruim 20
melkveebedrijven hadden. Halverwege de vorige eeuw waren er meer dan 100 boeren
in Haps die koeien hadden en geleidelijk aan werden het er, mede door sanering, steeds
minder. Van ruim 20 melkveehouders zijn er anno 2021 nog een achttal over:
Aan de Lokkantseweg Familie van Creij, Joris Ingenbleek, John van de Poel en Martijn
Gielens. Aan de Oeffeltseweg Coen Mooren. Aan de Kalkhofseweg Stefan Peters en
Peter de Bruijn. In de Ass de firma Pepers-van Leeuwen.
Nico: “Ik werkte met de punder/unster bij twee bedrijven, een
hangweegschaal aan een driepoot, en vervolgens werd per koe de
melk in een emmer geschonken en aan de hangweegschaal
gehangen en dan kon je het aantal kg aflezen. Ik had lijsten
Punder of unster
waarop de nummers en/of namen van de koeien stonden en
waarmee je o.a.
dan werd bij de betreffende koe het aantal liters opgeschreven
een emmer melk
van de avond melkbeurt en vervolgens van de ochtend melkbeurt
kon wegen.
en er werd een melkmonster genomen per keer in een flesje.
De meeste boeren molken hun koeien in de zomer buiten
aan de weidewagen waar de koeien dus een half jaar
buiten bleven en er waren er ook met een doorloop-wagen
aan huis. De koeien gingen dan iedere keer met melken
via die doorloopmelkwagen, waarin ze gemolken werden
en dan gingen ze weer naar buiten.
Er waren ook bedrijven met vaste melkcontainers in de
stal.
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Daar kon je de liters aflezen op het glas. Je moest dan eerst lucht erin laten, dan ging
het borrelen en vervolgens tapte je dan een klein potje melk af en daaruit schepte ik
melk voor in het flesje; slechts één schepje per keer.
Bij sommige bedrijven werkte ik met losse apparatuur die ik meenam van bedrijf naar
bedrijf en daar zaten kleine plastic containertjes op die je kon aflezen om er vervolgens
een melkmonster van te nemen.
Sommige boeren hadden 3-weekse melkcontroles een aantal ook 4-weekse controles en
dat konden zij zelf bepalen voor zover ik weet. Ik maakte meestal tussen de middag de
afspraak hoe laat de boer ging melken en dan was ik op het afgesproken tijdstip
aanwezig tijdens het melken. Het was altijd beginnen in de avond en dan de volgende
ochtend de tweede melkbeurt. Daarna kwam ik thuis en vulde de nummers die op de
flesjes stonden in bij de desbetreffende koe. Vervolgens gingen de flesjes en de lijsten
die ik ingevuld had met de liters in de koelkast (van de vereniging) die bij mij thuis op
stal stond en 3x per week kwam KI station Beers de flesjes
ophalen voor verder transport, registratie en onderzoek en
kreeg de boer automatisch via de post zijn gegevens/uitslag
thuisgestuurd.
Veel later kwamen er moderne en grotere bedrijven met
elektronische apparatuur en/of met de melkrobot.
De melkrobot deed zijn intrede. De koeien kregen een zender
om de nek en zodra de koe de melkrobot in ging registreerde
de robot het nummer van de koe, neemt van de melk
automatisch een monster. Als de koe gemolken is wordt het
aantal liters gemeten en op deze manier krijgt de boer
dagelijks een overzicht van het aantal liters, procenten vet en
eiwit. Met de computer kan zelfs de hoeveelheid extra voer
worden geregeld.
De bedrijven werden groter en er saneerden heel veel boeren.
Het aantal bedrijven is sterk verminderd, maar het aantal
koeien toegenomen in dit proces naar schaalvergroting”
Later werd de Hapse Fok- en Controle Vereniging opgeheven en ging
het over naar KI-Station Beers en daar werkten vele melkmonsternemers in de regio Land van Cuijk. Weer later ging KI Beers
over in CR Delta en werd het een landelijke organisatie en
tegenwoordig heet het CRV met het hoofdkantoor in Arnhem.
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HUISTHEATER DE STEENAKKER
Net als iedereen zijn wij ontzettend blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten!
Na ruim 1 jaar gaan we weer open. Hoe mooi. Dat doen we graag feestelijk met een
buitenoptreden van Nol Havens (VOF de Kunst) op zondag 20 juni a.s. om 15.30 uur.
Nol was al eens eerder te zien bij de Steenakker, en dat beviel heel goed.
Daarom komt hij terug, en wel met een cadeautje, namelijk een gratis optreden! Om
mensen opnieuw te ontmoeten, te verbinden, te laten genieten en om de cultuur in de
samenleving weer op te laten bloeien. Er is plek
voor 50 man op 1,5 meter afstand. Wil je
komen? Geef je naam en telefoonnummer dan
door via email naar info@desteenakker.nl. We
reserveren dan een plek voor je. En neem op 20
juni een campingstoel mee, voor een heerlijke
namiddag op het erf, bij de caravan van Nol,
onder de walnotenboom bij de Steenakker. En
vanwege alle vaders op die dag: met gratis ‘Eén
kopje koffie..!’ Na afloop gaan we met de pet
rond en is er gelegenheid voor een drankje en
een kop soep. Op ‘Een Goei Leven’.
Huistheater De Steenakker, Steenakkerstraat 5
Nol Havens
‘Doe mij maar alles’
Caravan tour
Nol gaat “on tour” met zijn eigen caravan om
muziek te maken op locatie. Het is al lang een
wens van Nol om in een intieme setting zijn
nieuwe zeer persoonlijke repertoire te laten
horen.
Een voorstelling waarin al zijn bekende liedjes voorbij komen (1 Kopje Koffie, Suzanne,
Als ze lacht dan lacht ze echt, etc..) maar ook nieuwe liedjes en veel mooie
verhalen, soms met een traan maar meestal met een gulle lach, bij vlagen hilarisch.
‘Suzanne… Suzanne… Ik ben stapelgek op jou.’ We kunnen het allemaal nog woordelijk
meezingen. En… het brengt ons allemaal terug naar die ene periode in je leven. Over de
hele wereld klinkt het lied nog steeds uit radio’s en wordt er bij tijd en wijle uit volle
borst meegezongen. Suzanne. De wereldhit van VOF de Kunst/The Art Company. Ferdi
Lancee schreef het, Nol Havens zong het. Miljoenen platen werden er verkocht en in 7
landen stond VOF de Kunst op de eerste plaats van de hitparade.....Touren door Europa,
mooie verhalen.
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Oude liefde roest niet. Dat blijkt in 2021, Nol zingt en speelt liedjes uit zijn eigen
repertoire. Veel meegemaakt en veel te vertellen. In ‘Doe mij maar ALLES’ wordt u
meegenomen langs 36 jaar VOF de Kunst. Herinneringen en herkenbaarheid. Zijn beste
liedjes, mooie en ook zware tijden. Met twee benen terug op de grond na het overlijden
van zijn vrouw, zijn ouders, zijn zus en zijn beste vriend. Het bracht veel veranderingen
en verdriet met zich mee. En wat vond hij nou van dat succes als nuchtere Brabander?
Hij zal het u allemaal vertellen en u mag vragen stellen over alles én u mag meezingen
als u de behoefte voelt. Nol met zijn gitaar alleen op een podium....zijn persoonlijk
verhaal, het verhaal achter de liedjes….
Kijk op YouTube: Doe mij maar alles, In mijn hoofd, Wat
een dag of www.nolhavens.nl
Hartelijke groet,
Elles van Loenen
Dagelijkse leiding, programmeur, PR en Marketing
Huistheater De Steenakker, Steenakkerstraat 5, 5443 NK Haps
0485-310920 06-20507817
Email:
info@desteenakker.nl
Website: www.desteenakker.nl
Facebook Instagram Twitter: Theater De Steenakker

Liefde Vol
hAndig
aarDig
intelligEnt
steRk
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MONSTERTOCHT 3 HAPSENAREN VOOR GOEDE DOEL:
420 KM FIETSEN OP ÉÉN DAG
Het moet persé op de langste dag van het jaar, vanaf 5 uur in de ochtend. Direct als de
zon opkomt. Anders gaat het niet lukken. Het zetten van een streep van het uiterste
zuidelijke puntje tot het hoge noorden van
Nederland. Van Meliskerke (het had eigenlijk
Cadzand moeten zijn maar het veer bij
Breskens vaart niet zo vroeg) naar Eemshaven.
Sjef Martens, Leo Cox en Bart Kiemeney gaan
een bizar lange tocht fietsen.
420 km, op één dag. Een extreme challenge
waarbij het lichaam vast en zeker gaat
protesteren, waar vermoeidheid gegarandeerd
om de hoek komt kijken en waarbij de laatste
100 kilometer tergend zullen zijn.
Gekkenwerk!
Dat is een ieders reactie. Maar de 3 zestigers
denken dat ze het kunnen. Sjef en Bart reden in
2012 al eens de Tour de France. Bart deed dat
in 2019 nog eens voor het goede doel.
Zoals hij bij die ‘Tour de Bart’ al aangaf: Wielrenners kun je onderscheiden in jonge
goden en oude gekken. ‘’Wij behoren natuurlijk tot de laatste groep, maar we zijn
bereid het snot voor de ogen te fietsen om geld op te halen voor belangrijk onderzoek
naar een betere behandeling van blaaskanker’’.
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Waarom zou je aan zoiets beginnen?
Bart, die onderzoek doet naar kanker in het Radboudumc, zegt namens de 3: “Elke dag
vergaren we meer informatie over kanker. Welke behandelingen slaan aan en welke
niet. Dit continue proces heeft al
voor veel verbetering in het
toekomstperspectief van mensen met
kanker gezorgd. Toch blijven er ook
nog steeds vragen. Omdat het geld
voor het onderzoek naar blaaskanker
niet op de plank ligt, hopen wij het
bij elkaar te trappen voor het
Radboud Oncologie Fonds.”
Blaaskanker de wereld uit
Blaaskanker wordt in Nederland per
jaar bijna 7000 keer vastgesteld. Bij
mannen ruim drie keer zo vaak als
bij vrouwen. Dat komt omdat
mannen vroeger veel meer rookten
dan vrouwen. Er zijn twee
Foto: Op het pontje van Millingen tijdens een
hoofdgroepen van de ziekte: niettrainingstochtje van 225 km op 29 mei
spierinvasief en spierinvasief
naar Deventer en terug.
blaascarcinoom. Spierinvasieve
blaaskanker is vrijwel de enige soort kanker waarvoor de prognose al decennia niet is
verbeterd. Totale verwijdering van de urineblaas al dan niet met aan de operatie
voorafgaande chemotherapie is de belangrijkste behandeloptie. Ondanks verwijdering
van de blaas zal meer dan 50% van de patiënten binnen 5 jaar aan de ziekte overlijden.
Dat kan en moet beter!
Elke kleine verbetering telt
Elke procent verbetering in de effectiviteit van behandeling van blaaskanker telt. Samen
met oncologisch uroloog dr. Toine van der Heijden en moleculair bioloog Dr. Gerald
Verhaegh wil de fietsende professor, epidemioloog in het Radboudumc, zo snel mogelijk
beginnen met zijn belangrijke onderzoek.
Mindset
De 3 weten dat ze een groot gedeelte van de monstertocht moeten doen op wilskracht,
geloof in zichzelf, vastberadenheid én mentale weerbaarheid. ‘’Op de een of andere
manier vind ik het wel passend dat we pijn, vermoeidheid en tegenwind gaan ervaren.
Gelukkig fietsen Sjef en Leo mee, en ook nog een promovendus van mij.
En misschien zullen onderweg wat blaasorkesten de tocht opvrolijken. De symboliek van
diep in en uit ademen, leven, blazen, pijn, volharding én de steun van familie en
vrienden zien we dagelijks in het Radboudumc. Ik doe dit als steun voor mensen die
ziek zijn geworden, maar hoop uiteraard ook op een doorbraak voor
blaaskankerpatiënten.”
Iedereen kan bijdragen
Elke dag werken urologen, oncologen en onderzoekers voor een betere toekomst voor
blaaskankerpatiënten. Tijdens oncologische behandelingen, in operatiekamers en in
onderzoekslaboratoria. Steun de actie van Bart, Sjef en Leo en draag hiermee bij aan
oplossingen voor de wereld van morgen. Dat kan via de speciale crowdfundpagina van
het Radboud Oncologie Fonds die hiervoor is aangemaakt.
Ze hebben in totaal 50.000 euro nodig, maar elke bijdrage telt!
Zelf ook in actie komen om geld in te zamelen voor dit belangrijke onderzoek?
Dat kan via www.blaaskankerdewerelduit.nl
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MV JULIANA IS WEER BEGONNEN!
De coronapandemie zorgde ervoor dat het muzikale repetitieleven van
muziekvereniging Juliana stil kwam te liggen. Sinds maart 2020 is het borgen van
een goede gezondheid voor iedereen
natuurlijk veel belangrijker dan het
maken van muziek……. maar wat
hebben we het gemist! Enkele
sporadische repetities (met de nodige
coronamaatregelen) vonden nog
plaats maar deze waren op één hand
te tellen.
De Juliana repetitie coronaproof.
(Foto: Erwin Verstegen)

Maandag 24 mei zijn we, conform de versoepelingen en voorschriften vanuit het
RIVM en overheid weer van start gegaan en daar zijn we natuurlijk blij mee!
Het aantal besmettingen is flink teruggelopen, de vaccinatiegraad is inmiddels
behoorlijk hoog en dit betekent een nieuwe (en hopelijk) definitieve herstart van
het muzikale repetitieleven van MV Juliana, het 30+ orkest en de opstapgroep, De
Rozenbottels, de slagwerkgroep en ons opleidingsorkest J & O.
Uiteraard is dit weer eventjes wennen maar we hebben er weer zin in!
Ruim 15 maanden zonder structuur in de repetities, geen concerten, optredens en
activiteiten maar het komt goed.
DE AGENDA
We zijn bezig om onze agenda weer te vullen: We hebben wel wat in te halen!
Daarin stonden we niet alleen: Laten we hopen dat we met z’n allen (ofwel geheel
Haps) snel ons mooie dorps- en verenigingsleven weer kunnen laten bloeien (en
groeien!): WORDT VERVOLGD!
In het volgende nummer van De Schakel, op facebook en op onze website
verschijnt binnenkort nieuws over onze ledenwerfactiviteiten,
Blaaskapellenfestivalnieuws, oud ijzer actie nieuws, etc.
Kortom het voelt alweer een klein beetje vertrouwd aan!
Tot snel en blijf gezond!
Bestuur en leden Muziekvereniging Juliana Haps
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60 JAAR TENNISVERENIGING DE ZOETSMEER
LOUIS VAN DE GROES AL 12½ JAAR VOORZITTER

LOUIS
VAN DE GROES

Waarschijnlijk is hij zelf geen toptennisser,
maar als bestuurder is hij een kei en inmiddels
stuurt hij het bestuur van TV ‘De Zoetsmeer’
en verschillende commissies al 12½ jaar met
groot enthousiasme aan.
En wie verschijnt er dus in onze rubriek “In the
Spotlight”? Louis van de Groes.
Louis, voor al degenen die je
niet (goed) kennen, zou je je
even kort willen voorstellen?
Ik ben Louis van de Groes, 68
jaar en geboren in Haps. Ruim
45 jaar getrouwd met Annelie,
vader van
2 dochters (Femke en Eelke) en
opa van 4 kleinkinderen.
Ruim 42 jaar gewerkt bij Imvek
B.V. / Pingo Slachterij / Hendrix
Voeders / Nutreco / For
Farmers.
In 2018 met pensioen gegaan.

Hoe ben je op de voorzittersstoel belandt?
In 2009 stopte Hans Peters als voorzitter. Ik was op dat moment penningmeester van
de tennisvereniging. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter had niets opgeleverd.
Stan Joosten bood aan om het penningmeesterschap van mij over te nemen met de
voorwaarde dat ik dan voorzitter zou worden. Zo gezegd zo gedaan.
Heb je nog meer functies bekleed binnen het bestuur van TV De Zoetsmeer of andere
besturen?
Ik ben in 1983 in het bestuur gekozen en kreeg de
taak van ledenadministratie toebedeeld.
Daarna voorzitter van de wedstrijdcommissie,
penningmeester en nu dus voorzitter. Verder ben ik
enkele jaren voorzitter geweest van het schoolbestuur
en medeoprichter van Jeugdcarnaval Haps en hier
10 jaar voorzitter van geweest.
Kan je wat meer over jezelf vertellen? Wat deed je naast tennis in het dagelijks leven?
Ik ben in 1972 begonnen bij de toenmalige FRIKI in Boxmeer. In 1973 gaan werken bij
IMVEK B.V., het verkoopkantoor van de PINGO slachterijen een onderdeel van Hendrix
Voeders in de Spoorstraat in Boxmeer. In maart 1975 verhuisd naar de Pingo Slachterij
in Uden. Na de omschakeling van diepvries slachterij naar vers
slachterij ben ik gevraagd om de slachterij planning op mij te
nemen.
Dit hield in dat ik er samen met de afdelingschefs
verantwoordelijk voor was dat alle bestelde producten ’s avonds
in de koeling klaar stonden om de volgende dag te worden
uitgeleverd. Na enkele jaren werd ik verantwoordelijk voor de
aanvoerplanning van eerst de slachterij in Uden, daarna voor
Uden en Goor.
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In 1989 werd de slachterij in Uden gesloten en kwam ik in dienst van Pingo Goor met
als taak de aanvoerplanning en de transport- en laadplanning van de vleeskuikens vanaf
de boer naar de slachterij. Het was geen baan van 8 tot 5 zoals dat heet. Ik werd zeker
2 tot 3 keer per week ’s avonds laat of ’s nachts gebeld dat een vrachtwagen of
laadploeg er niet was om de vleeskuikens te laden en dan moest er direct een oplossing
gevonden worden, want de slachterij met ruim 100 personen mocht niet stil komen te
liggen vanwege een stagnatie in de aanvoer van de vleeskuikens. In de meeste gevallen
lukte dit, maar natuurlijk ook wel eens niet. Dan moesten de kosten zo beperkt mogelijk
gehouden worden.
In 2001 overgestapt van de Pingo slachterij naar Hendrix UTD, waar ik hoofd planning
werd van de hele tak vleeskuikens. Mijn afdeling moest er voor zorgen dat er elke week
voldoende vleeskuikens slachtrijp waren om aan de vraag van de slachterijen te
voldoen. Overleg met de broederijen hoeveel broedeieren er in de broedmachines
moesten worden ingelegd. Een planning met de vleeskuikenhouders maken wanneer ze
de eendagskuikens van de broederijen zouden ontvangen en tevens in welke week deze
dan weer naar de slachterijen zouden gaan. Dit was elke week een hele puzzel om dit
voor elkaar te krijgen. Na de overname van de Pingo Slachterijen door de PLUKON
organisatie veranderde er veel in
mijn werkzaamheden. We waren
als afdeling niet meer
verantwoordelijk voor de aanvoer
van de slachterijen, want dat
werden de slachterijen zelf. Dit
betekende dat ik ’s avonds en ’s
nachts niet meer werd gebeld en
dat was in het begin even
wennen, maar gaf ook veel rust.
Na mijn pensioen in 2018 ben ik
in oktober een nieuw huis gaan
bouwen aan de Margrietstraat.
Met de nodige hulp van familie en
vrienden konden we er precies
een jaar later, eind oktober, in
gaan wonen.
Binnen was het bijna klaar, maar buiten moest er nog veel gebeuren.
Met wat oponthoud konden we zeggen dat het in augustus 2020, bijna 2 jaar na
aanvang, zowel binnen als buiten helemaal op orde was. Vanaf die tijd ben ik anderen
gaan helpen, zoals wij toen zijn geholpen.
Wat vind je zo leuk aan tennis?
Tennis is gewoon een heel leuke sport. Je kunt het van heel jong tot heel oud spelen en
je speelt op je eigen niveau. Het voordeel is dat je hoeft maar met zijn tweeën hoeft te
zijn om te kunnen tennissen. Het is een individuele sport, maar ook een teamsport. Bij
het enkel spel kun je bij verlies niemand anders als jezelf de schuld geven of natuurlijk
je tegenstander, omdat die beter was. Je kunt ook dubbelspel spelen en dan heb je een
partner en vorm je samen een team. Bij competitie spelen speel je met een team van
minimaal 4 personen. Afhankelijk van de competitiesoort speel je enkel- en
dubbelspelen of alleen dubbelspel . Na de wedstrijden bij zowel competitie, toernooien
en clubkampioenschappen is het altijd gezellig om met je tegenstander(s) op het terras
of in de kantine door te brengen onder het genot van een hapje en een drankje

Zie niet wat je denkt te zien, maar zie wat er is.
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In 1961 is tennisvereniging TV Zoetsmeer opgericht, hoe lang speel jij zelf tennis?
Ik ben zelf samen met Annelie in 1982 bij de tennisvereniging gegaan. Dus nu bijna
40 jaar lid van deze mooie vereniging.
Wat is voor jou de grootste uitdaging als
voorzitter?
De grootste uitdaging is altijd geweest om
De Zoetsmeer een heel toegankelijke, maar
zeker gezonde vereniging te laten zijn, waar
zowel recreatief maar ook prestatief kan
worden getennist. De leden moeten zich er
welkom voelen en het moet gezellig blijven.
Hoe vaak zijn er trainingen? Hebben jullie
vaste leraren?
In het voorjaar worden op dinsdag en woensdag trainingen gegeven en in het najaar
telkens een cyclus van 10 – 15 lessen. We werken sinds vorig jaar samen met WITS
TENNIS een tennisschool uit Uden. Zij proberen wel een vaste leraar op een vereniging
te zetten, maar zoals het overal gaat, mensen veranderen ook wel eens van baan of
standplaats. Een zekerheid van een vaste leraar is er nooit.
Wedstrijden/ Competitie?
Je gaat “vrij” tennissen en daarmee bedoelen we als tennissers dat je
tegen iemand een partij gaat tennissen. Is het een wedstrijd?
Ja, want je speelt altijd om te winnen. Bij clubkampioenschappen en
toernooien speel je zeker om te winnen, want je wilt de volgende ronde bereiken om
verder te spelen en om eventueel kampioen te worden. Bij de competitie speel je ook
voor de winst want daarmee verdien je punten voor je team, want je wilt als team de
competitie winnen / kampioen worden.
Louis, hoe heet die nieuwe tennissport ook al weer en heeft De
Zoetsmeer hierover nagedacht?
Zo nieuw is dat nu ook weer niet. Padel wordt al jaren in Spanje
gespeeld en is de laatste jaren ook in Nederland steeds populairder
geworden. Wij hebben er als bestuur over nagedacht, maar het is een
heel grote investering. Om 2 banen aan te leggen moet je denken aan
een bedrag van ruim € 100.000,= en dat hebben wij zomaar niet ter
beschikking. Wil je dit toch gaan doen, dan heb je zeker 50 tot 100 nieuwe leden nodig
bovenop het aantal leden dat we nu hebben. Maar wie weet vinden we een grote
sponsor of meerdere sponsoren, die dit voor ons willen financieren.
Hoeveel leden telt de vereniging momenteel?
We hebben op dit moment 278 leden waarvan een 50-tal jeugdleden.
Iedereen kan bij de vereniging, hoe oud is het oudste en jongste lid?
Vanaf 6 jaar kun je bij de vereniging. Het jongste lid is 7 jaar en het oudste lid wordt
binnenkort 87 jaar.
Welke uitdaging zou jij nog graag aanpakken voor de verenging komende tijd?
Dat laat ik aan mijn opvolger over. Ik vind het na ruim 38 jaar bestuurswerk, waarvan
12½ jaar voorzitter, genoeg geweest. Mijn opvolger staat klaar en
heeft er erg veel zin in. Op 8 juli hebben we de algemene
ledenvergadering en daar neem ik afscheid als voorzitter en bestuurslid.
Ik blijf nog wel beschikbaar voor hand- en spandiensten en eventueel
een project, zoals een eventuele aanpassing / verbouwing van de
kantine. Een verplaatsing van de tennisbanen naar sportpark “De Berkte”
is natuurlijk een heel mooi en intensief project, mocht dit er nog ooit van komen.
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Heb je nog meer hobby’s?
Een andere hobby was het carnavals
gebeuren. Ruim 10 jaar in de Raad van Elf
gezeten en daarna, zoals ik al eerder heb
vermeld, nog eens 10 jaar voorzitter van
Jeugdcarnaval Haps. In de tijd dat ik in de
raad van elf zat heb ik de zittingsavonden mee
georganiseerd en vanaf 1990 doe ik zelf mee aan de
zittingsavonden. Nu ik wat meer “vrije tijd” heb, ben ik
als hobbyist veel bezig in het bouwgebeuren. Eigen huis
gebouwd en daarna hand- en spandiensten bij een
andere verbouw / nieuwbouw. Het hele bouwgebeuren
vind ik bijzonder interessant en door mee te helpen leer
je veel om eventueel bij jezelf toe te passen.
Kun je enkele leuke anekdotes vertellen?
Bijna alle bezoekers aan ons tennispark zeggen dat ons
park er zo mooi uit ziet en dat is ook zo met dank aan onze onderhoudsploeg.
Daar kunnen ze niet genoeg complimenten voor krijgen.
Jaren geleden bij het Nabuurs toernooi kwamen 2 deelnemers
naar ons toe om afscheid te nemen, want ze hadden alle 3 de
wedstrijden in de poule verloren. Ze gingen nu met Pasen naar
België een paar dagen vakantie houden. Wij vertelden hun dat
ze toch nog zeker één keer moesten komen spelen, omdat het
bij ons de gewoonte was dat de poulewedstrijden opwarmertjes
waren voor het vervolg schema. Als ze de volgende wedstrijd
zouden verliezen dan was dat de laatste wedstrijd voor hen. Ze
keken ons ongelovig aan, maar zeiden toe dat ze dan voor die
wedstrijd terug zouden komen. Zo gezegd zo gedaan en ze
wonnen daarna alle wedstrijden en werden kampioen in hun
klasse. Hun uitspraak: “In Haps kun je gerust alle
poulewedstrijden verliezen en dan nog kampioen worden”.
Zoiets kan alleen in Haps en anders nergens.
Louis, bedankt voor het interview en geniet van je pensioen en
nog vele jaren klus- en tennisplezier.

Naschrift redactie:
Natuurlijk was Louis ook
Prins Carnaval!
In 2001 werd Louis “Zelfkanter van
het jaar” en op 30 april 2009 werd
hij Koninklijk onderscheiden en Lid
in de Orde van Oranje Nassau voor
zijn vele verdiensten voor de
tennissport en het plaatselijke
carnavalsgebeuren.
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STAPPERT BILJARTEN
Beste biljarter(s) ...
WE MOGEN WEER VANAF afgelopen MAANDAG 7 JUNI!
Om een en ander weer op te starten gaan we vooralsnog
beginnen op 3 middagen namelijk:
Dinsdag -, woensdag - en donderdagmiddag.
We beginnen alle 3 dagen om 13.30 uur tot 17.00 uur
op basis van vrije inloop!
Bent u beginnend of zoekt u een nieuwe hobby?
Kom binnen wandelen of heeft u vragen, even een mailtje,
appje of telefoontje naar: sportcafe.stappert@home.nl
APP/MOBIEL: Guus Nabuurs 06- 57 93 14 83 of
John Nabuurs 06-30 31 60 90
Wij hebben (bijna) altijd het juiste antwoord!
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SUPER OMA
Zondag was altijd de allerleukste dag van de week toen ik klein was. Dan gingen
we op bezoek bij opa en oma, op de boerderij aan de Lokkant. We renden rond in
‘het voejerhuus’, gingen buiten op avontuur, verstopten ons in de kelder en gingen
‘op vakantie’ in de grote paarse camper die achter de melkstal stond.
Inmiddels heeft oma een mooi appartement in de SchitteRing en alle tien
kleinkinderen zijn volwassen. We zijn aan het studeren en werken; van drijvende
kracht bij bedrijven in de buurt tot arts, vrachtwagenchauffeur, psycholoog,
teamleider en medewerker in de zorg en bij de gemeente en landelijke overheid.
We zijn uitgewaaid naar verschillende hoeken van het land. Of in mijn geval, naar
Engeland.
In september komen we bij elkaar voor het jaarlijkse familieweekend.
Via Whatsapp blijven we op de
hoogte van verjaardagen,
verhuisberichten en uitbreiding
van de ‘kouwe kant’. Oma heeft
een digitale fotolijst waarop
klusprojecten en vakantiefoto’s
voorbijkomen. Bijna elke dag is
er ook een nieuwe foto van
Robin, oma’s eerste
achterkleinkind.
Nu de coronagevallen in Engeland
en Nederland aan het dalen zijn
mochten we eindelijk op bezoek
komen.
Dus hier op de foto:
Nelly Selten (leeftijd 92) met oudste dochter José (63), eerste kleindochter Noortje
(32) en achterkleindochter Robin (6 maanden).
En overgrootmoeder, dat klinkt wel erg ouderwets.
Oma Nelly is voor Robin ‘super oma’.
Noortje Uphoff
Geluk bestaat uit drie dingen: iets om van te houden,
iets om te doen en iets om op te hopen.
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IK ZOEK EN DURF TE VRAGEN…
WoonZorgComplex De SchitteRing in Haps is op zoek naar enkele
vrijwilligers die samen met betrokken familieleden,
collega vrijwilligers en medewerkers het leven van
de aanwezige bewoners willen veraangenamen.
Ben jij zo’n vrijwilliger waar De SchitteRing
naar op zoek is?
• Een ochtend (naar keuze) ondersteunen bij het ontbijt in een
van de huiskamers
• Een avond (naar keuze) koken in een woning met bewoners en collega(’s)
• Een wandeling maken na het avondeten
• Een wandeling maken gedurende een (of meerdere) dag(en) in de week
• In de avond gezelschapsspelletjes doen met een of meerdere bewoners
• Als maatje om met een bewoonster te praten over actuele onderwerpen en
actief met haar bezig te zijn
• Als maatje voor een bewoner om samen bezig te zijn. De heer verveelt zich en
geniet van een wandeling, een autoritje (km worden vergoed) en spelletje
• Met bewoners op de duofiets een ritje maken door het mooie Haps.
De SchitteRing ontvangt u met open armen, biedt gezellige collega’s, dankbare
bewoners, op tijd een natje en droogje en een sfeervolle omgeving.
Hebt u interesse, wilt u meer informatie, een vrijblijvend gesprek of ervaren of deze
vragen voor vrijwilligers bij u passen, neem dan contact op met:
Henk Ermers, Coördinator Informele Zorg, Pantein regio Cuijk, Castella & de SchitteRing
h.ermers@pantein.nl / 0485 – 844 478 / 844 402
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
14 juni
21 juni

Woensdag 16 juni
Maandag

21 juni

Zaterdag

26 juni

Vrijdag

2 juli

Zaterdag

3 juli

Zaterdag

10 juli

GFT- container
GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)
Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur
Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
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’.
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
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 de Kampakker
Papiercontainer staat vrijdagmiddag op de hoek De Aalsvoorten/
Bogaersstraat; zaterdag van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers.

Het is 12 uur ‘s middags en het regent.
Is het mogelijk om over 60 uur de zon weer te zien schijnen?
Nee, want na 60 uur is het middernacht!

Maandag
Maandag
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ZELFKANT THUISFEEST QUIZ 19 JUNI 2021
Goejendag Hops, speciaal voor jullie allemaal organiseert CV De Zelfkant, na het
succes van vorig jaar, nog één keer een Thuisfeest Quiz.
Dit keer niet ter vervanging van het Tuinfeest, maar als dé afsluiter van de
lockdown thuiszit periode!
We kunnen natuurlijk niet teveel verklappen, maar wat
we voor jullie in petto hebben is een ludiek
avondvullend programma met vele bekende gezichten
en speciale 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.
Wanneer? Op zaterdag 19 juni 2021 vanaf 20:11 uur.
Wat? Een interactieve, ludieke online quiz die live zal worden gepresenteerd.
Hoe werkt het? Iedereen kan gewoon meedoen, jong en oud.
Want alle vragen zijn meerkeuze vragen, dus niet alleen de echte
kenners maar ook de gelukkige gokkers maken kans op de vele
prijzen. De (Kahoot) quizvragen zijn te beantwoorden via je
mobiele telefoon of tablet. Als de vraag gesteld is simpelweg een
van de vier keuzes in toetsen. Het scherm zal er dan uitzien als op
het plaatje hier.
Hoe kan ik meedoen? Door een ticket te kopen en in te schrijven via:
https://eventix.shop/w2mesmck
Deze link staat tevens op onze website www.dezelfkant.nl en onze Facebook
pagina. Belangrijk is om je e-mailadres goed in te vullen en je quiznaam of
teamnaam te onthouden voor de deelname op de avond van de quiz.
Na inschrijving en betaling krijg je een mail. Kijk voor de zekerheid ook in je spam
mail voor de bevestiging van ‘Eventix’ ticket systeem. Op de dag van de quiz
ontvang je (tussen 18:45u en 20:00u nog een mail met alle instructies.
Wat kost het? € 7,50 per ticket, € 14,00 voor 2 tickets en € 20,00 voor 3 tickets.
Geen geld voor een avond vol vertier!
1 ticket staat voor 1 “quizteam”. Een team kan uit één of meerdere personen
bestaan. Stel dat je met een groepje gaat kijken, dan is het leuker om meerdere
tickets te kopen zodat je ook onderling de strijd aan kunt gaan en natuurlijk ook
meer kans maakt op de te winnen prijzen.
Kan ik ook meekijken zonder mee te quizzen? Ja, door op de avond zelf naar
de YouTube-link van De Zelfkant te gaan en dat te streamen.
Maar het is natuurlijk veel leuker om zelf mee te doen!
Hoe kan ik me voorbereiden? Zorg dat je de uitzending van de quiz kunt kijken
op een tv of computerscherm. Internet op dat apparaat is wel nodig. Daarnaast heb
je een telefoon of tablet nodig om de quizvragen te beantwoorden. Denk aan een
volle telefoonaccu! En zorg voor wat hapjes of drankjes ‘on the side’. ☺
Op naar een grandioos laatste Thuisfeest!
Met enthousiaste en carnavaleske groeten,
CV De Zelfkant
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