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ZATERDAG 18 SEPTEMBER: OUD IJZERAKTIE
Zaterdag 18 september vindt de landelijke opschoondag plaats en Muziekvereniging
Juliana draagt graag haar steentje bij want op deze dag vindt onze Jaarlijkse oud
ijzeraktie plaats.
Net als voorgaande jaren werken we weer samen met Kremers Metaalhandel.
Al het oud ijzer is welkom.
Kremers Metaalhandel is een modern ingericht verwerkingsbedrijf waardoor alle
materialen op een milieuvriendelijke wijze worden gescheiden.
We beginnen om 09.00 uur dus zorg ervoor dat je op tijd
het ijzer voor MV Juliana aan de straat heeft staan.
Vragen? Neem dan contact op met onze oudijzercommissie: Joris van Elk,
telefoonnummer: 06-46801924 (na 17.00 uur) en dan zorgt onze commissie
ervoor dat alles naar wens verloopt!
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ACTIVITEITEN 17 SEPTEMBER T/M 1 OKTOBER
ACTIVITEITEN
Caboose Nexxt
Oud ijzeraktie
Foodtour
Gymles volwassenen
Gemeentehuis dicht
Stroopwafelactie Havoc
Open wijngaarddagen Het Putsel
Huistheater de Steenakker

DATA
Vrijdag 17 september
Zaterdag 18 september
Zaterdag 18 september
Maandag 20 september
Dinsdag 21 september
Vrijdag 24 september
25 en 26 september
Zondag 26 september

BLZ
19
1
18
25
3
28
31
26

Van harte welkom bij de redactie zijn: foto’s, interessant of wetenswaardig
nieuws, een mooie verhaal, gedicht, puzzel, recept, rebus, enz.
Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
Wij zijn ook nog op zoek naar foto’s / verhalen van verdwenen Hapse beroepen?

DE SCHAKEL NUMMER 18 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021

Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 – 318307 of 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.
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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

Dinsdag 21 september
Prinsjesdag 2021

Hand grasmachine.
(35 cm breed)
J. Meulepas
Tel: 0485-31 84 27

GEMEENTEHUIS DINSDAGMIDDAG 21 SEPTEMBER GESLOTEN
Ter voorbereiding op de nieuwe gemeente Land van Cuijk is op
dinsdagmiddag 21 september 2021 het gemeentehuis vanaf
12.30 uur gesloten en zijn wij ook telefonisch niet meer bereikbaar.
Woensdag 22 september staan wij weer voor u klaar.
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DOOPWERKGROEP ZOEKT NIEUWE LEDEN
Voor de doopwerkgroep Haps zijn wij per direct op zoek
naar nieuwe leden die de werkgroep willen voortzetten. Wij
hebben de activiteiten voor de doopwerkgroep zelf
inmiddels naast ons neergelegd.
De doopwerkgroep bereidt de ouders van de dopeling voor
op n ondersteunt tijdens de doopviering in de parochiekerk
H. Nicolaas in Haps.
Zij houdt zich daarbij bezig met zowel de praktische als de
administratieve kant hiervan.
Inzet voor de doopwerkgroep is op vrijwillige basis.
Heb je meer informatie nodig?
Of wil je je juist aanmelden?
Neem contact op met de doopwerkgroep via
mailadres: doopwerkgroephaps@outlook.com.
Graag een bericht voor 15 oktober a.s.
Met vriendelijke groet,
Loes van Summeren, Petra Peeters en Annemieke Laurant

WIM VAN HEESWIJK
Wim van Heeswijk: “Ik blijf in Haps wonen en lopen tot ik door mijn
hoeven zak”.
En dat deed ie uiteindelijk.
Zijn zeer beperkte zicht en het feit dat hij steeds
slechter ter been werd, weerhielden hem er niet
van om dagelijks op pad te gaan om een
bezoekje af te leggen en om wat boodschappen
bij De Spar te halen. Soms viel hij en werd hij
geholpen door omstanders. In de winkel werd
hij ook altijd als vanzelfsprekend geholpen bij
het uitzoeken van levensmiddelen.
Wij zijn de Hapse gemeenschap en ook zijn
buurtgenoten in ‘De Schans’ dankbaar dat
de helpende hand er altijd was.
Ook nu, bij zijn overlijden op 90-jarige leeftijd (22-08-2021), krijgen wij
veel steun en warmte door middel van berichten, kaarten, telefoontjes,
mails en appjes. Hartelijk dank daarvoor, mede namens ons mam en de
rest van de familie. Het doet ons goed.
Peter, Nicole en Liesbeth van Heeswijk
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 18 september 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden ouders Broer en Zus Gijsbers
Jaargedachtenis Fam. Kelders–van Mil en
50e jaargedachtenis van Tiny Kelders
Zaterdag 25 september 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd. Wim Peeters Weem
Jaargetijde Henny Selten en
Fam. Selten-Ingebleek
Priester van de week:
Pastoor James – Tel. 0485-451282. Vrijdag 20 tot vrijdag 27 september
Pastor Bas v Dijk – Tel. 0485-218712 Zaterdag 21 tot zaterdag 28 september
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03,
tel. 0485 - 312817. U kunt daar een envelop met gepast geld in de brievenbus
stoppen. Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt.
De kosten bedragen € 12,=

INSTALLATIE PASTOOR JAMES IN DE WILLIBRORDUSKERK MILL
Op zondag 3 oktober wordt pastoor James geïnstalleerd als nieuwe
pastoor van parochie de Goede Herder.
De feestelijke viering begint om 10.30 uur met een
eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk te Mill.
Daarna is er gelegenheid om pastoor James te feliciteren met zijn
benoeming.
In verband met de coronamaatregelen zijn er beperkingen.
Dit houdt in dat u zich moet aanmelden voor de eucharistieviering.
Dit kan door een aanmelding te sturen naar: arochiedegoedeherder.mill@gmail.com
of telefonisch (0485-451282) van dinsdag t/m vrijdag alleen in de ochtend van
9.00 uur tot 12.00 uur.
Graag een vriendelijk verzoek om een vaccinatie of een geldig negatief bewijs mee
te nemen.
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HEILIGE ST. NICOLAAS KERK HAPS
Toen Haps rond 1600 een zelfstandige parochie werd,
kreeg deze kapel de status van een volwaardige kerk,
met als patroonheilige de H. Nicolaas. Jan Broeren werd
in 1637 zijn eerste pastoor.
Na 1648 werd de openbare uitoefening van de katholieke
godsdienst verboden. Het Hapse kerkje werd dan ook
gesloten en de katholieken bouwden een schuurkerk in
Oeffelt. In 1662 is nog wel een protestantse dame van
stand, Johanna van Karpen, in het kerkje begraven.
Haar grafsteen staat nog steeds bij de ingang van de
kerk onder de toren.
Na 1800 kregen de katholieken hun kerk weer terug.
In 1808 besloot de toenmalige pastoor Derks een nieuwe
kerk te bouwen, omdat de oude te klein was voor het toe
nemend aantal inwoners. In 1810 was deze kerk klaar en in
1819 kreeg Haps voor het eerst een kapelaan. Maar aan
het eind van de negentiende eeuw voldeed ook deze
gebedsruimte niet meer.
Pastoor Hermans maakte in 1897 plannen voor een nieuwe, grotere kerk. Architect C.
Fransen, een leerling van Cuijpers en ook afkomstig uit Roermond, ontwierp de nieuwe
kerk. H. Vereijken uit Bergeijk werd de aannemer van de Hapse kerk, die hij voor de
som van ƒ 51.322,- neerzette. In augustus 1899 werd de nieuwe kerk in gebruik
genomen en de oude afgebroken. Die oude kerk stond op de plaats van het huidige
kerkhof. De Bossche bisschop Wilhelmus van de Ven wijdde de kerk in juni 1900 in. Het
was voor Hapse begrippen een imposant gebouw: 13 meter hoog, 38 meter lang, 16
meter breed en met een torenspits van 45 meter hoog.
Heeft een achtzijdige spits en een balustrade met vier hoekspitsen. Bovendien staat er
een vieringtorentje op het dak. Boven de hoofdingang van de kerk bevindt zich een
reliëf dat de heilige Nicolaas met de drie jongelingen voorstelt.
Ook het interieur kreeg alle aandacht. In
de jaren 1900-1905 vervaardigde het
atelier Thissen uit Roermond de altaren,
het hoogaltaar en de twee zijaltaren met
voorstellingen uit hout gesneden. Het
hoogaltaar laat scènes uit het leven van
de H. Nicolaas zien. Het Maria-altaar
heeft afbeeldingen uit het leven van
Maria, en het Josef-altaar afbeeldingen uit
zijn leven. Ook veel van de andere
beelden in de kerk zijn gemaakt door
atelier Thissen.
De kruiswegstaties zijn in 1905 gemaakt. Ze zijn het werk van Karel Beijaart uit Brugge,
die de voorstellingen op koperen platen schilderde.
Slechts een paar oude elementen kwamen in de nieuwe kerk terug: allereerst de
doopvont van rond 1600, die dus nog gebruikt en stamt nog uit de oorspronkelijke kerk.
En ook de preekstoel bestond al: dat was een schenking van het St. Nicolaasgilde uit
1855.
De Sint Nicolaaskerk is een neogotische kerk uit 1899 en geklasseerd als
rijksmonument.
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Kapelaans- pastors - Pastoors Haps
In 1971 werd pastoor van Kessel benoemd tot pastoor in Haps tot 6 april 2012.
Het priestertekort is de voornaamste reden geweest voor de parochies Haps Langenboom - Mill - Sint Hubert en Wilbertoord samen te voegen tot de fusieparochie
Regio Mill. De Pastorale Eenheid Regio Mill werd in het leven geroepen en op
1 december 2014 is deze opgegaan in de nieuwe parochie: Parochie Regio Mill, die in
mei 2017 de naam gekregen heeft: Parochie De Goede Herder. Pastoor Ad van der
Meijden werkte vanaf 1 maart 2017 samen met pastor Bas van Dijk. Met ingang van 1
augustus 2021 heeft pastoor James deze functie overgenomen van Pastoor Ad van der
Meijden.
Heer Willem, pastoor van Haps
Niet bekend
Albert Hamdicks (Hendriks)
1569-1572
Claess Thonissen
1583
Joachim van den Berch
??
Henricus Schaers
??
Hendrik Willems
1631
Johan Brueren
1637-1656
Egbertus Emberts
1656-1672
Johannes Verheijden
1672-1691
Bernardus Dieriksen
1691-1693
Godefridus Bloemaerts
1693-1719
Elsearius Capiet
1719-1731
Gerardus van Wanroij
1731-1746
Josephus van Els
1746-1792
Franciscus Derks
1792-1823
Johannes van Veerssen
1823-1873
Franciscus Manders
1873-1892
Lambertus Hermans
1892-1922
Ernest Pompe
1922-1945
Johannes Steures
1945-1965
Hendrikus Hermus
1965-1971
Antonius van Kessel
1971- 6 april 2012
Pastoor Ad van der Meijden
2012 – 1 juli 2021
Pastor Bas van Dijk
2017- nu
Pastoor James
2021- nu
o.a. info uit BHIC - Parochie de Goede Herder
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NIEUWE TOEKOMST VOOR ONZE KERKGEBOUWEN
DE KRACHT VAN DE SAMENLEVING:
WAT KAN EEN DORP BEREIKEN
Ook de Nicolaaskerk van Haps staat in de komende tien jaar een
keer op de agenda van de Parochie (De Goede Herder), de
dorpsraad, de nieuwe Gemeente Land van Cuijk. Een Kerkenvisie
gaat helpen om de komende jaren samen na te denken over een
duurzame toekomst voor het kerkgebouw. Het kerkdorp wordt
betrokken bij een project dat in Gemeente Mill en St. Hubert is
gestart.
Kerken zijn vaak het middelpunt en het hart van de gemeenschap.
Menig inwoner is er gedoopt, getrouwd of heeft er gerouwd. Maar
steeds meer kerken komen leeg en verliezen hun functie. Minder
kerkbezoekers betekent minder geld voor onderhoud en voor de
energierekening. Ook in onze gemeente is het goed om na te
denken over de toekomst van onze kerkgebouwen. In een serie van 2 artikelen laten we
enkele tientallen betrokken inwoners aan het woord. De informatie werd opgehaald uit
de bijeenkomsten, gehouden in juni, met inwoners uit verschillende kernen, waaronder
Haps. Deze week een weerslag van bijeenkomst 3 en 4.
Parochie De Goede Herder en de gemeente Mill & Sint Hubert werken aan een
Kerkenvisie voor de kerken in Mill, Langenboom, Sint-Hubert, Wilbertoord en Haps.
Daarmee kunnen vanaf 2022 de parochie, de (nieuwe) gemeente en de inwoners in
gesprek blijven én elkaar vinden als ergens een kerksluiting onafwendbaar blijkt te zijn.
De parochie wil blijven zorgen voor de geloofsgemeenschap en wil samen met de
dorpen in gesprek gaan over de toekomst van de gebouwen. Kerken worden dus beslist
niet zomaar te koop gezet. Bovendien kan het houden van diensten eventueel als
nevenfunctie mogelijk blijven.
Bijeenkomst 3: een groep bestuurders en denkers, en vanuit die hoedanigheid
nadenkend over welke processen er belangrijk zijn.
Bij deze derde bijeenkomst hebben we het over de kracht van de samenleving. Wat kan
een dorp bereiken? De plannen in en rondom de kerk van Langenboom vormen een
blauwdruk voor hoe de andere dorpen het ook graag zouden doen, lijkt nu al. Maar de
realiteit en de situatie in elk dorp zijn natuurlijk verschillend. In Langenboom was het
verdwijnen van de (laatste) kroeg een katalysator was voor een enerverend proces van
dorpsvernieuwing, legt een Langenboomse deelneemster uit. Volgens een Hapse
gesprekspartner heeft Langenboom dan ook de logica (een kerk die redelijk makkelijk
een nieuwe bestemming te geven is) en de noodzaak (het verdwijnen van de
‘huiskamer’ van het dorp) mee. Bovendien is de samenhang in het Millse kerkdorp
ongekend. Alleen een dorp als Wilbertoord mag daar ook prat op gaan, menen de
deelnemers.
“Mill is minder hecht, want groter”, zegt een Millenaar die in het maatschappelijke leven
al decennialang betrokken is bij initiatieven en meer recent door Ontdek Mill met het
lokale kerkbestuur contact kreeg. “Heel veel gemeentes kunnen jaloers kijken naar wat
er in Langenboom gebeurt. Andersom hebben wij in MIll niet de noodzaak om heel veel
te veranderen, maar er is wél de zorg voor een monumentale kerk ”
Jeugd
Ook in dit gezelschap is respect voor de gelovigen die nog wél naar de kerk (willen)
gaan. Maar dat zij alléén de kerk ook niet open kunnen houden, is duidelijk. “Voor hen
moet er beslist een mogelijkheid zijn om naar een dienst te blijven gaan. Maar dat hoeft
wat mij betreft niet in de kerk zélf”, zegt de Hapse bestuurster.
DE SCHAKEL 17-2021
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Een dorpsgenoot wil de kerk ook graag behouden, maar vanuit cultureel oogpunt. “Het
zou fijn zijn als we ons voor een nieuwe bestemming ook richten op de jeugd. Het gaat
ze óók aan.”
En in Mill? “Er is drie miljoen euro nodig voor herstelwerkzaamheden. Ongeveer de helft
wordt gesubsidieerd, maar dan nog is het een immens bedrag. Moet je dat nog willen
investeren? De exploitatie kan allang niet meer uit: stoken voor een viering kost 400
euro, terwijl er 15 euro aan collectegeld binnenkomt. Dat is niet vol te houden, zegt het
kerkbestuur zelf ook. En voor wie of waarvoor gaan we de kerk straks open houden?
Waarschijnlijk voor niet-commerciële invullingen. De exploitatie wordt wel een ding. Ik
zou wel eens willen weten hoe de jeugd daar tegenover staat.”
Geen ‘slechte’ ideeën
Mogelijke toekomstige bestemmingen passeren de revue, en het gezelschap beseft dat
er op voorhand eigenlijk geen ‘slechte’ ideeën zijn; je moet er vooral eens over
dóórdenken. Een plan dat nu misschien nog weinig realistisch is, zou dat in de naaste
toekomst zomaar wél kunnen worden. Zonnepanelen als energiebesparing? Die mogen
nu nog niet op het dak, maar in de toekomst? Of toch dat museum, hoewel
commercieel misschien niet zo interessant? Tenslotte wil elk dorp zijn eigen
geschiedenis bewaren. Daarvoor is een kerk een mooie locatie.
“Laat niet alleen het parochiebestuur meedenken, maar leg plannen ook voor aan
organisatoren van evenementen, projectontwikkelaars, architecten”, klinkt het. De
parochie denkt aan een ‘ideeënloket’, waar iedereen terecht kan en waaraan
bijvoorbeeld een bedrijfscontactfunctionaris en een toerisme-expert gekoppeld worden.
“De parochie moet open minded zijn. En laat de jeugd meedenken: dat is vaak heel
verfrissend”, aldus een deelnemer. De rol van gemeente is volgens de Langenboomse
deelneemster die van transparant zijn, gelijk behandelen en van spreken in duidelijke
taal. “En ga naar de mensen toe.” De laatste is voor de Hapse bestuurster: de rol van
het raadslid. “Die moet de taal van de bevolking naar voren brengen in de
gemeenteraad. Dat kan via dingen die op de agenda staan, maar je kunt als raadlid ook
dingen zélf aanbrengen. Het blijft het beste als de gemeente zegt: mensen ga zelf op
zoek naar oplossingen. Zit daar iets goeds bij? Dan willen wij heus meewerken.”
Bijeenkomst 4: een gemixte groep, die vooral sprak over het erfgoed van het
katholieke geloof.
Voor de kerkdeur…
Ook bij deze vierde en laatste bijeenkomst hebben we het over de kracht van de
samenleving. Wat kunnen een dorp en een dorpsraad bereiken? Vooropgesteld is ook
deze groep het erover eens dat de kerk altijd een ontmoetingspunt is geweest in het
dorp. En dat dit ook zo zou moeten blijven. Al 'communiceert de jeugd tegenwoordig
niet meer vlak voor de kerkdeur…'
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"Vanuit mijn werk weet ik dat bepaalde kopers voor kerkgebouwen in de rij staan",
begint een Langenboomse deelnemer, die vindt dat dorpen zelf aan zet moeten blijven:
"Ik zie een dorp als onderdeel van het Land van Cuijk. En in elk dorp is de kerk nog
steeds het middelpunt. Elk dorp mag zijn eigen karakter hebben. Je ziet meer en meer
kapelletjes, het geloof is niet weg. Geloof is voor mij ook niet 'geloven in de kerk', maar
'geloven in elkaar'. Als we het in een dorp samen eens kunnen worden over een nieuwe
bestemming, dan kunnen we veel bereiken."
"Wat er kan en mag, hangt ook af van de pastoor", vindt een deelnemer uit Haps. "Die
bepaalt voor een belangrijk deel de betrokkenheid die mensen af of niet met hun kerk
hebben."
Soepeler geworden
Daarbij is het goed te weten dat het bisdom de laatste jaren soepeler is geworden bij de
herbestemming. Maar we hebben het natuurlijk over gewijde grond, waarop je bij wijze
van spreken niet zomaar een kinderdagverblijf kan beginnen. Niettemin wil de parochie
volgens de gespreksleiders met iedereen in gesprek. "Het gaat de parochie echt
allereerst om de gelovigen. Die kerk? Ja, dat is lastig, maar kom maar met ideeën
vanuit de gemeenschap. De héle gemeenschap, en niet alleen van de gelovigen. De
parochies hebben daar absoluut oren naar", klinkt het. Hoe kunnen we dan invloed
uitoefenen vanuit het dorp? "Door draagvlak te creëren", stelt een Millse deelneemster
vast. "Ik wil graag dat de kerk een vast punt in het dorp blijft. Dat zou dan ook door
veel mensen gedragen moeten worden." Daarbij denken de gespreksdeelnemers ook
aan jongeren, die immers op hun eigen manier op zoek zijn naar 'geloven' en
spiritualiteit. Al hebben ze daar kennelijk niet direct een
kerkgebouw bij nodig. Een jonge Sint-Hubertse deelnemer
hoopt dat zij ooit misschien toch die kerk ontdekken. Ook een
andere Millse betrokkene pleit voor draagvlak. "De afstand tot
het gemeentehuis wordt straks nóg groter. Zowat alles wordt
digitaal. Dus het wordt steeds belangrijker dat elk dorp zijn
eigen identiteit behoudt en waarborgt." Daarbij heeft elk dorp
volgens hem behoefte aan een ontmoetingsplek, speciaal de
heel kleine kernen, waar de laatste voorzieningen wegvloeien.
Rol van de dorpsraad
Wat is dan die toekomstige rol van het kerkgebouw in een
dorp? Volgens dezelfde deelnemer hangt dat helemaal af van
de vraag wat erin mogelijk is. "Een appartementencomplex
lijkt me nog niet zo vreemd. Of een shop-in-een-shop?
Of een recreatieve bestemming? Hoe dan ook moet de
exploitatie rendabel zijn. Een kerk als in Mill staat voor enorme uitgaven voor
onderhoud." En de rol van de dorpsraad hierin? Het is een gegeven dat de parochie
eerst met dorpen zélf wil gaan praten over een toekomstige invulling van hun kerken
voordat men partijen 'van buiten' wil laten aanschuiven. Daar ligt een rol weggelegd
voor de dorpsraad, zeker als er vanaf 1 januari één nieuwe gemeente is. Want de
initiatieven moeten echt vanuit de dorpen zélf komen. "De dorpsraad moet dingen op de
agenda proberen te krijgen. De bewoners zijn de gemeente, de gemeenteraad moet dus
goed naar de dorpsraden luisteren", vindt de Langenboomse deelnemer aan het
gesprek. Ook in deze groep wordt de kerk in Cuijk-Noord genoemd als een voorbeeld
van een succesvolle herbestemming. Toch was het volgens de pastoor 'puur geluk' dat
het zo uitpakte. Maar geluk kun je afdwingen, niet? Daarom: ga met elkaar in gesprek!
Laat u horen!
Hebt u vragen of wilt u uw mening delen? E-mail naar: kerkenvisiemill@advinci.nl of
gijs.jochems@cgm.nl. Of bel: Denise Huntjens (06 16939017) of Gijs Jochems (0485
396600).
DE SCHAKEL 17-2021
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PARKINSON – INFORMATIEMIDDAG MUZIEK EN BREIN
Datum: 7 oktober 2021, van 14.00 tot 16.00 uur
Thema: Muziek en brein!
Plaats : De Witte Brug, St. Anthonisweg 63 Boxmeer
Het doel van deze middag is dat mensen met de ziekte van Parkinson en
andere betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten in een informele sfeer.
Hiernaast zal er een informatief programma zijn.
Gastspreker: Leen Gelders van Poco à Poco (neurologische muziektherapie)
Deelname inclusief koffie en thee: € 5,00.
U kunt zich vóór 1 oktober aanmelden bij:
Barbara Kersjes via email: B.Kersjes@Pantein.nl
Organisatie: Fleur Besier (Centrum Mantelzorg), Karin Zwart (Synthese),
Barbara Kersjes en Els Poels (ParkinsonNet)

THEMABIJEENKOMST AUTISME EN AMBULANTE BEGELEIDING
Op woensdag 6 oktober organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en
Maasduinen een themabijeenkomst in Oeffelt. Deze avond gaat over wat ambulante
begeleiding is, hoe je het aanvraagt en waar deze begeleiding zich op richt.
De bijeenkomst is uitsluitend voor mensen met autisme en hun mantelzorgers.
Datum:
Woensdag 6 oktober 2021
Tijd:
19.30 tot 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Locatie:
De Kleppenburg, Europlein 4 5441 BK Oeffelt
Kosten:
Deelname kost € 2,- incl. 1 consumptie
Aanmelden vóór 29 september via een e- mail: samenwerkenautisme@gmail.com
o.v.v. uw naam en het aantal personen waarmee u de bijeenkomst bezoekt.
Meer informatie: Centrum Mantelzorg Land van Cuijk tel. 0485-700500
www.mantelzorglvc.nl
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TEAM LOKAAL
Beste inwoners van Haps,
Nog ruim twee maanden en dan maakt ook Haps onderdeel uit van
een grote nieuwe gemeente, Land van Cuijk. Dat is best beetje
spannend!
Worden we als klein dorp niet vergeten?
Wie komt er op voor onze belangen?
Waar moeten we zijn als er in het dorp een probleem is?
Vertrouwd en lokaal
Gelukkig zijn er in Haps mensen die ook in het nieuwe Land van Cuijk politiek actief
blijven. De mensen van de welbekende lokale partij ABC (Algemeen Belang Cuijk)
hebben de krachten gebundeld met andere lokale partijen. Team Lokaal is onze
nieuwe naam. Wij hebben de belangen van alle dorpen hoog in het vaandel staan en
bieden jou vertrouwde lokale politiek.
Voor Haps staat onder meer Corné Tak op de kieslijst van
Team Lokaal. Hij stelde zich al aan u voor in
De Schakel van vrijdag 3 september jl.
Een kandidaat-raadslid die in de Hapse samenleving is
geworteld en zijn verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid
van Haps neemt. Bij u bekend als actief lid van
carnavalsvereniging De Zelfkant, voorzitter van de Hapse Boys en
voorganger in avondwaken voor overleden Hapsenaren.
Aanvankelijk als raadslid en daarna gedurende 10 jaar als wethouder mocht ik onder
meer me ook inzetten voor de belangen van Haps. Met de kandidatuur van Corné ben ik
bijzonder ingenomen omdat ik in hem een uitstekende volksvertegenwoordiger zie.
Iemand die op zal komen voor de lokale belangen van de nieuwe gemeente en in het
bijzonder van Haps.
Het is erg belangrijk dat ons mooie dorp Haps zich in de nieuwe grote gemeente Land
van Cuijk goed vertegenwoordigd ziet door iemand die geworteld is in de Hapse
samenleving. Reden waarom ik u hem kan aanbevelen als u straks in november naar de
stembus gaat om onze nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen. Een stem op Corné is
een stem voor Haps.
Gerard Stoffels,
Oud raadslid en oud wethouder gemeente Cuijk
Lid Team Lokaal (voorheen ABC, Algemeen Belang Cuijk)
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UPDATE
“ONDERNEMERS VERENIGING/STICHTING HAPS I.O.”

-

De eerste contacten zijn gelegd
“Uitnodiging oprichtingsbijeenkomst” in voorbereiding
Organisatie staat in de steigers
Eerste “officieuze” aanmeldingen zijn binnen

OPROEP
Wilt u niets missen en op de hoogte blijven van de voortgang,
schrijf u in als ‘mogelijk geïnteresseerd’ en wij houden u en uw
bedrijf graag op de hoogte.
Mailtje met uw gegevens of gegevens bedrijf naar: ovhaps@ziggo.nl is voldoende.
Met vriendelijke groet,
Eric (Spar van Duuren) Tom (Eten bij de buren)
Erwin (De Posthoorn) John (De Stappert)
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PROEFSLEUVEN HAPS – NIEUWSBRIEF DORPSRAAD HAPS
Beste dorpsgenoten,
Onderzoek naar ondergrondse infrastructuur
In Haps, tussen de Stationsstraat en de nieuwe
rotonde aan de Kalkhofseweg, worden
voorbereidingen getroffen voor het project
‘dorpskern Haps’.
Het gaat om een volgende stap in het meerjarige
herinrichtingsproject van deze dorpskern.
Deze herinrichting werd mogelijk nadat het doorgaande verkeer voortaan via de
nieuwe randweg om Haps heen rijdt. Het herinrichtingsproject is gericht op het
meer in eenheid brengen van de inrichting van de
openbare ruimte en het bevorderen van de
leefbaarheid.
Voordat het projectgedeelte
Stationsstraat/Kalkhofseweg van start gaat, moeten
nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd waaronder
verkennend onderzoek naar ondergrondse leidingen,
kabels en andere infrastructurele werken.
Die ondergrondse infrastructuur is namelijk niet op alle
plaatsen helemaal duidelijk.
Voor het onderzoek worden op verschillende plaatsen
proefsleuven gegraven. Het gaat om kleine gleuven
van enkele meters lang en anderhalve meter diep. Na
het onderzoek worden de gleuven meteen weer
dichtgegooid.
Het onderzoek vindt overwegend naast de rijbaan
plaats, doorgaand verkeer zal er nauwelijks hinder van
ondervinden. Het onderzoek duurt zo’n vier weken.
Informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Stan de Laat,
projectleider Werkorganisatie CGM,
telefoon 0485 – 396 600 of e-mail naar stan.delaat@cgm.nl
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WORKSHOP MANDALA TEKENEN IN BIBLIOTHEEK HAPS
Wist jij dat wanneer je creatief bezig bent, zoals bij
het tekenen van mandala’s, dat je
rechterhersenhelft geactiveerd wordt? En wist jij
dat deze reactie juist balans brengt, waardoor je bij
de uitdagingen in het dagelijks leven creatiever tot
een oplossing komt? Heel nuttig dus, dat creatief
bezig zijn. Vaak ben je creatiever dan je denkt.
In deze workshop leer je hoe je een mandala opzet en ga je deze
inkleuren.
Daarbij leer je wat leuke weetjes rondom mandala’s, kleuren en
het materiaal. Nieuwsgierig geworden?
Kom ook op woensdag 20 oktober 10.00-12.00 uur.
Meld je aan op www.biblioplus.nl
Zie agenda. (Ook is de expositie Mandala’s van Hilde Sommers nog te zien t/m 29
november).

HERKENT U DEZE MISSCHIEN
Afgelopen voorjaar troffen wij in de weilanden langs de
Lokkantseweg deze "exoot" aan.
Waarschijnlijk is hij of zij ergens ontsnapt.
Het lijkt op een grote marmot of misschien wel een Prairiehond, wie
zal het zeggen.
Na een aantal dagen was hij echter al weer verdwenen.
Eric van den Besselaar

Zonder regen groeit in de natuur niets.
Leer de stormen in je leven te omarmen
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NIEUWS VAN UW BIBLIOTHEEK IN HAPS
Openingstijden vanaf woensdag 1 september:
maandag: 14.30- 20.00 uur woensdag en vrijdag: 14.30- 17.30 uur.
Tel: 0657285587 e-mail: servicepunthaps@biblioplus.nl
KINDERBOEKENWEEK POPPENKASTVOORSTELLING 'KONING OF CLOWN?'
Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober!
Dit jaar met het thema: Worden wat je wil!
Frank Peters heeft speciaal voor deze super toffe week een
poppenkastvoorstelling gemaakt waarmee hij reist langs onze
bibliotheken.
In Haps komt hij in de bibliotheek op vrijdag 8 oktober van
14.30- 15.00
Koning of clown?
Koning Bollebuik is al heel lang koning. Zijn vader en opa en de opa van zijn opa
waren ook allemaal koning. Maar koning Bollebuik wil iets anders. Als het circus in
de poppenkast verschijnt en de clown ziek is... dan meldt koning Bollebuik zich als
de nieuwe clown. Of dit een succes wordt?
De voorstelling duurt ongeveer 30 minuten en is geschikt voor kinderen in de
leeftijd van 3 t/m 8 jaar en iedereen die poppenkast leuk vindt.
De voorstelling is gratis te bezoeken.
Let op: i.v.m. het coronavirus vragen wij u het aantal volwassenen en kinderen aan
te melden waarmee u de voorstelling graag bezoekt. Wanneer de 1,5 meter regel
voor volwassenen nog geldig is in oktober kunnen wij daar, voorafgaande aan uw
komst, de ruimte voor inrichten.
Aanmelden is het gemakkelijkste via de website: www.biblioplus.nl en ga dan naar
agenda, scroll naar oktober. Aanmelden kan ook aan de balie van elke bibliotheek.
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CABOOSE
Wat was het lang en geleden en wat hebben de teams er naar uitgezien.
Maar het was afgelopen vrijdag (10-9) zover: Caboose is weer gestart!!
En wel met 2 groepen: zowel de knutselgroep als YOLO hadden een
avondje Caboose.
Als eerste, omdat het heel belangrijk is, het volgende:
om onze activiteiten goed te kunnen organiseren en dit ook in de toekomst te blijven
doen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers. We zoeken mensen die ons willen helpen met
de activiteiten in alle groepen. Je kunt hierbij prima aangeven welke groep je voorkeur
heeft. Wij zorgen er dan voor dat je onderdeel wordt van dat team.
Aanmelden kan door een mail te sturen aan caboosehaps@gmail.com of
door je te melden bij leden van de teams. Via mail kan ook:
• Knutsel.caboose@gmail.com
• Yolo.caboose@gmail.com
• Nexxt.caboose@gmail.com
Knutsel
De eerste knutselavond
was meteen een hele
geslaagde met zo’n 40
kinderen die een vlinder
knutselden van – jawel –
een eierdoosje.
Voor een behoorlijk grote groep was dit de
eerste kennismaking met Caboose. Wij vonden
het een leuke avond en hopen dat jullie er de
volgende keer weer bij zijn!!
Team Knutsel
FOODTOUR EEN GOEI LEVEN
Entree: gratis.
Kijk voor meer informatie ook op
onze facebook-pagina.
Zaterdag 18 september komt de
FOODTOUR van
13.30-15.30 uur naar Haps.
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YOLO
De kids van YOLO gingen
bowlen. Normaalgesproken
met de fiets naar Erica, maar
de wegwerkzaamheden
noodzaakte ons om met auto’s te gaan.
De kegels vlogen in het rond en de 35 hebben
kinderen genoten van een “avondje uit”! Wij
vonden het een geslaagde avond.
Team YOLO

Nexxt
Na een hele lange pauze gaan we op 17 september weer beginnen met de NEXXT
activiteiten. Om 19:30 uur ontmoeten we elkaar weer in de Kuip om te chillen met
de vrienden en/of klasgenoten. Er zullen verschillende spellen zijn voor de
liefhebbers maar gezellig kletsen met je vrienden is natuurlijk ook mogelijk! Als je
12 jaar of ouder bent, kun je je voor deze avond opgeven door voor 15 september
een mail te sturen naar nexxt.caboose@gmail.com
De kosten zijn Euro 2,50 voor deze avond.
Wij zien er naar uit om jullie allemaal weer te zien.
Team NEXXT
Noteer alvast de eerste activiteiten in de agenda:
Knutsel: 1-10, 5-11, 26-11
YOLO: 8-10, 12-11, 10-12 of 17-12 houd beide data vrij
NEXXT: 17-9, 15-10, 19-11, 10-12
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BRANDWEER IN BEELD
Beste dorpsgenoten en met name de schoolgaande jeugd,
De vakanties zijn weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen.
Er is helaas weinig gereageerd op de oproepen van de fotowedstrijd over de brandweer.
Wat was ook al weer de opdracht / uitdaging?
Een foto waar je zelf opstaat en wat iets met brandweer te maken heeft, bijvoorbeeld:
• Naast of in een mooi brandweervoertuig.
• Bij een brandweerkazerne, in Nederland of in het buitenland.
• In een museum bij brandweerspullen.
• Met je speelgoed van de brandweer.
• Tijdens het BBQ-en met de juiste veiligheidsmiddelen.
• Of verzin zelf nog iets leuks en creatiefs…..
Het belangrijkste is dat je er zelf opstaat!
De uitslag en de winnaars:
• Groep 1 en 2
Tijn Kuppeveld, Groep 1, 4 jaar
• Groep 3 en 4
Jurre Kuppeveld, Groep 4, 7 jaar
• Groep 5 en 6
Geen inzendingen
• Groep 7 en 8
Geen inzendingen

De winnaars
hebben na een
rondleiding in de
kazerne en
natuurlijk
een ritje met de
brandweerauto
de prijsjes in
ontvangst
genomen.
Links Jurre en
rechts Tijn
Kuppeveld
met de prijsjes
voor de
tankautospuit.
Zoals iedereen gewend is volgen hieronder nog de uitrukken van de laatste tijd:
19-7
21-7
25-7
29-7
16-8
27-8
1-9
4-9

Varkens (28) in mestput
Vrachtauto in brand
PAC-melding De Posthoorn
Meting Nutricia
Voertuig in brand
Buitenbrand
PAC-melding Jachtlust
Meting Nutricia

Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
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Dorsheseweg
N264 t.h.v. 46,5
Kerkstraat
Schuttersweg
A73 t.h.v. 83,8
N264 t.h.v. 43,3
Cuijkseweg
Schuttersweg

6 OKTOBER
OKTOBERFEST VOOR OUDEREN EN SENIOREN
Het thema eenzaamheid is een veelbesproken thema en door de komst van het
coronavirus is dit thema alleen nog maar meer op de radar gekomen. Daarom wil
de gemeente Cuijk samen met u, haar inwoners,
organisaties, stichtingen en verenigingen zoveel
mogelijk doen om eenzaamheid te bestrijden.
Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van
verbondenheid met anderen.
In de Week tegen Eenzaamheid besteden we aandacht voor dit probleem en zeggen
we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact.
De Week tegen Eenzaamheid 2021 is van 30 september t/m 7 oktober.
In deze week van eenzaamheid, wordt er voor de bewoners van Haps een
Oktoberfest georganiseerd op woensdag 6 oktober.
Oktoberfest wordt steeds populairder in Nederland, ook onder ouderen en senioren.
We brengen Duitse en Oostenrijkse muziek
die in Nederland bij dit publiek bekend is en
daarom zeer geschikt voor interactie en
meezingen.
Vrolijkheid, bekende walsen, polka’s en
Schlagers. Iedereen is van harte uitgenodigd
om te genieten van het duo La Donna
Mobile.
Kom verkleed.
B.v. in een toffe Lederhose of dirndl jurk dit geeft een extra tintje aan deze middag.
Maar een hoedje of geruite houthakkersbloes mag ook.
Niets hoeft, maar alles mag.
Iedereen die aan dit evenement wil deelnemen moet kunnen aantonen dat
men gevaccineerd is of een negatieve test kunnen overleggen.
Deze middag is mogelijk maakt in samenwerking met Dagbesteding Mariagaarde,
KBO Haps en Zonnebloem Haps.
Onze dank is groot voor de financiële hulp, want zonder hulp was het niet mogelijk
geweest.
Meer informatie volgt in volgende Schakelnummer van 1 oktober.
Tot ziens op woensdag 6 oktober,
denk eraan: aanmelden is verplicht
Dagbesteding Mariagaarde, KBO Haps en Zonnebloem Haps.

DE SCHAKEL 17-2021

21

VERVOLG STEENMARTER
Kermismaandag , om 22.30 uur ga ik de hond uitlaten en loop die avond vanuit het
Marijkeplein de Burg. Moorenstraat op. Na een paar passen valt mijn oog op de
steenmarter die op het kruispunt met De Groes rustig de straat in loopt.
Meteen mijn telefoon in de aanslag om nou toch eens eindelijk dat
beest op de gevoelige plaat vast te leggen. Ben voorzichtig De
Groes in geslopen om zo weinig mogelijk geluid te maken. Helaas
liet hij zich niet meer zien. Word vervolgd, denk ik dan maar weer.
Nou moet ik er nog wel bij vermelden dat ik het laatste jaar
geregeld in het wild levende dieren tegen kom.
Ben tussen Haps en Beers via de Heuf /Ossenbroek al zeker 7 keer reeën en reebok
tegen gekomen, meestal om 07.00 uur maar ook om 16.25 uur.
Zowel van links als van recht de weg oversteken net voor de auto.
1 reebok heeft helaas pech gehad en kwam vanachter een boom precies tegen de
nummerplaat.
Met 1 gebroken poot en verbrijzelde ruggenwervel was hij op slag dood.
Net na die winterse week zag ik ook 2 hazen rammelen aan de rechterkant van de weg
en 2 reeën aan de linkerkant die het schouwspel aan het bewonderen waren.
Bij Escharen ook nog een eekhoorn de weg over zien rennen.
M vr gr
Hennie Verkerk
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MUZIEKVERENIGING JULIANA: CLUBSUPPORT 2021
Beste Hapsenaren,
Kunst, cultuur en sport, de sectoren gaan weer open. Beetje
bij beetje mag er wat meer. We zijn weer welkom en we
mogen weer meedoen. Iedereen verdient tenslotte een club.
Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je jezelf kunt
zijn en waar we elkaar sterker maken.
Ook dit jaar organiseert de Rabobank de Clubsupportaktie
om de verenigingen en stichtingen in de breedste zin des
woords te ondersteunen en dit is méér dan ooit noodzakelijk dit jaar. Vele clubs hebben
te maken met een serieuze inkomstenderving. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor het 2 e
jaar op rij onze jaarlijkse Rommelmarkt met de daarbij behorende loterij moeten
annuleren. Inkomsten lopen terug, de kosten blijven! Gelukkig hebben wij onze vaste
groep van sponsoren en donateurs en de gemeente die ons elk jaar ondersteunen, maar
de coronacrisis maakt het er niet gemakkelijker op, laat staan toekomstige
ontwikkelingen op subsidiegebied bij de komende herindeling.
Daarom zijn wij hartstikke blij dat de Rabobankorganisatie ook dit jaar weer de
Clubsupport organiseert. Alle leden van de Rabobank ontvangen hierover persoonlijk
bericht en we hopen ook dit jaar weer op uw stem en steun!
Alvast hartelijk dank! Let op de komende weken goed op de publicaties in de Schakel,
op onze website en op facebook want er kan van 4 tot 24 oktober gestemd worden!
Bestuur & Leden MV Juliana Haps

DE SCHAKEL 17-2021

23

BOJ-APP GEOPEND
En de app is los. Het leven begint langzaam aan weer
normale vormen aan te nemen. De verenigingen starten
hun activiteiten weer op en maken weer mooie plannen
voor de toekomst. Het elkaar weer zien doet deugd en
maakt het leven toch leuker.
BOJ ? Wat was het ook al weer ?
Bond van Ouwere Jongere (BOJ). Bedoeld voor mannen
en vrouwen in de leeftijd van 50-67,4.
Het houdt niet op bij de grens van Hops, Kuuk,
Wilbertoord of Sint Oedenrode. Iedereen kan lid worden.
Geen contributie, geen enkele verplichting.
Het doel van BOJ :
• Georganiseerde activiteiten ondersteunen door gewoon aanwezigheid.
• Het leven socialer maken door mekaar gewoon te zien.
Als je verenigd bent in een clubke zou het zomaar kunnen zijn dat je iets eerder
naar een activiteit gaat. Dit kan een volleybal-of voetbalwedstrijd zijn maar ook een
bezoekje aan fokpaardendag, gildewedstrijd, afsluiting kindervakantie-week,
concert, toneel, muziekvereniging, tuinfeest, wandel-fiets 3-daagse.
Een bezoekje aan een open dag of ’s avonds gauw nog effe een stevige wandeling.
Als iemand iets wil gaan doen dan zet ie dat op de BOJ-app.
Degene die mee wil doen reageert individueel naar
de privé app van degene die iets wilde gaan doen.
Wil je ook in de grote BOJ-app dan app of bel maar effe naar 06-11093562 of 0648397604. Kei leuk en hoe meer zielen hoe meer vreugd.
We gaan kijken of het iets wordt en er komt vast een keer een BOJ-meeting.
En oh ja we hebben een heus bestuur. Trudy, Maureen, Otto, Eric en Peter.
Aan de voornamen weten jullie wel wie dit zouden kunnen zijn.
Groet aan allen.
TIPS TEGEN EEN PLUIZIG UITEINDE VAN EEN KOORD/ DRAAD
-
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beetje nagellak op het uiteinde van het koord
beetje lijm op het uiteinde van het koord
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EVEN VOORSTELLEN: BEWEGINGSAGOOG NINA
Mijn naam is Nina Swartjes (25) en ik kom uit Mill.
Na enkele jaren ervaring op te hebben gedaan als
bewegingsagoog, ben ik ruim een jaar geleden voor mezelf
begonnen onder de noemer 'Beweeggeluk'.
Met BeweegGeluk begeleid ik senioren en mensen met een
fysieke of mentale beperking tijdens het sporten en bewegen.
Sinds deze maand ben ik dan ook gestart als docente bij de
SWOC en begeleid ik de groepen op vrijdagochtend bij
De Stappert.
Ik kijk ernaar uit om u daar te ontmoeten en u in beweging te brengen!
Laten we kennismaken!

GYMLESSEN VOOR VOLWASSENEN
Maandag 13 september zijn we weer gestart met de gymlessen voor
volwassenen!
De les is op maandagavond van 19.00-20.00 uur in sporthal “de
Stappert”. We sporten tot eind april.
Heb je nog nooit meegedaan maar wel interesse?
Kom gewoon een keer meedoen en beslis dan!
Voor meer informatie bellen naar: Anja Wittebrood
telefoon 06 51453666.
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HUISTHEATER DE STEENAKKER
Hallo Hapsenaren,
Ja hoor, we gaan weer beginnen! Wat een genot, na ruim 1,5 jaar.
Ongelofelijk veel zin in, jullie ook?
We hebben niet stil gezeten. Het theater is flink verbouwd, de
foyer is verplaatst en de zaal is 180 graden gedraaid. Je betreedt nu de theaterzaal
waar eerst de artiesten het podium opkwamen (dan weet je ook hoe dat is ;-). Achter
de zaal hebben we het artiestenverblijf verbeterd. Artiesten kunnen er nu voor een wat
langere tijd verblijven om aan een theater- of muziekproject te werken, te repeteren,
een eindmontage te maken, een stuk of boek te schrijven. Met de mogelijkheid om
aansluitend een voorstelling, try-out of presentatie te geven. Uniek bij de Steenakker!
Heel sjiek noemen ze dat ‘Artist in Residence’. Wij noemen het gewoon een ‘Broedplaats
op de hooizolder’.
Vanwege corona houden we de geldende maatregelingen in acht. De regel daarbij is dat
we de CoronaCheck-App hanteren. Er is plaats voor 45 bezoekers. Wees er op tijd bij!
En leuk.., we gaan jullie verrassen met een prachtig programma het komende seizoen.
Met hele mooie muzikanten én - voor het éérst - hebben we een eigen productie in huis.
Bart heeft in coronatijd, vanuit zijn oude vak in het theater, een toneelstuk
geregisseerd. Kom kijken naar een van de zes voorstellingen van ‘Kletskoppen’ in
oktober. Warm aan te bevelen voor wie van toneel houdt.
PROGRAMMA 2021-2022
Onder voorbehoud van wijzingen.
Mochten er ná je ticketaankoop nog wijzigingen plaatsvinden, dan kunnen gekochte
tickets óf worden doorgeschoven naar een mogelijke nieuwe datum óf de kosten worden
teruggeboekt.
26 september
Yuri Honing & Wolfert Brederode Jazz Cross-over
Een van de meest gevierde Nederlandse saxofonisten, Yuri Honing, scoort met zijn
nieuwe theaterconcert Bluebeard de ene na de andere vijf sterren-recensie. Zo wordt
het geluid warm en empatisch genoemd en wordt zijn muziek zelfs als onbenoembaar
mooi bestempeld. Laat je verleiden door Honing en treedt binnen in het mysterieuze
klanklandschap van de iconische Blauwbaard. Yuri komt samen met zijn pianist Wolfert
Brederode.
15 oktober
Rob Scheepers Cabaret try-out
Na zijn 1ste try-out van Gulzig - februari 2020 in de Steenakker stopte zijn tour langs de theaters. Maar Rob is Haps niet
vergeten!! Hij komt terug met een nieuwe try-out, ter
voorbereiding op zijn nieuwsjaarconference ‘Scheepers prikt door’!
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22 oktober t/m 31 oktober
Kletskoppen Toneel
Eerste theaterproductie in eigen huis! Kletskoppen is gemaakt in de Corona tĳd, waarin
de acteurs niet ‘met elkaar’ konden repeteren, maar wel apart. Het is een vrĳe
bewerking naar analogie van drie naar het Nederlands vertaalde monologen uit de BBC
serie Talking Heads van de Engelse auteur Alan Bennett. Je maakt kennis met drie
personages die op belangrĳke kruispunten in hun leven staan. Zes keer te zien in de
maand oktober.
05 november
Rachel Croft S&S Keltisch, Folk
Rachel is een jonge sing en songwriter uit York. Ze was al eens eerder in de Steenakker
en dat was een prachtige avond. Rachel is in Engeland en Ierland een populaire Folk
artieste. Ze wint je voor zich door haar prachtige stem, met diepe tonen, groot bereik
en haar verschijning. Salontheater. Tip voor een avond uit voor groepen, vrienden,
familie, collega’s.
26 november
Alex Roeka Kleinkunst
Prachtig nieuw theaterprogramma van een uiterst innemende en unieke performer!
12 december
Sedaa
Magische klanken uit Mongolië.
Sedaa is een muzieksensatie met boventoonzang (keelzang) en
virtuoos spel op authentieke instrumenten. Indrukwekkend vanaf de
allereerste klanken.
16 januari
Guy Verlinde Blues, Americana
Zijn nieuwste album ‘Standing In The Light of a Brand-new Day’ is een nieuwe stap in
zijn muzikale en tekstuele ontwikkeling. Zijn liefde voor akoestische muziek blijft echter
onveranderd. Guy komt met de jonge klasse muzikant Olivier Vander Bauwede. Hij is
één van de nieuwe lichting Gentse bluesmuzikanten. Hij verkent met zijn
mondharmonica's de meest verscheidene muziekstijlen en gaat verder dan de
traditionele blueslicks.
6 februari
Mercy John Americana
Zijn debuutalbum ‘This Ain’t New York’ opende vele deuren voor deze nuchtere
Brabander (Veghel). Zoals diverse grote festival optredens en een tour met JW Roy en
Danny Vera. Americana op zijn best!
Tot gauw ziens!
Bart en Elles
www.desteenakker.nl (onder constructie)
Tickets: https://shop.ikbenaanwezig.nl/kiosk/desteenakker
Huistheater De Steenakker
Steenakkerstraat 5 Haps.
0485-31 09 20 / 06-20 50 78 17
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YES! COMPETITIE VAN START VOOR HAVOC’ERS
De oefenwedstrijden zijn weer achter de rug en de teams staan te popelen om aan de
competitie te beginnen. Dames 1 trapt af tegen Armixtos, een niet geheel onbekende
club. De Dames van Havoc streden in 2019 tegen deze Amsterdamse club in een
spannende driekamp voor promotie. Mede dankzij deze zege haalde Havoc de promotie
naar de 1e divisie binnen, het op twee na hoogste niveau in ons land. Mocht een
uitstapje naar Amsterdam te ver zijn, dan kun je een van de andere teams dichter bij
huis aanmoedigen. Zowel Heren 1 als
Heren 2 spelen in Eindhoven tegen
Hajraa. Dames 2, 4 en 6 mogen nog
dichter bij aan de bak.
Een aantal teams zal nog een weekje
langer moeten wachten.
Op zaterdag 25 september worden de eerste wedstrijden in Sporthal de Stappert
gespeeld. We hopen jullie weer in grote getale op de tribune te zien.
Om jullie geheugen even op te frissen, leggen we hier nog een aantal
volleybaltermen voor jullie uit:
Libero:
een specialist in verdedigen, te herkennen aan een ander kleur shirt.
Een soort keeper die alleen maar achter in het veld speelt.
Killerblock: een blokkade op een aanval waarbij de bal direct op de grond van
de tegenpartij valt
Plakbal:
een bovenhands balcontact duurt te lang
Ketser:
een bal die ver weg ketst van de speler, vaak na een sterke service van
de tegenstander waarbij de bal niet meer te redden is door teamgenoten
Touché:
een speler heeft de bal aangeraakt, hetzij heel licht, bijvoorbeeld bij
een blokkering
Gestolen bal: de bal wordt door de tegenpartij aangeraakt terwijl deze
nog niet over het net is geweest

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021 HAVOC STROOPWAFELACTIE
Beste dorpsgenoten,
Helaas heeft onze stroopwafelactie in april niet door kunnen gaan in verband met
corona. Iets later dan normaal komen wij met onze jeugdleden bij u aan de deur met
overheerlijke stroopwafels. Heerlijk bij een kopje koffie of een kopje thee.
Op woensdag 22 september worden de stroopwafels voor ons vers gebakken door een
zeer gerenommeerde ambachtelijke stroopwafelbakkerij uit het westen van het land,
dus gegarandeerd vers.
Op vrijdag 24 september vanaf 18.00 uur starten we
met de verkoop. Wij houden rekening met de huidige
maatregelen omtrent corona.
Daarom gelieve zo veel mogelijk gepast te betalen.
De prijzen zijn als volgt:
1 pakje:
€ 2,75
2 pakjes:
€ 5,00
3 pakjes:
€ 6,50
We hopen dat u onze vereniging een warm hart toedraagt
en met deze actie onze vereniging zult steunen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Stroopwafelorganisatie HaVoC
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Wedstrijdprogramma
Zaterdag 18 september
Tijd
Team thuis
12:00 Hajraa HS 6
13:00 VC Montagnards DS 2
14:15 Hajraa HS 4
15:00 Armixtos DS 1
16:30 SOMAS/Activia DS 4
18:30 Vollan '65 DS 2

Team uit

Locatie

Havoc HS 2

TU Studentenspc hal 1, Eindhoven

Havoc DS 6

Den Asseldonk, Bergen L

Havoc HS 1

TU Studentenspc hal 1, Eindhoven

Havoc DS 1

Sporthal Zeeburgereiland, Amsterdam

Havoc DS 2

Activiahal, Sint Anthonis

Havoc DS 4

De Wis, Langenboom

Zaterdag 25 september
Tijd
Team thuis
Team uit
12:30 Havoc MC 1
VC Montagnards MC 1
14:30 Havoc DS 3
Nuvo'68 DS 1
16:30 Havoc DS 1
Merkala Zaanstad DS 1
16:30 Havoc DS 2
Hajraa DS 2
16:30 Havoc HS 2
Saturnus/Hendriks Coppelmans HS 2
18:00 VCP DS 4
Havoc DS 6
19:00 Detac DS 3
Havoc DS 5
19:00 Havoc HS 1
Saturnus/Hendriks Coppelmans HS 1
19:00 Havoc HS 3
Saturnus/Hendriks Coppelmans HS 4
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Locatie
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
D'n Oploop, Oploo
De Hekel, Zeeland
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
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HAPSE BOYS NIEUWS
Het voetbalseizoen 2021/2022 draait! Onderstaand de uitslagen van de gespeelde
bekerwedstrijden. Bij de jeugd tussen 15 en 19 jaar betrof het dit jaar een knock out
wedstrijd. Zowel JO19-2 als JO17-1 wisten hun wedstrijd niet in de reguliere speeltijd te
beslissen. JO17-1 besliste de strafschoppenserie in haar voordeel. JO19-2 lukte dat
helaas niet. In onderstaande uitslagenlijst staat de afkorting “wns” voor “wint na
strafschoppen”.
Voor de JO7-4-tallen worden geen uitslagen bijgehouden. De uitslagen van de JO8/9/10
worden door de KNVB verzameld met het oog op de klasse-indelingen, maar deze
uitslagen worden niet gepubliceerd. Deze uitslagen vindt u wel in onderstaand overzicht.
Hapse Boys 1 heeft in de beker in Ottersum van Achates verloren en thuis van Gassel
gewonnen. Op 19 september 2021 kan verder bekeren nog worden afgedwongen in
Beers tegen HBV 1. Dan moet er gewonnen worden, aangezien HBV door twee
overwinningen al op 6 punten staat. Maar ook moet het verschil in doelsaldo worden
overbrugd. HBV heeft 4 doelpunten voor en 1 tegen, terwijl het Hapse doelsaldo 5-5
bedraagt. En Achates moet in de gaten gehouden worden. Die ploeg komt bij winst op
Gassel ook op 6 punten.
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JUDOVERENIGING HAJU
Wij zijn weer vol energie van start gegaan met onze trainingen van dit
seizoen.
We trainen elke donderdag in de sporthal in Haps. Van 18.00 tot 19.00
trainen de jongste leden. Van 19.00 tot 20.00 uur trainen de kinderen
van 10/11 jaar en ouder en van 20.00 tot 21.30 uur de jeugd vanaf ±
15 jaar en de volwassenen.
Lijkt het jou ook leuk om te gaan judoën? Kom gerust eens een keer
kijken en meedoen tijdens éen van onze trainingen. Mail naar info@haju-haps.nl voor
meer informatie.
Wil je meer informatie over judo of verhalen en ervaringen lezen van andere ouders of
kinderen over judo? Kijk dan eens op www.gunjekindjudo.nl of op onze eigen website
www.haju-haps.nl

GEZOCHT
Huishoudelijke hulp
voor 3 uur per week.
Tijden zijn in overleg
te bepalen.
Tel. 06 - 22 52 30 27.

OPEN WIJNGAARDDAGEN
“HET PUTSEL”
Zaterdag 25 september
Zondag 26 september
Beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur,
met op zondag het optreden van
Štěstí van 13.30 tot 15.00 uur.
Parkeergelegenheid in de wei.
Putselaarstraat 7, 5443NG Haps.
Meer info Schakel nummer 16.

Als het ‘weer’ niet mee zit
Zorg dan voor een goede bui
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WAAROM EN WAT IS EEN DORPSRAAD?
Wat is een Dorpsraad?
De naam 'Dorpsraad' is de overkoepelende term voor
'een georganiseerd bewonersinitiatief voor de
leefbaarheid van het dorp in brede zin'.
Een Dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en
de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de
burger als de gemeente. Het is een van de manieren
om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding
JEROEN VAN DEN HOOGEN
en uitvoering van het beleid.
MARTIJN VAN DER MEULEN
Een Dorpsraad heeft geen beslissende, maar wel een
adviserende rol. We hebben contact opgenomen met Jeroen van den Hoogen en Martijn
van der Meulen, laten we eens horen wat de Dorpsraad van Haps zoal voor onze
gemeenschap doet en betekent.
Willen jullie je even kort voorstellen?
Mijn naam is Jeroen van den Hoogen, zoon van Evert en Loes van den Hoogen.
In mijn jeugdjaren heb ik in de Willem
Alexanderlaan en aan de Beerseweg gewoond
om daarna voor mijn studie naar Arnhem te
vertrekken. Na 4 Arnhemse jaren ben ik voor
mijn vervolgopleiding in Nijmegen gaan wonen.
Daar heb ik ook mijn vrouw Christel ontmoet.
Na 6 jaren in Nijmegen zijn wij in Haps gaan
wonen en hebben hier vier kinderen gekregen:
Lyn, Wies, Dirk en Sien.
Ik ben werkzaam op de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen waar ik voor de opleiding
de praktijkprojecten coördineer.
In mijn vrije tijd voetbal ik bij de Hapse
veteranen en geef ik het team van Dirk training.
Mijn naam is Martijn van der Meulen. Ik ben geboren en getogen in Sint Anthonis,
maar woon al sinds 2003 in de Burgemeester van Hultenstraat in Haps.
Ik ben getrouwd met Renée van Dijk en we
hebben 2 kinderen: Joost (nu 10, maar op
het moment van uitkomen van deze Schakel
11) en Bram (9).
Ik werk bij communicatiebedrijf Zetacom en
ben daar verantwoordelijk voor de tak die
zich bezighoudt met zorgsystemen in
ziekenhuizen, waarin tegenwoordig ook
medische apparatuur geïntegreerd wordt.
Naast lid van de Dorpsraad, ben ik ook
voorzitter van Caboose.
Ik houd enorm van avontuurlijke reizen: op
de foto zij je ons bezig met een Klettersteig
in Italië deze zomer.
Ook fotograferen is een hobby van me.
Misschien kent u een van de foto’s die ook in
de Schakel hebben gestaan.
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De Dorpsraad Haps wil de bindende factor zijn voor alle inwoners van Haps.
Wat is voor jullie de belangrijkste reden geweest dat jullie in het bestuur van de
Dorpsraad zijn gestapt?
Voor mij (Jeroen) is dat geweest dat ik eens op werkbezoek in Arnhem was waar
iemand een inspirerend verhaal en voorbeeld had over hoe een betere leefomgeving bij
jezelf begint. De trigger dat dichtbij het meeste motiveert is mij daarbij bijgebleven.
Niet veel later heb ik contact opgenomen met de Dorpsraad.
Ik (Martijn) voel me betrokken bij het reilen en zeilen in ons dorp en
wil daarbij niet aan de zijlijn staan en roepen dat er dingen anders moeten.
Ik wil juist een bijdrage leveren om dingen goed te laten verlopen.
Welke onderwerpen behandelt de Dorpsraad zoal?
De diversiteit van onderwerpen is heel groot. Van schone
speeltuintjes, de kermis, RBL en herinrichting van de kom.
Hierbij staan steeds 2 elementen centraal:
- Wat speelt er in het dorp?
- Welke impact hebben onderwerpen op de leefbaarheid van het dorp.
Wat doet de Dorpsraad niet?
De Dorpsraad is er voor het hele dorp. Het collectieve belang staat dan ook voor het
individuele belang. We helpen mede Hapsenaren in sommige gevallen wel met het in
contact komen met de juiste personen bij de gemeente of in het dorp.
Mag iedereen in de Dorpsraad of moet je gevraagd of gekozen worden? Of hoe kun je je
aanmelden? En is het vrijwilligerswerk, lid zijn van de Dorpsraad?
Lid van de dorpsraad zijn is vrijwilligerswerk. In principe is iedereen daarin welkom die
mee wil werken aan een mooi leefbaar Haps. Binnen de Dorpsraad kun je je ook richten
op bepaalde thema’s, welke jijzelf belangrijk vindt.
Werken jullie nauw samen met de gemeente? Hoe ziet zo’n samenwerking er uit?
De samenwerking met de gemeente is zeker aanwezig. Naast de diverse lijnen die
ingeschakeld kunnen worden voor specifieke vragen of verzoeken, zijn er ook periodieke
overleggen. Afhankelijk van het onderwerp / of de onderwerpen vinden deze meestal
plaats met een wethouder of andere betrokkenen.
Wat is jullie doel om te verbeteren in de huidige samenleving ofwel hoe behartigen jullie
de belangen van de inwoners in Haps?
We behartigen zo goed mogelijk de belangen van Haps en haar inwoners in de
bestaande samenleving. Wat zijn relevante thema’s voor de Hapsenaren en hoe kunnen
we daar zo goed mogelijk recht aan doen. Dit doen we vaak door te participeren in
werkgroepen die er rondom een thema zijn, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de
Kerkstraat of het RBL.
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Wat zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen die jullie bespreken?
De verkiezingen komen er weer aan, dus we willen duidelijk krijgen wat de verschillende
partijen specifiek voor Haps op de agenda hebben staan. Daarnaast is het Masterplan
Wonen een onderwerp wat heel actueel is.
Werken jullie ook aan een prettige woon- en leefomgeving met behoud van het
(historisch) karakter van Haps, zodat jong en oud zo lang mogelijk in het dorp kunnen
en willen blijven wonen?
De leefbaarheid in Haps is misschien wel de kern waar de Dorpsraad zich mee bezig
houdt. Momenteel is dat een probleem op het gebied van wonen: er zijn te weinig
doorstroommogelijkheden in Haps. Iedereen verdient een fijne woonplek, maar er is nu
best wel onvrede over hoe dat geregeld wordt.
Wat vinden jullie van de woningen die aangepast zijn voor mindervalide/ouderen en dat
die bewoond worden door jonge gezinnen?
Als Dorpsraad kijken we naar het wonen en de behoefte aan woningen, nu en in de
toekomst. Hierover is afstemming met de gemeente en met Mooiland. De woonwensen
worden hier besproken. Wat je dan wel ziet gebeuren is dat de gemeente haar eigen
programma heeft en de inspraakmogelijkheden soms beperkt zijn.
Wat betreft het (historische) karakter van Haps: ik (Martijn) denk dat de aanleg van de
rondweg en de daarmee samenhangende herinrichting van de Kerkstraat een grote
bijdrage kunnen gaan leveren aan de terugkeer van een dorpshart. Hoe dit in de
praktijk vorm zal krijgen is natuurlijk wel afwachten,
maar de tekeningen zien er hoopvol uit.
Haps is een dorp met agrarische roots.
Houden jullie daar rekening mee?
Tijdens de dorpsraadsvergadering is er de input van
alle buurten. Daarnaast zijn de agrarische roots ook
vertegenwoordigd in de Dorpsraad door Luc Arts.
Bedrijventerrein Laarakker A73 is een feit en brengt zeker ook werkgelegenheid voor
Haps, maar wat vinden jullie van die blokkendozen als je Haps in komt vanuit Oeffelt?
Er is door de gemeente gekozen voor het RBL en dat zal de nodige werkgelegenheid
opleveren. Dat dit een aantal blokkendozen heeft opgeleverd verdient zeker geen
schoonheidsprijs.
Of dit allemaal binnen de eerder gemaakte afspraken valt, dat is voor de Dorpsraad
gesprekstof (o.a. met de gemeente). Er worden namelijk wel regelmatig zaken
aangepast in bestemmingsplannen, waardoor je continu moet blijven opletten.
De werkgelegenheid per vierkante meter in een distributiecentrum is laag te noemen en
die blijft dan ook achter bij de verwachting.
Ook daar spreken we over met de gemeente.
Haps heeft best wel goede kunstenaars die
mooie creaties maken. Wat vinden jullie ervan
als zij een mooi kunstwerk mogen maken,
b.v. op de rotonde?
Dat is zeker een optie. Er zijn meer ideeën op
dit vlak. Deze worden geïnventariseerd.
Hoe staat het met de ontwikkelingen van de dorpskern?
De plannen liggen al een tijdje op de plank. Na een wat actievere voorbereiding heeft
het traject voor ons heel lang stil gelegen. Nu lijkt het erop dat in het najaar de eerste
start gemaakt wordt met werkzaamheden. Dergelijke werkzaamheden vergen wel een
gedegen planning. De Dorpsraad probeert hierbij de belanghebbenden zoveel mogelijk
te ondersteunen, zodat de werkzaamheden zo weinig mogelijk overlast opleveren.
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Zijn jullie ook betrokken bij het overleg over het gebruik van onze kerk?
Ook de toekomst van de kerk in Haps is besproken. Net zoals bij alle andere actuele
onderwerpen, wordt dit onderwerp verdeeld onder het bestuur van de Dorpsraad in
combinatie met andere kartrekkers uit het dorp. Wij (Jeroen en Martijn) zijn hier zelf
niet bij betrokken, maar weten wel dat veel input gevraagd wordt aan het dorp om zo te
komen tot een geschikte toekomst voor de kerk, waarbij de bestemming ervan ook ten
dienste is van het dorp.
Vanaf 1 januari 2022 is de
nieuwe gemeente Land van
Cuijk een feit.
33 kernen worden samen
1 nieuwe gemeente.
Wat is de visie van de
Dorpsraad en wat is jullie
missie en wat zijn jullie verwachtingen op het
gebied van samenwerking als er straks een
nieuwe gemeente is?
Ook met de nieuwe gemeente hopen we dat
regelmatige afstemming mogelijk is en dat er
korte lijntjes naar de gemeente blijven. Of
een grotere gemeente ook meer afstand heeft
tot de kernen? Dat zal moeten blijken.
De Hapse Dorpsraad zal zich er wel voor
inzetten om dit te voorkomen.
Er is vanuit de gemeenten een traject over kernendemocratie opgestart. Hierin wordt
door betrokken inwoners in het najaar een dorps-CV opgesteld. In dit CV van het dorp
komen de focuspunten van de komende jaren te staan. Als Dorpsraad zijnde kunnen we
dit ook als leidraad nemen. De komende maanden zal blijken wat er in het CV komt te
staan.
Wie zitten erin de Dorpsraad en wat zijn de functies?
Voorzitter:
René Janssen
Secretaris:
Luc Arts
Leden:
Theo van den Elzen, Robert Heester, Esther Croezen, Martijn van der
Meulen en Jeroen van den Hoogen
Tot slot, wat doet de Dorpsraad voor het bevorderen van de communicatie en de
samenwerking tussen de bewoners?
Onderwerpen die spelen in het dorp zullen gezamenlijk opgepakt moeten worden.
De Dorpsraad kan niet zonder
deze inspanningen en de
afstemming met en het
raadplegen van het dorp zal in de
toekomst belangrijk blijven.
Hiervoor is De Schakel natuurlijk
ook een mooi medium dat we
blijven gebruiken. Daarnaast zijn
de dorpsraadvergaderingen een
goed moment om punten met
elkaar te bespreken.
Jeroen en Martijn, bedankt voor
het interessante interview en we
wensen jullie veel succes.
DE SCHAKEL 17-2021
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KERMISMATINEE MARIAGAARDE HAPS
Maandagmiddag een heuse kermismatinee op
dagbesteding Mariagaarde in Haps.
Met muzikale ondersteuning van Jan Arts
(accordeon) en een heerlijke oliebol bij de koffie
genoten de deelnemers/ vrijwilligers van een
prachtige zonnige middag buiten op ons terras.
Later op de middag werd er nog een borrel
ingeschonken en lekkere hapjes rond gedeeld.
De stemming zat er goed in ...één uur later als
normaal gingen de deelnemers (met eigengemaakte
pruimenjam) weer naar huis!
Een top dag met een gouden rand... daar doen we
het voor!
Wil je ook graag deelnemen bij deze gezellige groep,
genieten van een zinvolle dag invulling, schroom dan
niet om te bellen voor info en vraag naar:
Ankie Jacops telnummer 06 – 30 64 04 45
We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag en vrijdag van 9.00 tot
16.30 uur. Een e-mail kan ook. Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl
Binnen lopen voor een lekker kopje koffie is ook een optie, je bent altijd welkom.

Het vriendelijke groet,
Sociaal werkers, Ankie Jacops en Gertie Vink
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219

AGENDA EN MEDEDELINGEN
Beste leden,
Wij hebben de volgende Eat & Meet op woensdag 6 oktober en gaan er van uit
dat deze weer net zo druk of nog drukker zal worden als de afgelopen maanden.
Om een juist beeld te krijgen van alle deelnemers graag een
vriendelijk verzoek: om je als deelnemers opnieuw aan te melden bij
mij. Evt. met vermelding ‘Kom altijd’! (Meld me af als ik niet kom).
Zoals bij u allen al bekend is wordt er bij meer dan 25 deelnemers
een gratis menu verloot. Wie is deze keer de gelukkige?
3 november en 1 december.
De kosten zijn € 11,00 voor het 3-gangen menu: Excl. de drankjes die gebruikt
worden. Zaal open om 17.00 uur en het 3-gangen menu wordt om 17.30 uur
uitgeserveerd. Uiterlijke opgave tot en met maandag 4 oktober bij Cas Arts,
tel 06 46135670 of briefje in de brievenbus. (Bij de garage).
Binnenkort start weer de Rabo Club actie: Als KBO houden wij ons aanbevolen.
In het volgende nummer van De Schakel komen we met voorstellen over nieuwe
mogelijkheden binnen de KBO.
Bij evt. maatregelingen die genomen moeten worden i.v.m. Corona:
Zullen wij die toepassen.
Bestuur KBO Haps

BILJARTEN IN DE STAPPERT
Eind september willen we beginnen met de KBO
wintercompetitie biljarten.
Nieuwe liefhebbers zijn van harte welkom op donderdagmiddag
van 13.30-16.30 uur.
Graag aanmelden bij: Ger Janssen 06-53989866
of John Nabuurs 06-30316090 of Guus Nabuurs 06-57 931483.
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag
Maandag

20 sept.
27 sept.

GFT- container en restafval
GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

Zaterdag

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

Zaterdag

25 sept. 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’.

Woensdag 29 sept. Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur.

Vrijdag

1 okt. Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie

Zaterdag

2 okt. Buurtvereniging de Schutters

halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’ .

Maandag

4 okt. Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.

4x meer geluk:
1. Denk minder, voel meer
2. Frons minder, lach meer
3. Klaag minder, waardeer meer
4. Heb minder angst, heb meer lief
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