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ACTIVITEITEN 15 OKTOBER T/M 29 OKTOBER
DATA
Tot 25 oktober
15 en 22 oktober
Dinsdag 19 oktober
Woensdag 20 oktober
Donderdag 21 oktober
25 t/m 29 oktober

ACTIVITEITEN
Stemmen Rabo Clubsupport
Opendagen Metameer voor groep 8
Dorpsraad vergadering
Workshop Mandela tekenen bieb Haps
Jaarvergadering KBO
Cuijkse zwemvierdaagse

BLZ
6
26, 27
18
15
44
9

Zoek de zeven verschillende herfst blaadjes

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 20 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 29 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

GEVRAAGD

POETSHULP GEZOCHT

Hulp in de huishouding

Voor 2 à 3 uur in de week in Cuijk

Tijden in overleg te bepalen.
Bij interesse bel:
Ilse 06-54713353
of
Rob 06-49970813
B. Eltink 06-51787348
GEVONDEN:
Donkerblauwe jas

Cuykseweg/St. Agathaweg
Bel 371465

Niet alles wat telt, kan geteld worden.
Niet alles wat geteld kan worden, telt'

TE HUUR - VOLKSTUIN HAPS
Aan de Beerseweg in Haps liggen volkstuinen. De huur van twee van deze volkstuinen is
beëindigd. De gemeente Cuijk zoekt daarom een nieuwe huurder(s).
De volkstuinen zijn per stuk 100 m2 groot en de huur bedraagt € 27,23 per jaar per
volkstuin. Als huurder ondertekent u een overeenkomst waarin de huurvoorwaarden
staan. Bijvoorbeeld dat de volkstuin op een goede manier onderhouden moet worden.
Heeft u interesse in het huren van een volkstuin? Dan kunt u dit voor 1 november 2021
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: teamgrondzaken@cgm.nl
Indien meerdere geïnteresseerden zich melden, zal via loting de volkstuin worden
toebedeeld. Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de gemeente Cuijk, afdeling grondzaken,
telefoonnummer 0485 – 336957.
DE SCHAKEL 19-2021

3

INSTALLATIE PASTOOR JAMES JOSEPH
Op zondag 3 oktober is pastoor James
Joseph tijdens een plechtige eucharistieviering officieel geïnstalleerd als pastoor
van Parochie de Goede Herder in Mill.
Namens Bisschop Gerard de Korte werd de
installatie verricht door Vicaris-Generaal
Theo Lamers uit Cuijk. Concelebranten
waren em. pastoor Ad van der Meijden,
pastoor Issag Jesudass uit Gemert en
pastor Bas van Dijk.
Pastoor James en de andere priesters werden bij de pastorie afgehaald door Gilde
Sint Nicolaas uit Haps en Gilde Sint Barbara uit Sint Hubert.
Pastoor James was de afgelopen maanden al vol sympathie en warmte
ontvangen in de 5 dorpen. Na het officiële gedeelte kreeg hij in een
volle kerk een staande ovatie met een daverend applaus.
Bij de voorbereiding van de installatie waren grote koren nog niet
toegestaan. Vanuit de parochie was er daarom een speciaal
gelegenheidskoor samengesteld, bestaande uit 2 personen per locatie.
Na afloop van de viering werd de nieuwe pastoor ‘overvendeld’ door het gilde.
Vanwege de stromende regen was het niet mogelijk om dit buiten op het plein te
doen. Daarom werd dit voor in de kerk gedaan.
Uit sympathie en dankbaarheid voor
pastoor James waren er vanuit zijn
vorige parochie Vught-Helvoirt ook
enkele tientallen mensen naar Mill
gekomen.
Na afloop van de plechtigheid was
er voor alle parochianen
gelegenheid om pastoor James te
begroeten en te feliciteren.
Er waren zoveel aanwezigen dat niet iedereen in de grote zaal kon plaats nemen.
Als raken verbinden wordt,
volgt delen vanzelf.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Misintenties
Zaterdag 16 oktober Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden Ouders Broer en Zus Gijsbers
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Jaargetijde Nellie Herpers

Priester van de week:
Pastoor James Tel. 0485-451282.
Vrijdag 15 tot vrijdag 22 oktober.
Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712.
Zaterdag 23 tot zaterdag 30 oktober.
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,=

ONS DORP HAPS
Met in het midden de mooie
St. Nicolaaskerk.
Laten we samen met onze nieuwe pastoor
James geloven en vertrouwen en zo tot
rust komen.
Misschien eens een bezoekje brengen aan
de kerk om zo terug te vinden dat wat
eens zo mooi was.
Dit is de gedachte van een parochiaan.
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RECTIFICATIE - HOE STEMMEN
RABO CLUBSUPPORT ACTIE
Hoe kan ik stemmen op mijn favoriete club?
Vanaf 4 oktober kun je stemmen via de Rabo App.
Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer je
drie favorieten en stemmen maar! We ontvangen je stem graag voor 25 oktober.
Waarom mag je alleen stemmen op een club als je lid bent van Rabobank?
Rabobank is een coöperatie. Dat betekent onder andere dat we leden hebben én
een deel van onze winst teruggeven aan de maatschappij.
Als lid mag je meebeslissen welke maatschappelijke initiatieven we ondersteunen.
Ben je nog geen lid?
Registreer je dan gratis via de Rabo app. Leuk als je ook meedoet!
Onder ‘Lidmaatschap’ lees je wat het inhoudt én kun je je meteen aanmelden.
Lid worden kan heel eenvoudig via de Rabo app. Lid worden is gratis en het mooie
is: daarna mag je meteen stemmen op je favoriete club.
Je kunt alleen stemmen via de app of als je bent ingelogd op onze website.
Van 4 tot 25 oktober kun jij je stem uitbrengen
op je favoriete club of vereniging. Uitslag: Van 1
t/m 14 november zijn de finale uitreikingen en
horen alle clubs hoe groot de financiële
opbrengst er is voor hun club.
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MEDEDELING HUISARTSENPRAKTIJK HAPS
De versoepelingen rondom de Covid pandemie zijn
u waarschijnlijk niet ontgaan.
Daarom hebben we ook enkele aanpassingen in de
praktijk doorgevoerd.
Het afhaalloket bij het raam is vervallen. U mag weer binnen in de praktijk komen
voor het afhalen van de medicatie, inleveren materialen, e.d.
De medewerkers blijven bij directe patiëntencontacten een mondkampje dragen.
Indien gewenst mag u ook zelf een mondkapje dragen.
Wel hebben we een verzoek aan mensen die naar de praktijk komen en hoesten/of verkoudheidsklachten hebben EN negatief getest zijn om wel een mondkapje
te dragen. Dit om te voorkomen dat andere mensen / medewerkers dezelfde
klachten krijgen maar dan toch weer moeten gaan testen.
Zo hopen we met zijn allen dat de Covid pandemie binnen de perken blijft.
Wij rekenen daarvoor op uw medewerking.
We merken steeds vaker dat er mensen op het spreekuur komen bij de huisarts die
een “enkele” afspraak hebben gemaakt, dat wil zeggen voor één klacht een
afspraak hebben gemaakt, toch nog graag een andere klacht willen bespreken.
Dit kunnen we helaas niet toestaan.
Geeft u duidelijk aan bij het maken van de afspraak dat u twee klachten wilt
bespreken of als u denkt meer tijd nodig te hebben.
PS.: Neem eens een kijkje op onze website: www.huisartsenpraktijkhaps.nl
Daar staat allerlei nuttige informatie en formulieren die erg handig zijn.

VREDESKAPELLEKE
EN RABOBANK CLUB SUPPORT ACTIE
Het Vredeskapelleke is een plaats van
rust en bezinning in Haps.
Mede door uw stem hebben we vorig
jaar deze wensboom kunnen realiseren.
We hopen dat u ook dit jaar weer aan
ons denkt zodat er nog een kunstwerk
bij komt.
Stemmen kan tot 25 oktober.
Hartelijk dank.
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MANTELZORG & WERK – THEMABIJEENKOMST
Aan het werk voor werkende mantelzorgers
Op weg naar een mantelzorgvriendelijk werkklimaat
Combineer jij als mantelzorger de zorgtaken met een betaalde baan?
Dan ben je niet de enige: één op de vier werknemers doet dit.
De combinatie zorg en werk valt veel mensen zwaar.
Jou misschien ook wel. Om vitaal, gezond en inzetbaar te blijven,
kunnen werkgevers samen met jou zoeken naar een goede
balans.
Er zijn diverse mogelijkheden om de combinatie werk en
mantelzorg draaglijker te maken.
Wij vertellen je er graag meer over tijdens een informatieve
themabijeenkomst op donderdag 25 november in Myllesweerd
(Mill).
Save the date!
Wanneer? Donderdag 25 november 2021
Hoe laat? Van 19.30 – 21.30 uur
Waar? In Myllesweerd*, Kerkstraat 3 in Mill
* hier gelden de RIVM richtlijnen
‘Helder theater’ verzorgt dan een interactief programma waarin je wordt meegenomen
in het leven en de dilemma’s van werkende mantelzorgers. Verder is er een gesprek
met een deskundigenpanel, bestaande uit een HR-manager, een vitaliteitscoach en een
ervaringsdeskundige.
Ook krijg je informatie over de
mogelijkheden van
vervangende mantelzorg.
Vanzelfsprekend komt ook een
werkende mantelzorger aan het
woord en is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.
Op 25 november laten we je
graag zien wat de combinatie
van mantelzorg en werk
betekent. Voor meer informatie
of aanmelden ga naar:
www.mantelzorglvc.nl of mail
naar mantelzorg@sociom.nl

Wist je dat…
- Bijna 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg geeft (ca. 5 miljoen mantelzorgers)?
- Bijna 10% van de mantelzorgers zich zwaar belast voelt?
- 70% van de mantelzorgers onder de 65 jaar ook betaald werk heeft?
- 60% bekend is met de wettelijke verlofregelingen en dat 17% hiervan gebruik
maakt?
- 43% van de werkende mantelzorgers overweegt minder uren te gaan werken en
dat 18% overweegt te stoppen met werken?
- 45% van de werkende mantelzorgers een hoge drempel ervaart om de combinatie
werk en mantelzorg bespreekbaar te maken?
- Het aantal mensen dat werk en mantelzorg combineert stijgt?
8
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CUIJKSE ZWEM4DAAGSE
Na een jaar over te hebben geslagen is het deze herfstvakantie weer de
hoogste tijd voor de veertiende editie van de Cuijkse Zwem4daagse. Een
leuk én sportief evenement voor jong en oud, georganiseerd door de
Cuijkse zwemvereniging ZWK Merlet! Met elk jaar meer deelnemers en
leuke activiteiten in het bad is dit een prachtig jaarlijks festijn geworden
in Cuijk.
De zwem4daagse vindt traditiegetrouw plaats in de herfstvakantie van maandag
25 tot en met vrijdag 29 oktober in het zwembad van sportcentrum De Kwel.
Vijf dagen lang kan er gezwommen worden in de ochtend of in de avond.
Deelnemers kunnen vier of vijf dagen een afstand van 250 of 500 meter zwemmen.
Nadat viermaal de afstand is gezwommen, krijgen de deelnemers de
officiële Zwem4Daagse-medaille uitgereikt.
Naast het banen zwemmen worden er deze dagen een tal van andere activiteiten
aangeboden. Zo zijn er diverse spellen waaronder de glijbaanrace, het
onderwaterkampioenschap en een kleurplaatwedstrijd voor de allerkleinste.
En net als voorgaande jaren wordt, op de laatste zwemavond, de Zwem4daagse
feestelijk afgesloten met een loterij. Maar dit jaar groter dan andere jaren!
Afgelopen jaar ontving zwemvereniging ZWK Merlet uit Cuijk een bijzondere benoeming
van de Vriendenloterij. Als Club van de week ontvingen zij een eenmalige bijdrage van
de Vriendenloterij voor het organiseren van de loterij. Dankzij deze bijdrage hebben we
dit jaar vele leuke prijzen kunnen kopen in plaats van vragen bij winkeliers en
ondernemingen in Cuijk en omstreken. Om hen na vele jaren trouwe sponsor van Merlet
te zijn en in deze moeilijke coronatijd een klein steuntje in de rug te bieden.
De hoofdprijs van de loterij (2x) is een halfjaar lidmaatschap bij ZWK Merlet met
activiteit naar keus! Kom bij ons je zwemvaardigheid verbeteren of enkel je conditie op
peil houden. Of wees welkom bij ons Vriendenuurtje op zondag voor een uurtje vrij
zwemmen met je gezin in het diepe en ondiepe bad. Daarnaast bestaat de prijzenpot
van de loterij uit onder andere gezelschapspellen, JBL muziekbox, dinderbonnen en vele
andere leuke prijzen voor jong en oud!
Schrijf je nu alvast online in voor de Zwem4daagse via www.zwem4daagse.nl en
ontvang € 2,= korting op het ticket. Inschrijven kan al vanaf € 8,50.
Introducees, zoals opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom voor € 3,50.
Deelnemen aan alleen de loterij kan ook. Loten worden tijdens de Zwem4daagse
verkocht voor € 0,50 per stuk aan de zwem4daagse kassa bij het zwembad.
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10 NOVEMBER DAG VAN DE MANTELZORG
Een cadeautje voor jezelf: bestel een goodiebag
Dinsdag 10 november 2021 is het weer de Dag van de
Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of
buur. En die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom staat Nederland één
keer per jaar stil bij de grote zorg die mantelzorgers dragen en samen zetten we deze
mantelzorgers in het zonnetje. Dit jaar staat er voor alle mantelzorgers in hun eigen
gemeente een goed gevulde goodiebag klaar! Daarvoor moeten zij zich wel even
aanmelden.
Bestel een goodiebag
Ben jij een mantelzorger? Vraag ‘m aan! Ken jij een mantelzorger? Geef het door!
Mantelzorgers bestellen de goodiebag via het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk.
Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen op de website www.mantelzorglvc.nl.
Of bel naar: 0485 - 700500. Dit kan tot uiterlijk 1 november 2021. De goodiebags zijn
alleen verkrijgbaar voor mantelzorgers die in het Land van Cuijk wonen.

HET GEVOEL VAN CUIJK
Afscheidsboek van de gemeente Cuijk. Het boek "Het Gevoel van
Cuijk" komt in november uit. Wil je het boek "Het Gevoel van Cuijk"
reserveren? Stuur een mailtje naar: hetgevoelvancuijk@gmail.com
Het boek kost in de voorverkoop € 12,50. Vanaf 15 november kost
het boek in de winkel € 15,=. In het boek komen Haps, Linden,
Beers, Vianen, Katwijk, Sint Agatha en Cuijk uitgebreid aan bod.
Een stukje geschiedenis, een verhaal/gedicht van inwoners, het
dorpslied en prachtige foto's.
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EXCURSIE “OVERGANG VAN HERFST NAAR WINTER”
Deze natuurwandeling vindt plaats op woensdag 3 november van 14.00 tot 16.00
uur rond de Kampse Plas in Haps. De gidsen Miep Kuppen en Arie van Hees van
IVN “De Groene Overlaat” Cuijk nemen je tijdens de wandeling mee in het proces van
de overgang van planten en dieren van de herfst naar de winter.
Het gebied rond de Kampse Plas is een zeer interessant terrein waarin planten, bomen
en vissen hun leefgebied hebben. Het oude “Duits Lijntje”, de vroegere spoorlijn
Boxtel-Wezel grenst aan de Kampse Plas en is nu een ecologische verbinding tussen de
verschillende natuurgebieden.
Ook kun je hier kennis opdoen van vele soorten planten, dieren, vogels en insecten.
Het 5,5 ha. grote natuurgebied heeft zijn naam te danken aan de ligging aan de
Kampsestraat.
Een mooie gelegenheid om een prachtig stukje natuur in Haps te bezoeken. Deelname
is gratis maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom voor onze vereniging. Omdat het
aantal deelnemers aan deze wandeling beperkt is dien je je vooraf aan te melden. Dat
kan tot en met zondag 31 oktober op onderstaand
e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl
Degenen die zich aanmelden krijgen uiterlijk maandag 1 november bericht of ze wel of
niet kunnen deelnemen.
Wil je meer info? Bel dan 06-14641745.
We raden de deelnemers aan zelf wat te eten en/of te drinken mee te nemen.

DE SCHAKEL 19-2021
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BOMENPROJECT
‘Bomenproject’ Milieuvereniging Land van Cuijk
1980-2020 veertig jaren bezig voor een beter milieu
Jubileumfeest Milieuvereniging Land van Cuijk
Aanvankelijk stonden de activiteiten rond ons jubileumjaar, 2020, gepland in de vorm
van een ontmoetingsfeest voor onze leden en genodigden. Diverse zaken, waaronder de
locatie en het onderkomen waren gereserveerd. Excursies waren geregeld en voor eten
en drinken was op gepaste wijze gezorgd. Helaas gooide Covid 19 roet in het eten en
was een dergelijk feest in de anderhalve meter samenleving niet langer verantwoord.
Nagedacht werd over alternatieve vormen voor ons jubileumfeest en al snel werd een
nieuw, compleet ander voorstel gelanceerd. Hierop werd door het bestuur van onze
vereniging enthousiast gereageerd en stemde zij vervolgens in met de verdere
uitwerking van dit voorstel. Het ‘Bomenproject’ van de Milieuvereniging Land van Cuijk
zag het licht.
Bomenproject
Wat houdt ons ‘Bomenproject’ nu precies in? In
China, maar ook in diverse andere Aziatische landen,
staat de schildpad symbool voor duurzaamheid en
een lang leven. Als we deze traditie zouden vertalen
naar een Westerse gedachte, zou een boom, de inlandse eik of bijvoorbeeld een beuk,
hierbij aardig aansluiting vinden. Ook de Milieuvereniging staat en gaat voor duurzame
invullingen van tal van zaken, en wat past dan beter om een boom hiervoor als
voorbeeld te laten zijn. Tenslotte, niet voor niets draagt de Milieuvereniging Land van
Cuijk een boom in haar logo.
Cadeau
Gewoonlijk ontvangt, om binnen traditionele gedachten te blijven, de jubilerende partij
een cadeau. Wij hebben deze traditionele gewoonte verlaten en kwamen op het idee om
zelf maar eens een cadeau aan te bieden. We draaien de rollen maar eens om!
Om een gepaste invulling hieraan te geven ontstond het idee om de stad Grave en elk
ander dorp binnen ons werkgebied een boom te schenken. Hiermee zou de wens, om
onze gedachte en doelstellingen van onze vereniging zo dicht mogelijk bij de bewoners
te brengen, leuk worden ingevuld. Ons plan moest verder worden uitgewerkt en worden
getoetst op de haalbaarheid hiervan.
Ons werkgebied
Het werkgebied van de Milieuvereniging Land van Cuijk bestaat uit vijf gemeenten met
in totaal 33 kernen. Elke kern een boom aanbieden zou een behoorlijke financiële
aderlating betekenen voor onze vereniging en mogelijk ons project doen mislukken. Er
werd vervolgens gekeken of potentiële begunstigers zouden kunnen bijdragen aan ons
project. Deze werden gevonden. Door de leverancier van onze bomen bijvoorbeeld werd
mede nagedacht over de soort te planten boom en hiermee werd tevens onze wens om
te kiezen voor een autochtone soort ingelost.
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De keuze is gevallen op de haagbeuk met de prachtige wetenschappelijke benaming
‘Carpinus betulus’. Ook werd het idee gelanceerd om deze boom, over de totale lengte
van de stam, betakt aan te bieden. Hierdoor zouden onze bomen als ‘klimboom’, voor
kinderen, een toegevoegde waarde kennen en zou hiermee de link naar onze
toekomstige volwassenen leuk worden ingevuld.
Maar om ons ‘Bomenproject’ ook daadwerkelijk in
uitvoering te kunnen brengen, heb je natuurlijk wel
toestemming van de gemeenten nodig. Er wordt
tenslotte geplant op grondgebied van de gemeenten.
Zonder uitzondering werd door elke gemeente positief
op ons voorstel gereageerd en werd ingestemd met
ons project. Vervolgens zijn contacten gelegd met de
groenbeheerders van elke gemeente die
verantwoordelijk zijn voor het groen in hun gemeente
en ook zij reageerden enthousiast.
Samenwerking
Een plan, zoals hier uiteengezet, doe je en kun je niet
alleen. Zoals al eerder gezegd is ons cadeau bedoeld
voor alle inwoners van het Land van Cuijk en in dat
verband is contact gezocht met alle dorps, - en
wijkraden. Aan hen hebben we eveneens verzocht om
medewerking te verlenen aan ons project en hiervoor
in hun stad of dorp een contactpersoon aan te wijzen.
Zij vervullen namelijk een belangrijke sleutelrol bij
het uitdragen van informatie naar hun stad en dorpsgenoten. Daarnaast zou hij of zij
kunnen assisteren bij het aanwijzen van een geschikte plantplaats. Ook het verzorgen
van een berichtje in het plaatselijk krantje over ons project zou door de
contactpersonen kunnen worden ingevuld. Voor zover gemeld, hebben de dorps- en
wijkraden enthousiast op ons ‘Bomenproject’ gereageerd, wezen zij een contactpersoon
aan, vulden zij ons initiatief met diverse voorstellen aan en assisteerden zij met het
aanwijzen van geschikte plantplaatsen.
Trots
Wij zijn bijzonder trots op alle personen en organisaties, die samen met onze vereniging
ons ‘Bomenproject’ mogelijk hebben gemaakt. Echt trots op ons ‘Bomenproject’ zullen
we als vereniging pas zijn als ook de laatste van de 34 bomen zijn geplant, want ook bij
Woon- en Werkgemeenschap ‘Bronlaak’ wordt een boom geplant. Trots zullen we zijn
als we terug kunnen kijken op een geslaagd project. Ook in Haps zal de jubileumboom
geplant worden! Maar eerst vindt op 10 november in Rijkevoort, het geografisch
middelpunt van de nieuwe gemeente Land van Cuijk, het planten van de eerste
haagbeuk plaats door de 5 burgemeesters van het Land van Cuijk.
Tot slot
Zoals wellicht opgemerkt hebben we reeds veel werk verzet maar hebben we ook zeker
nog een en ander te organiseren. Maar samenwerken met bestuurders, inwoners van de
vijf gemeenten in het Land van Cuijk en diverse ondernemers loont, en enthousiasme
doet de rest. Dat geeft vertrouwen om ons ‘Bomenproject’ straks tot een succesverhaal
te kunnen verheffen. Zoals de Chinezen de schildpad als symbool uitdragen voor een
lang en goed leven, hoopt de Milieuvereniging Land van Cuijk, samen met haar
inwoners, ook een bijdrage te mogen leveren aan een betere leefomgeving, waarbij
onze boom symbool zal staan voor onder andere schone lucht en duurzaamheid en mag
bijdragen aan een prettigere woonomgeving.
Moge ons cadeau uw cadeau zijn. Hier zullen we zeker trots op zijn.
MLVC
DE SCHAKEL 19-2021
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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).

ONVREDE GROOTSCHALIGE BOMENKAP HAPS
Aan de Beerseweg in Haps zijn vele bomen gekapt.
Onvrede bij Cuijkse politiek over grootschalige bomenkap Haps.
De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 in de gemeente
Cuijk zijn ontstemd over de grootschalige bomenkap aan de
Beerseweg in Haps.
De drie partijen willen weten waarom de gemeente dit heeft
gedaan. “De lange eikenbomenlaan heeft een totaal andere
uitstraling gekregen, zonder dat direct duidelijk is wat de
noodzaak is om alle bomen aan één zijde van de weg, naast
een weiland, te verwijderen”, aldus Mike van Diemen
(GroenLinks), Esmée van der Ham (PvdA) en Mariëlle van Zuilen (D66).
Zij willen weten waarom de bomen zijn gekapt, hoe de buurt is geïnformeerd, of en
hoe voor herplanting wordt gezorgd en op welke wijze het CO2-verlies
gecompenseerd gaat worden. Ook vrezen de drie voor kap van overige eikenbomen
aan de andere zijde van de Beerseweg.
Meer informatie De Schakel nummer 16 pagina 21 of www.cuijk.nl
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VOORONTWERP – UITBREIDING
HAPSE INDUSTRIETERREIN LAARAKKER
DR Haps inspraakreactie RBL NW
In de zomer 2021 heeft de gemeente Cuijk
het voorontwerp van het bestemmingsplan
voor de uitbreiding van het Hapse
industrieterrein Laarakker gepresenteerd,
het Noord-West gedeelte.
Als reactie hierop hebben omwonenden
alsook de Dorpsraad zienswijze ingediend.
Het plan is om een stuk van het
oorspronkelijke plan om te ruilen voor een
stuk zuidelijker.
Zie de afbeelding.
Dat geeft vele voordelen:
•
•
•

Een fatsoenlijke en deugdelijke buffer
van groen tussen de bewoning van Haps
en het industrieterrein.
Een extra impuls aan de wandelroutes in Haps door het creëren van meer groen en
meer wandelpaden
Het multifunctioneel inrichten van het evenemententerrein:
o beweegparcours / bootcamp
o hardloopbaan (winter langlaufen)
o zitbankjes
o "brugverbinding" met kern Haps (zoals bij Danone) veiligheid wandelaars
o nostalgische elementen (Haps huis, muur kasteel)
o groene buffer tussen Laarakker en dorp Haps; zowel voor mens als dier
o afgesloten gebied waar honden los mogen lopen inclusief vuilnisbak voor
poepzakjes
o weidebloemen ten behoeve van een bijenhotel
Wilt u meer weten over afkoppelen en subsidie om
uw regenpijp af te koppelen?
Kijk dan op www.cuijk.nl/afkoppelen
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•

Versterking van de reeds in aanleg zijnde ecologische verbindingszone (EVZ).
Het leefgebied van de beschermde das en overige diersoorten wordt veiliggesteld en
afgeschermd van het industrieterrein middels een niet onderbroken en
aaneengesloten groen/natuurstrook.
• Versterking landschappelijk beeld van de Cuijkseweg. Een aaneengesloten
groenstrook versterkt met een aanzienlijke grondwal vanaf de EVZ tot aan de
houtwal, welke gelegen is overdwars over het evenemententerrein.
• Aantrekkelijke wandel- en fietsroute door landelijk gebied mede door de
aanwezigheid van de Mariamolen, voor zowel toeristen als lokale bevolking.
• Afscherming zicht vanaf Cuykseweg op Altcon middels robuuste groenstrook.
• Door positionering van bedrijven op 1 wordt een geluids- en zicht buffer gecreëerd
tussen aanwonenden Cuijkseweg en het industrieterrein.
• Toekomstgericht, landschapswaarden en een fijn leefklimaat nu borgen maar ook
voor volgende generaties.
• Door uitruil van bestemming van 1 en 2 ontstaan meer bruikbare, beter verkoopbare
kavels. Meer beschikbare kavels direct aansluitend aan de reeds verkochte kavels
van Laarakker Noord. Daardoor meer in het zicht en dichtbij reeds aanwezige
infrastructuur/ontsluiting (wegen en waterberging).
• Momenteel zijn de vrij verkoopbare kavels voor milieu categorieën als geprojecteerd
in gebied 1 ruim voorhanden in het Land van Cuijk. Daarmee is het traject tot
uitbreiding van het bestemmingsplan qua tijdspad geen belemmering.
• Versterking van de groen- /natuurzone welke het gehele plangebied van Laarakker
omringd, sluit goed aan bij de Structuurvisie Cuijk van 2030.
Het is de mening van de Dorpsraad dat hierdoor een win-win situatie ontstaat: behoud
en zelfs versterking van het woon- / werk- / leefklimaat van zowel mens als dier.
Inmiddels is aangetoond dat er breed maatschappelijk draagvlak voor is.
Het is dan ook onze verwachting dat Laarakker en de gemeente zich maximaal
inspannen dat dit voorstel uitgewerkt kan worden.
Tijd is geld, dat begrijpen wij, maar de leefbaarheid is in onze
ogen een groter goed. Het is niet zo dat de bedrijven voor de
beoogde categorieën zich nu verdringen om een plekje te
bemachtigen.
Aangezien de motivatie altijd bedrijfsverplaatsing dan wel
bedrijfsuitbreiding betreft, zal de economische druk beperkt zijn.
De besluiten nu voorhanden zijn onomkeerbaar en zullen grote gevolgen hebben op de
natuur en leefbaarheid van de direct omwonenden.
Het is voor de bewoners teleurstellend telkenmale herinnerd te worden dat de enige
motivatie voor ingrijpende besluiten door de gemeente uit een financieel oogpunt
genomen worden.
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VERGADERING DORPSRAAD
Dorpsgenoten,
De aankomende dorpsraadvergadering is dinsdag 19 oktober om 20.00 uur in zaal
“de Posthoorn” in Haps.
De contactpersonen van de buurten(of vervanger) verwachten we ook.
Het jaarlijkse budget sociale vernieuwing wordt weer verdeeld tussen de aanvragers.
Verder komt wethouder Maarten Jilisen om actuele zaken te bespreken zoals het
Masterplan Wonen Haps.
Ook hebben we enkele vragen gesteld aan de politieke partijen over Hapse kwesties om
te kijken of er verschillen zitten tussen politieke partijen. De eerste antwoorden die
binnenkomen beloven niet veel goeds met die verschillen. Allemaal dezelfde antwoorden
zoals “wij zijn voor bouwen en voor een goede leefbaarheid”, maar als we dan zien dat
het laatste stukje bouwgrond in Haps te koop is voor € 372,- per m2 dan vragen wij ons
af of de jeugd nog een (financiële) mogelijkheid heeft om te bouwen!
Verder wil Anja Peters namens buurt en dorpsraad een plan presenteren dat de
inrichting van het RBL aan de noordwest zijde aanzienlijk aantrekkelijker kan maken.
Door een klein deel industrie te creëren tegenover de oude Mondsestraat waar nu Altcon
ligt geeft dit een geluidsbuffer naar het dorp toe. Door hier een groenstrook achter te
leggen krijg je een mooiere overgang van industrie naar evenemententerrein. De molen
kan dan ook haar functie behouden als draaiende molen. In geval van hoogbouw langs
de molen is het mogelijk dat in de toekomst de molen wellicht niet meer fatsoenlijk kan
draaien. Het is echt de moeite waard om hier als
Hapsenaren nog eens goed naar te kijken.
Agenda dorpsraadvergadering 19 oktober:
• Herinrichting Kerkstraat
• Budget sociale vernieuwing
• Bouwteams
• Masterplan wonen
• RBL
• Verkiezingen
• Wat verder ter tafel komt
De Dorpsraad Haps
Met vriendelijke groet,
Luc Arts, namens de Dorpsraad Haps

Oplossing pagina: 12 viswinkel – levensgroot - tafelwijn
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MET ANS OP DE KOFFIE
Samen aan de slag
Afgelopen maandag 11 oktober is de aftrap van de verkiezingscampagne
gewees in de Schouwburg in Cuijk. Ook het CDA Land van Cuijk heeft zich
mogen presenteren. Onze lijststrekker Bouke de Bruin heeft aangegeven
dat er een nieuwe toekomst in de maak is: het CDA werkt aan een nieuwe
gemeente voor iedereen.
Ook lokaal voor ieder dorp, voor iedere kern.
Het is tijd om samen aan de slag te gaan.
Het CDA heeft daarvoor sterke speerpunten waar we trots op zijn:
• Baas in eigen dorp: iedere kern in zijn eigen kracht
Ons thuis: een betaalbaar thuis voor iedereen
• Kansrijk vitaal platteland: een goei leven in Ons Land van Cuijk
• Zorg voor elkaar: goede zorg, beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar
• Land van Cuijk onderneemt: steun onze lokale ondernemers
• Durf duurzaam: onze regio als motor voor de wereld van morgen
Een prachtig voorbeeld van Baas in eigen dorp en Zorg voor elkaar is dat de raad
unaniem, via een amendement, heeft besloten om het project “Beweegparcours
Kampsestraat in Haps” dat door een fout in de berekening op de reservelijst stond, naar
voren te halen om alsnog te realiseren. De werkgroep beweegparcours Haps, Hans
Smets, Bert Cornelissen, Paula de Visser en Gerard Schoenmakers hebben zich ingezet
om dit project te ontwikkelen. Een prachtig Haps initiatief.
•

Ook andere mooie projecten zowel voor de jeugd als voor ouderen zijn in het kader van
de reservepot Wonen en Leefbaarheid ingediend.
Het is jammer dat deze projecten het niet hebben gehaald.
Hoe dan ook, we zullen het samen moeten doen! Niet de gemeente, maar de gemeente
met de inwoners. Ik voel mij verantwoordelijk om samen met de Hapsenaren een
succes van onze nieuwe gemeente te maken en heb hier ontzettend veel zin in. De
slogan ‘Houdt Haps Hoog’ geldt dus nog steeds!
Doe jij ook mee? Heb je goede ideeën of wensen? Of wil jijzelf ook persoonlijk ons
programma ontvangen? Stuur mij een berichtje, ik kom graag op de koffie.
Bij mij ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Wil je meer weten: www.cda.nl/noord-brabant/land-van-cuijk
Ans van Zeeland
Raadslid fractie CDA, zeeland@home.nl
Tel. 06 – 11118072
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RAADSVERGADERING EN WERKBEZOEK
De raadsvergadering van 4 oktober jongstleden was de een na
laatste vergadering met nog enige politieke inhoud. Bijzonder
feit was dat de provincie bepaald heeft dat we een paar besluiten
die nogal wat euro’s kosten NIET mogen nemen.
De toekomstige gemeente Land van Cuijk gaat die besluiten
namelijk nemen. De provincie wil zich aan haar eigen regels
houden en zaken die uitstelbaar zijn ook echt uitstellen.
In dit geval betekent het dat de besluiten over de reserve Wonen en Leefbaarheid en de
plannen voor het Romeins Verleden nog niet definitief zijn. Ondanks het feit dat het
besluit niet officieel is, is er toch over vergaderd om op die manier de nieuwe
gemeenteraad alvast wat mee te geven.
Wat betreft het Romeins Verleden denken we wel dat bepaalde promotie en
verbeteringen aan het museum effect kan hebben als een stukje ‘citybranding’ (positief
imago uitdragen), maar het maken van een tempel is ons een brug te ver.
Wij bespeuren geen draagvlak onder de bevolking en mede daarom geven we de centen
liever uit aan zaken die meer prioriteit hebben. De meerderheid van de gemeenteraad
dacht er helaas anders over.
In de projecten die in aanmerking komen voor gelden uit de reserve Wonen en
Leefbaarheid werd vorige week een, zeg maar, rekenfout geconstateerd ten nadele
van het beweegparcours in Haps.
Dit hebben we als voltallige gemeenteraad rechtgezet. Het beweegparcours had immers
niet voor niets de meeste punten gekregen. De reservelijst (de projecten die het in
eerste instantie niet gehaald hebben) hebben we wederom onder de aandacht gebracht
van het College. We willen niet dat ze in een bureaula verdwijnen. Er zitten gewoon
hartstikke mooie initiatieven bij.
Ook het onderwerp ‘Bibliotheek naar schouwburg Cuijk’ werd weer besproken.
Na een kostbare quickscan, moest er nu weer een budget van € 56.400 vrijgemaakt
worden om de verhuizing voor te bereiden. Wij waren als enige partij tegen deze
geldverspilling. Wij zijn namelijk ook tegen het plan om de bibliotheek te verhuizen naar
de schouwburg (grof geraamde kosten voor verhuizing en inrichting € 810.000 excl.
BTW, Biblioplus zelf wil € 500.000 inleggen).
Mensen die ik spreek, vragen: Waarom?
Die vraag begrijp ik, want die vraag blijf ik mezelf ook stellen. In de stukken staat dat
een inpassing van de bibliotheek een maatschappelijke meerwaarde heeft.
Maar dat is niet aan de gebruikers gevraagd. Zou toch belangrijk zijn om juist dát,
bijvoorbeeld via een enquête, te achterhalen. In Mill staat de bieb te ver verborgen in
Myllesweerd. Daarom zijn er plannen om de bieb meer in het zicht te brengen.
En wat gaan we in Cuijk doen? We stoppen een laagdrempelige bibliotheek, in de
nabijheid van een grote parkeervoorziening, in een schouwburg, waar de bezoekers
echt op zoek moeten naar boeken. Ze komen namelijk her en der te staan.
Er wordt zelfs een lift gemaakt om bij de boeken te kunnen komen.
Bepaalde evenementen kunnen geen doorgang meer vinden, maar dat hoeft ook niet
was de reactie vanuit het College. Dan vraag ik me vervolgens weer af hoe zo’n
schouwburg een beetje meer rendabel kan worden… want met de verkoop
van kopjes koffie die door het lezerspubliek gedronken moeten worden,
red je het niet. Ik geloof zeker dat samenwerking tussen biebs en
schouwburg een mooi streven is. Maar houd je weg van ‘stadse fratsen’
zoals een dure verhuizing die niet uit te leggen is.
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Onlangs zijn we met de gemeenteraad
nog fietsend door Cuijk gegaan als een
soort uitstapje.
We bezochten ook het bedrijf van
Coenen op industriepark Laarakker A73
en mochten binnen een kijkje nemen. Het
is een gigantisch grote diepvrieskist,
ingenieus ingericht, van boven tot onder,
waar robots de weg weten. Juist door dit
systeem is er voor de medewerkers een
plek om bij een aangenamere
temperatuur te werken. Er is op alle
plekken aandacht (vooral waar de
vrachtwagen komt laden en lossen) om
maar geen koude lucht verloren te laten
gaan.
Binnen is het gruwelijk interessant, maar
ik heb de heer Coenen wel herinnerd aan
onze afspraak dat we nog eens stil
zouden staan bij de mogelijkheden voor
de buitenkant.
Dat was hij zeker niet vergeten en dat
kan ik zeer waarderen. Momenteel wordt
er nog volop gebouwd.
Toen we als raadsleden over de
Kalkhofseweg verder moesten heb ik ze
toch maar even mee geloodst naar park
De Wild met het Haps Huis en het
Vredeskapelleke.
Er was natuurlijk alom lof voor deze
burgerinitiatieven.
Het is toch prachtig dat inwoners al
mouwen opstropend deze zaken voor
elkaar hebben gekregen.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
T 06-23411107
www.liberaal-lvc.nl
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KIEP ZONDER KOP
Ook in 2022 zal CV De Zelfkant weer de felbegeerde
Hopse eretitel “Kiep Zonder Kop” uitreiken.
In de carnavalskrant staan zoals altijd hilarische
waargebeurde verhalen van wat de Hopse minsen
afgelopen jaar is overkomen en hebben
meegemaakt. Vijf van deze verhalen, de crème de
la crème, zullen in de Zelfkrant genomineerd zijn
als kanshebber voor deze eretitel.
Via stemming zal op het Los In De Kiepekoj
festijn op zaterdag 5 februari 2022 een winnaar
naar voren komen, “’t moiste verhaal van Hops”!
De hoofdpersoon / hoofdpersonen van dit verhaal wint de titel “Kiep Zonder Kop”
met bijbehorende trofee en natuurlijk de eeuwige roem. De winnaar krijgt tevens
een tegoedbon voor 30 consumptiebonnen op het Tuinfeest 2022!
De nummers 2 t/m 5, “de op unne kiepevèèr na moiste verhalen van Hops”, krijgen
een tegoedbon voor 5 consumptiebonnen op het Tuinfeest 2022. Mooie verhalen
worden dus mooi beloond!
Heb je een leuk verhaal? Het insturen van een verhaal kan gemakkelijk via email
naar kiepzonderkop@dezelfkant.nl.
De mooiste verhalen zullen door de commissie worden geselecteerd en worden
gepubliceerd in de Zelfkrant, dus grijp je kans!
De Hopse Bonte Brulluft-cie en Krantencie van CV De Zelfkant
www.dezelfkant.nl
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BEKENDMAKING NIEUWE BUURT HOPSE BONTE BRULLUFT
Zes jaar geleden alweer hebben we de Boerenbrulluft na 33 jaar in een nieuw en
fris jasje gestoken. Inmiddels heeft heel Hops kunnen genieten van vijf geweldige
edities van de Hopse Bonte Brulluft! Het mooie hieraan is dat het thema van de
brulluft door de buurt waarmee we samenwerken gekozen en ingevuld wordt,
waardoor iedere brulluft weer compleet verrassend en ludiek is.

2016
2017
2018
2019
2020

Sprookjeshuwelijk
Oostenrijkse bruiloft
Wild Western bruiloft
Maffia bruiloft
Amsterdamse bruiloft

De Brulluftsfeesten waren stuk voor stuk grandioos en zullen door de vele aanwezigen niet snel vergeten worden!
In 2021 was het vanwege corona helaas niet mogelijk om een Bonte Brulluft te
houden. Voor komende carnaval willen we graag weer een geweldig mooie Hopse
Bonte Brulluft organiseren.
Dit keer willen we dit graag samen doen met de buurt die bestaat uit de straten
De Schans, Het Loo, De Groes en Stationstraat.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit weer helemaal goed gaat komen en
zijn stiekem nu al erg benieuwd wat voor thema de Hopse Bonte
Brulluft in 2022 zal krijgen!
De Hopse Bonte Brulluft-cie van CV De Zelfkant
Nicky, Eric, Wilfred, Martin, Bert en Rob
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EEN GEWELDIG OKTOBERFEST
6 OKTOBER VOOR OUDEREN EN SENIOREN
Woensdag 6 oktober de laatste dag van thema:
WEEK TEGEN EENZAAMHEID
Huiskamer Mariagaarde (Sociom) heeft de
handen ineen geslagen met de Zonnebloem en
KBO om voor de doelgroep ouderen/senioren
uit Haps een muziekmiddag te organiseren
waar ze nog dagen van nagenieten.
Meezingen, dansen een polonaise wat hebben
we dat gemist. Dit alles werd georganiseerd in
sporthal “De Stappert.”
Het thema was: OKTOBERFEST
De mensen hebben gratis kunnen genieten van een
natje en droogje en geweldige muziek o.l.v. het duo
LA DONNA MOBILE.
Het was een middag met een "dikke gouden rand" met
vele blije gezichten, sociale contacten en ouderwets
gezellig.
Deze middag werd o.a. mogelijk gemaakt door de vele
sponsoren samen met vele vrijwilligers die actief waren
om dit uit te kunnen dragen!
Zowel sponsoren als vrijwilligers...enorm bedankt
Waar een klein dorpje als Haps groot in kan zijn!
De conclusie is dat het zeker een welkome activiteit is om minimaal een keer per
jaar samen met KBO Haps, Zonnebloem Haps en Huiskamer Mariagaarde iets voor
de Hapse inwoners te organiseren. Hoe of wat dat hoort u ter zijnde tijd.
Nu nog even nagenieten van deze geweldige, succesvolle muzikale middag.
Nogmaals, onze dank is groot voor de financiële hulp, want zonder hulp was het
niet mogelijk geweest.
KBO Haps
Zonnebloem Haps
Dagbesteding Mariagaarde
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NAAR DE BRUGKLAS?
OPEN DAGEN METAMEER VOOR GROEP 8
Stevensbeek/Boxmeer – Kom zelf beleven, kijken, proeven en voelen tijdens de open
dagen van Metameer. Maak kennis met de
school, de leerlingen en docenten.
Op vrijdag 15 oktober 2021 vindt de open
dag plaats op locatie jenaplan Boxmeer van
16.00 tot 21.00 uur.
Op vrijdag 22 oktober 2021 zet locatie
Stevensbeek haar deuren open van 17.00 tot
21.00 uur.
Speciaal voor groep 8
Metameer houdt samen met het
Elzendaalcollege en het Merletcollege de open
dagen al in oktober, speciaal voor groep 8.
Vorig jaar waren de open dagen online.
Dit jaar moeten groep 8-leerlingen kiezen,
terwijl ze de scholen van binnen nog niet
hebben gezien. Dus krijgen ze nu volop alle tijd
en ruimte om zich te oriënteren op hun
toekomstige school. “Of Metameer bij je past,
kom je pas echt te weten als je hier rondloopt.
Als je de sfeer proeft, onze leerlingen spreekt
en ziet hoe wij werken.
Dus we zijn erg blij groep 8 te mogen
ontvangen op onze open dagen,” aldus rector
Berita Cornelissen.
De meeloopdagen in december en de masterclasses tweetalig onderwijs in februari zijn
voor groep 8’ers goede momenten om Metameer tijdens een echte lesdag te ervaren.
Aanmelden kan al via de website van Metameer.
Groep 7 krijgt in de loop van dit schooljaar de gelegenheid om Metameer te bezoeken.
Meer informatie? Ga naar de brugklaspagina op www.metameer.nl
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CABOOSE
Knutsel
De tweede avond alweer met een mooie knutsel in de
planning. Bekers stippen met porseleinverf door gebruik te
maken van wattenstaafjes en satéprikkers. Een best kostbare
deze keer maar dat moet ook eens kunnen.
Dan denk je een knutsel bedacht te hebben waar de jeugd de
hele avond mee bezig is. Al snel hadden we enkele hele leuke
resultaten en was de eerste al binnen een half uur klaar.
Oeps en wat nu??
Onze crea denktank had al snel een
oplossing; de jeugd naar buiten, binnen
alles opruimen en dan een
neuzenestafette. Uh wat??
Ja een neuzenestafette.
Na het verdelen in twee teams en het opbouwen van
hindernissen d.m.v. tafels en krukjes, kon het spel
beginnen.
Bij de start stond een bordje
verf, daar moest de neus in,
onder tafel door, over de tafel
heen, slalom om de krukjes en dan de neus tegen
een groot vel wit papier aan de overkant. Snel weer
terug om de volgende aan te tikken.
De eerste reacties waren van ieh, bah, jasses. Maar
eenmaal bezig was de pret dik aanwezig. We hebben
volgens mij 5 kleuren verf gebruikt.
Dus ouders; als uw kind iets wat onder de verf thuis
kwam, lag dit niet aan de mok maar aan de
estafette!
Team Knutsel
De knutselavonden voor dit jaar staan gepland op
5 november en 26 november. Data voor 2022: 14 januari, 11 februari, 18 maart,
8 april, 13 mei en 10 juni.
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YOLO
De YOLO was weer toe aan een chill avond. En
hoe dat ingevuld wordt door de kids, is altijd
weer even afwachten.
Naast de gebruikelijke dingen, zoals pingpong,
tafelvoeltbal, playstation en Wii, werd er een
klein podium gebouwd en stonden de kids te
dansen op de muziek.
Wij zijn in de tussentijd al heel druk met de
volgende activiteit: de spokentocht:
op 12 november.
Wisten jullie trouwens dat het Duits lijntje
vroeger onderdeel was van treinverbinding van
het Russische Sint Petersburg, via Berlijn naar
Londen?
Volgende data: 12-11, 17-12, 21-1.
Greetz team YOLO.
Nexxt
In de vorige Schakel stonden al wat data voor
de komende avonden, maar wegens andere
activiteiten vanuit de carnaval hebben we dat
aangepast.
De eerstvolgende NEXXT activiteit is op vrijdag
5 november.
We gaan de winter tegemoet en om alvast in winterstemming
te komen gaan we schaatsen op de Funbaan in het Triavium
in Nijmegen.
We hopen natuurlijk dat jullie dit ook leuk vinden.
Graag zouden we voor 25 oktober willen weten wie er mee
gaan, omdat we van tevoren de toegangskaarten moeten
bestellen.
•
•
•
•
•

Opgeven voor 25 oktober via next.caboose@gmail.com
Kosten Euro 5,Verzamelen; 19.30 uur op het kerkplein (let op: NIET in de Kuip)
Schaatsen in Triavium is van 20.00-22.00 uur, dus verwachte terugkeer op
het kerkplein is rond 22.30 uur
Vergeet niet om je schaatsen mee te nemen!

Als laatste zouden we ouders willen vragen om te helpen met transport. Het zou
fijn zijn als er ouders zijn die heen of terug (of beiden) willen rijden. Zouden de
ouders die dat willen zich ook kunnen aanmelden op bovenstaand adres?
Groetjes, Team NEXXT
PS.: De volgende activiteit vindt plaats op 17 december.
Bereid je voor op een spannende avond!
Data Nexxt: 17-12, 21-01, 11-03, 01-04, 20-05, 24-06
De wijsheid der kinderen is hun vrolijkheid
DE SCHAKEL 19-2021
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ZATERDAG 30 OKTOBER:
KAPELLENFESTIVAL 2021 IN HAPS
De liefhebbers hebben er eventjes op moeten wachten maar op zaterdag 30 oktober
prijkt het evenement weer op de agenda: Het jaarlijkse Kapellenfestival van blaaskapel
De Rozenbottels uit Haps.
Al vele jaren is het Hapse festival een begrip in de blaaskapellenwereld en vele, vele
kapellen betraden met succes het fraai opgezette podium in de Hapse Posthoorn. Het is
altijd “volle bak” en als de voortekenen niet bedriegen zal dit ongetwijfeld ook dit jaar
weer het geval zijn. Aan de succesformule is niet getornd en dit betekent dat ook dit
jaar, naast de Rozenbottels, twee gastkapellen de bühne zullen betreden.
De eerste gastkapel is
blaaskapel Štěsti uit
Boxmeer:
Een groep enthousiaste
muzikanten, die allen hun hart
hebben verpand aan
voornamelijk de Tsjechische
muziek.
Štěstí is tussen 2008-2009 door
Andy Marti en Kim van de Voort
opgericht. Blaaskapel Štĕsti
streeft ernaar om in hun muziek,
de typische Tsjechische “drive” of
interpretatie te spelen en dat kan
Foto: Blaaskapel Stesti
alleen met de juiste mensen en
op de juiste manier van repeteren. Štěsti beperkt zich tot de instrumentele kant van de
Tsjechische muziek. Op speciale momenten en als de mogelijkheid het toe laat voegen
zij zang toe. Štěsti legt de lat op een dermate hoog niveau dat alle muzikanten wel het
beste naar boven moeten halen.
De muzikale leiding is in handen van Andy Marti uit Cuijk.
De tweede gastkapel is
blaaskapel De Pompzwengels
uit Geffen.
Deze blaaskapel werd opgericht
op 6 december 1964.
Men vond het tijd worden, dat er
in Geffen ook een dweilorkest
kwam met het carnaval.
Zo zijn de Pompzwengels
geboren. Op dit moment telt de
blaaskapel 16 leden. In het begin
trad de blaaskapel voornamelijk
op tijdens carnavaleske
activiteiten. Langzaam maar
zeker ontstond er meer behoefte
Foto: blaaskapel De Pompzwengels
aan andere muziek.
Het huidige repertoire van de Pompzwengels bestaat uit Böhmische en Mährische
muziek. Natuurlijk wordt het carnavalsrepertoire (als het zover is) niet vergeten.
De kapel staat onder leiding van Arnout van Erp (Böhmische en Mährische) en Rikko
Brands (dweilmuziek).
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Tenslotte uiteraard Blaaskapel de Rozenbottels uit Haps welke werd opgericht in
1968 en is daarmee een van de oudste kapellen uit de verre regio.
Met hun Tsjechische volksmuziek en dan met name de Mährische- en Egerländermuziek
zorgen de Rozenbottels te allen tijde voor veel sfeer en hun agenda is dan ook steevast
goed gevuld met optredens.
In deze eerste weken na de “coronastop” wisten ze al drukbezochte optredens te
verzorgen in Herpen en Wanroy en de komende weken zijn ze ondermeer te gast op 24
oktober in Leunen alwaar een fruhschoppen wordt verzorgd en 2x in Cuijk, te weten op
4 november in Castella en op 11 november in La Salle.
De Rozenbottels openen het Kapellenfestival op 30 oktober.
Het festival vindt plaats in zalencentrum “De Posthoorn”, Kerkstraat 6 in Haps.
De zaal is open om 18.30 uur. Het festival zelf begint om 19.30 uur.

Blaaskapel De Rozenbottels tijdens hun jubileumconcert in 2018

Entree informatie
In overeenstemming met de regels wordt aan bij de entree gevraagd naar uw
Coronacheck app of coronatoegangsbewijs. Mocht u dit niet in bezit hebben, dan dient
een recente (<24 uur) negatieve test te worden overhandigd. De entree bedraagt
€ 5,=. Meer info via info@derozenbottels.nl of via www.derozenbottels.nl
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RABO CLUBSUPPORT MV JULIANA & DE NOOTENDOP
Muziekvereniging Juliana doet ook dit jaar weer mee met Rabo Clubsupport! Iedereen
die lid is van de Rabobank kan vanaf maandag 4 oktober tot 25 oktober stemmen via de
volgende Rabobankpagina:
https://www.rabo-clubsupport.nl/land-van-cuijk.../deelnemers
Eenmaal aangekomen zoek je Muziekvereniging Juliana Haps op en je brengt uiteraard
netjes je stem uit! Daarnaast doet onze muziekopleiding "De Nootendop" ook mee en is
natuurlijk vanzelfsprekend dat je daar ook een stem uitbrengt. Kortom: Het kon wel
weer eens een mooie Rabo Clubsupportjaar worden! Zegt het voort, zegt het voort!
Dank je wel alvast namens Muziekvereniging Juliana Haps en de Nootendop!
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35 JAAR GELEDEN WERD DE A73 OPENGESTELD
De aansluiting Haps opende op
22 oktober 1986 voor het verkeer.
Toen werd de A73 opengesteld
tussen knooppunt
Lindenholt en knooppunt Rijkevoort.
Wie herinnert zich dat nog
• De aanleg van de A73 bij Haps?
• Met de fiets over de snelweg?
Zijn er nog foto’s van in omloop en
wilt u deze delen met ons:
info@deschakelhaps.nl
Het eerste deel opende in 1970 tussen Grubbenvorst en Blerick, inclusief
het knooppunt Zaarderheiken. In 1976 opende het deel tussen knooppunt Ewijk en
Beuningen en in 1980 volgde een deel tot aan het voormalige knooppunt
Lindenholt bij Nijmegen.
In 1986 volgde het vervolg zuidwaarts
tot knooppunt Rijkevoort als snelweg
en verder tot Boxmeer met één rijbaan.
Tussen 1993 en 1996 werden de laatste
delen tussen Boxmeer en Venlo
opengesteld voor het verkeer, waardoor
het noord-zuidverkeer niet meer via
Eindhoven hoefde te reizen.
De aansluiting Haps is een aansluiting
op de A73 vlakbij het dorp Haps, vorm
gegeven als een halfklaverblad.
De aansluiting heeft het nummer 5.
De aansluiting Haps is uitgevoerd als
een standaard halfklaverblad.
De aansluiting heeft een regionaal
belang en ontsluit voornamelijk de
plaatsen Haps, Mill en Oeffelt via de
provinciale weg N264.
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JUDOVERENIGING HAJU
Net als vele andere verenigingen doet ook Haju mee aan de
Rabo Clubsupport Actie.
Hoe mooi is het dat we via deze Rabo Clubsupport Actie maar
liefst 3 stemmen uit kunnen brengen om zo maximaal 3
verschillende verenigingen te kunnen helpen.
En dat zonder dat het jou ook maar een cent kost!
Dus zeker stemmen!
Alvast bedankt voor uw stem.
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HAVOC-NIEUWS
De teams van Havoc zijn op dreef en hebben allemaal de
eerste wedstrijden achter de rug. Dames 1 heeft een mooi
aantal punten binnen gehaald en ze hebben zelfs de eerste 40 overwinning binnengesleept. Dames 2 heeft drie wedstrijden
gespeeld, maar helaas telkens nipt verloren met 3-2. Dames 3
wist beide wedstrijden te winnen en draaien momenteel mee
in de top. Heren 1 heeft de eerste overwinning binnen, na de
eerste twee wedstrijden met 3-2 afgegeven te hebben.
Wedstrijdprogramma
Op zaterdag 16 oktober spelen alle teams uit. Zaterdag 23 oktober spelen, op dames
5 na, alle teams in Haps in Sporthal de Stappert. Tot dan!
Zaterdag 16 oktober
Tijd
Team thuis

Team uit

Locatie

12:30

Spirit HS 1

Havoc HS 1

De Hazelaar, Rosmalen

15:00

VC Montagnards MC 1

Havoc MC 1

Den Asseldonk, Bergen L

15:30

SVS DS 2

Havoc DS 6

Sporthal Korenaer, Stevensbeek

16:00

TFC DS 3

Havoc DS 5

Terra-Victa, Odiliapeel

17:00

Avance DS 3

Havoc DS 3

Warandahal, Sambeek

17:00

Shock '82 Cuijk HS 2

Havoc HS 2

LACO Sportcentrum Cuijk, Cuijk

18:15

TFC DS 2

Havoc DS 4

Terra-Victa, Odiliapeel

19:00

Stravoc DS 1

Havoc DS 1

De Grenslibel, Stramproy

19:00

VC Polaris DS 1

Havoc DS 2

't Hout, Helmond

Zaterdag 23 oktober
Tijd
Team thuis

Team uit

Locatie

12:30

Havoc MC 1

SOMAS/Activia MC 3

De Stappert, Haps

14:30

Havoc DS 3

Shock '82 Cuijk DS 1

De Stappert, Haps

14:30

Havoc DS 6

SVS DS 2

De Stappert, Haps

16:30

Havoc DS 2

Flamingo's'56 DS 1

De Stappert, Haps

16:30

Havoc HS 2

AV Flash HS 1

De Stappert, Haps

17:15

Apollo Mill DS 1

Havoc DS 5

De Looierij, Mill

19:00

Havoc DS 1

Peelpush DS 2

De Stappert, Haps

19:00

Havoc HS 1

Shock '82 Cuijk HS 1

De Stappert, Haps

19:00

Havoc HS 3

VC Volt HS 4

De Stappert, Haps

Rabo ClubSupport HaVoC
Ook HaVoC heeft zich dit jaar weer ingeschreven voor Rabo ClubSupport.
Breng nu je stem uit via de Rabo Bankieren App.
Tot 25 oktober kunnen leden van de Rabobank
stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging.
Voor elke stem schenkt de Rabobank een financiële
ondersteuning aan de vereniging. Ook dit jaar hopen we
weer een mooi bedrag voor de Hapse Volleybalclub op
te halen.
Alvast bedankt voor uw stem!
DE SCHAKEL 19-2021
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HAPSE BOYS NIEUWS
Nu het voetbal is opgestart, zijn ook weer nevenactiviteiten
gepland. Op maandag 18 oktober 2021 vindt de Algemene
Ledenvergadering 2021 plaats. Na de digitale ALV van vorig
jaar komen we dit jaar weer fysiek bij elkaar in de kantine.
Op zondag 7 november 2021 volgt het Bier-feest, eveneens in
de kantine (Hapse Boys 1 speelt dan de thuiswedstrijd tegen
Excellent 1).
Voor de jeugd zijn de pietentraining en het kerstzaalvoetbal
gepland.
Nieuwjaarsbijeenkomst/obligaties
De houders van onze obligaties kunnen zondag 2 januari 2022 alvast in hun (nieuwe)
agenda schrijven. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst kan dan de rente op die obligaties
worden geïnd en besteed. Uiteraard is iedereen die betrokken is bij Hapse Boys van
harte welkom tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Alleen PINnen – Pin Only!
Met ingang van 6 november 2021 gaat Hapse Boys op de zaterdagen in de kantine
“cashless” (of PIN Only). Dat houdt in dat op de zaterdagen in onze
kantine niet meer met contant geld kan worden betaald; dat kan alleen
nog met PIN. Het aantal betalingen met contant geld loopt, zeker na de
coronacrisis, rap terug. Daardoor wordt het met de verwerking van contant
geld gemoeide werk niet langer gerechtvaardigd. Daarnaast levert PIN
Only meer veiligheid op voor de kantinevrijwilligers.
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2 oktober 2021
Volkel JO19-2
Blauw Geel ‘38/JUMBO JO17-5
SV United JO15-3JM
ST Toxandria/VIOS ’38 JO15-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-3
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-1JM
Hapse Boys JO11-1JM
Hapse Boys JO10-1JM
SIOL JO9-2JM
Hapse Boys JO8-1JM
Hapse Boys MO15-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys MO12-1

-

3 oktober 2021
De Zwaluw VR1

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2
Boekel Sport JO15-3
ST Constantia/Menos JO13-1
SIOL JO12-1
Vitesse ’08 JO11-2
V.V. Achates JO10-1
Hapse Boys JO9-1JM
Montagnards JO8-1
Berghem Sport MO15-1
UDI ‘19/CSU JO12-3

0
1
1
0
2
5
3
4
23
12
8
1
2

- 4
1
- 5
- 8
4
- 3
- 6
- 6
- 3
- 4
- 4
1
- 7

- Hapse Boys VR2

2

- 3

9 oktober 2021
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-2
DSV JO1502
Venhorst JO13-1JM
UDI ‘19/CSU JO12-2
Heijen JO11-1JM
SJO Vianen Vooruit HBV JO10-1
Hapse Boys JO9-1JM
Hapse Boys JO8-1JM
SJO Vianen Vooruit HBV MO15-1
SJO Vianen Vooruit HBV JO12-1

-

ST Constantia/Menos JO17-2
JVC Cuijk JO15-4
Constantia JO15-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-3
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-1JM
Hapse Boys JO11-1JM
Hapse Boys JO10-1JM
Vitesse ’08 JO9-2
SJO Vianen Vooruit HBV JO8-1
Hapse Boys MO15-1
Hapse Boys MO12-1

2
5
12
0
0
10
12
9
10
6
9
14

-

1
4
0
3
5
2
3
1
4
4
1
2

10 oktober 2021
Melderslo 1
Nijnsel/TVE Reclame 2
Hapse Boys 3
SES 4
Toxandria 3
Hapse Boys VR1
Hapse Boys VR2
Hapse Boys VR3

-

Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Heijen 2
Hapse Boys 4
Hapse Boys 5
Mierlo Hout VR1
Vianen Vooruit VR1
DSV VR1

1
1
1
1
10
4
1
5

-

0
2
3
0
0
1
7
4
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PRINS DAAN EN PRINSES EVI
VERWACHTEN EEN TOP CARNAVAL
Ik ben Daan Emons. Ik ben op 7 oktober 15 jaar
geworden en zit in 3 MAVO op het Elzendaalcollege
in Boxmeer. Mijn ouders zijn Gijs en Loes Emons. Ik
heb een broer en een zus. Teun is 16 jaar en Roos
is 9 jaar. Ik houd van voetballen, carnaval vieren en
afspreken met mijn vrienden.
Prins Daan Emons en
Prinses Evi Kuijpers

Ik ben Evi Kuijpers. Ik ben net als Daan op
7 oktober jarig. Ik ben 14 jaar geworden. Ik zit in 3
Havo op het Elzendaalcollege in Boxmeer.
Mijn ouders zijn Michel Kuijpers en Marloes
Kuijpers-van de Kerkhof. Ik heb ook nog een
broertje Sten (12 jaar) en 2 zusjes Maud
(11jaar) en Tess (8 jaar). Ik houd van
voetballen en gezellig afspreken.
Hoe ben je gevraagd?
Daan: Carnaval kon dit jaar helaas niet
doorgaan in februari door Corona. Balen
voor alle kinderen van mijn leeftijd.

Gelukkig kwam toch het goede nieuws dat er vanaf 25 september carnaval gevierd
kon worden. Maar ja, er kwam niemand langs van de jeugdcommissie. Het werd
september en ik had de hoop al opgegeven.
Maar toen stond op 10 september ons pap toch nog laat aan mijn slaapkamerdeur.
Eerst dacht ik dat hij weer begon te zeuren over de rotzooi in mijn kamer. Maar
nee, ik moest mee naar de schuur. En daar zaten ze dan: Willem, Wilko, Mike, Hans
en Gideon. Of ik het mooi zou vinden om dit jaar op het podium te staan. Ja zeker
zei ik meteen! Ik kreeg alle hoofddeksels op. En ik vond alles natuurlijk prima.
Mike vond dat de prinsensteek het beste stond. Met een hoop gejoel en geklap
werd ik uitgeroepen tot nieuwe jeugdprins van de Zelfkant!!!
Evi: Het was 10 september. Ik lag net in bed en sliep nog net niet en toen hoorde
ik beneden rond 23.00 uur Petra Nuijen en nog wat anderen praten en toen dacht
ik: Zou het dan toch? Komt er iemand namens de jeugdcarnaval iets vertellen?
Ik vond het namelijk erg jammer dat Carnaval niet doorging zoals normaal; vooral
ook omdat onze jaarlaag van de basisschool aan de beurt was. En ja hoor! Ze
kwamen me vertellen dat ik een rol had in de hofhouding!! Ik moest het
prinsessenkroontje passen en het pagehoedje en ze vroegen me wat ik het leukste
zou vinden. Eigenlijk maakte het me niets uit; ik vond het al super dat ik iets zou
zijn! Maar toen zeiden ze dat ik prinses was. Superleuk! En natuurlijk zei ik dat ik
dat heel graag wilde!
Wat vonden je ouders ervan?
Daan: Onze hele familie houdt van carnaval vieren. Mijn ouders vonden het dus
hartstikke leuk.
Evi: Mijn ouders vonden het ook superleuk voor mij en zijn ook heel trots. Een hele
verrassing! Verder vinden ze het ook top dat de jeugdcarnaval dit zo georganiseerd
heeft, zodat wij met onze jaarlaag van de basisschool ook aan de beurt komen.
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Hebben jullie zelf je hofhouding gekozen?
Daan: Ik mocht natuurlijk de prinses kiezen. Dat wist
ik meteen: dat zou Evi worden. Ook over de
hofmaarschalk had ik al nagedacht: dat is echt iets
voor Thomas. En ik vond nar echt iets voor Kick.
Evi: Ja, ik mocht zelf de pages uitkiezen. Daar hoefde
ik niet lang over na te denken! Suus en Nina zijn
goede vriendinnen en houden ook erg van carnaval.
Hoe verliep de onthulling?
De jeugdcommissie had een leuke (op de Corona-tijd
gebaseerde) onthulling bedacht met de ‘oude
hofhouding’. Het was best lastig om de zaal te
verlaten, want we hadden toch het gevoel dat
iedereen ons een beetje in de gaten hield. Uiteindelijk
is het gelukt! We waren best zenuwachtig achter het
gordijn.
Wat was het leukste aan de
prinsonthulling?
Daan: Ik vond het heel erg leuk
om met de hele hofhouding het
podium op te springen. Het was
best spannend om voor een volle
zaal de proclamatie en lijfspreuk
op te zeggen. Ik was bang dat de
tekst niet goed zou gaan. Maar
dat kwam gelukkig allemaal
goed.
Evi: Alles aan de onthulling was
leuk. Ook alle enthousiaste
reacties van vriendinnen en
natuurlijk ook van mijn broertje en zusjes (die wisten nog van niets!). Ik vond het
ook super dat mijn opa’s en oma’s en ooms en tante er waren.
Hoe was de avond erna?
Superleuk en gezellig met iedereen die erbij was: alle kinderen, ouders, de
jeugdraad, de Zelfkanthennekes, de hofkapel, Prins Harm en Prinses Lynn en de
hele carnavalsvereniging. Erwin en Ilona hadden het goed voor elkaar.
Eindelijk konden we weer hossen in de nieuw Kiepekoi.
Daarna sloten we af bij Prins Daan thuis, supergezellig.
We hebben samen met de hofhouding bij
Daan geslapen. Dat was een topafsluiting van
een geweldige avond.
Komende activiteiten?
15 oktober Kakelspektakel
19 november Jeugdbal 11e van de 11e
10 december Jeugdprinsenreceptie
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Willen jullie nog iets
kwijt?
We hebben er heel
veel zin in!
Erg leuk dat we toch
de kans krijgen om dit
nog te kunnen en
mogen doen.
We hopen dat
iedereen er net zoveel
zin in heeft en dat de
bals dan ook druk
bezocht worden.
We gaan er met z’n
allen een toptijd van
maken.
En dan eindigen we met de lijfspreuk:
"MET PRINS DAAN VOOROP, ZETTEN WE DE KIEPEKOI OP Z'N KOP!”
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Wij kunnen met zijn allen terug kijken naar een zeer geslaagd.
OKTOBERFEST VOOR OUDEREN EN SENIOREN
Deze middag is mogelijk gemaakt door de inzet van dagbesteding Mariagaarde,
De Zonnebloem en de KBO Haps en mede mogelijk gemaakt door verschillende
sponsors.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Enkele reacties van de bezoekers.
Kei moi, goeie muziek, motte elke
week doen, gezellig druk, heel
gezellig en lekker mee kunnen doen,
fijn gedanst en gehost.
Donderdag 21 oktober jaarvergadering K.B.O.
Steunpunt Mariagaarde. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.
Voor de aanvang van de vergadering komt. Inés Kessels van Mooiland uitleg geven
over toewijzing van de woningen van Mooiland in Haps, o.a. Rozengaard
Leliëngaard. Wie komt er voor in aanmerking met of zonder voorkeur?
De volgende Eat & Meet is op woensdag 3 november en we gaan er van uit
dat deze weer net zo druk of nog drukker zal worden als de afgelopen periode.
Zoals bij u allen al bekend is wordt er bij meer dan 25 deelnemers een gratis menu
verloot. Wie is deze keer de gelukkige?
Theo, Marietje en Dinie zijn voorgegaan en wie is de volgende?
De kosten zijn € 11,= 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 1 november bij Cas Arts,
tel 0646-135670 of briefje in de brievenbus (bij de garage) verstopt in de struik.
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Graag bevelen wij ons aan als KBO afd.
Haps om uw steun te vragen door bij de
Rabo Club actie ons aan te vinken.
Waarvoor wij u allen bij voorbaat van harte
willen bedanken.
25 november Sint Nicolaasviering met als EXTRA???
16 december Kerstviering.

Programma Grijs gedraaid!
Eerst gaan we luisteren naar liedjes van onze
Brabantse zanger Gerard van Maasakkers onder
begeleiding van strijkorkest Kamerata Zuid,
om daarna – zittend in onze comfortabele
theaterstoelen – in beweging te komen met danser
Andrew Greenwood.
Ter afsluiting is er gelegenheid om samen iets te
drinken en/of deel te nemen aan een creatieve
activiteit begeleid door kunstenaars van de stichting
Stoute Schoenen. Niks moet, alles mag!
Concertuitvoering en nazit duren ongeveer twee uur.
Speeldatum: Donderdag 23 december 2021
Schouwburg Cuijk, 15.00 uur; ticketprijs € 24,50
Bestuur KBO Haps
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Route 1 en 3 ophalen PMD naar zaterdag
Maandag 11 oktober vond op route 1 en 3 geen inzameling plaats
van de PMD-zakken. Deze wordt ingehaald op zaterdag 16 oktober a.s.
Gft wordt wel gewoon ingezameld.
De reden hiervoor is dat de inzamelaar, Renewi, kampt met een personeelstekort.
De routes gaan langs Beers, Haps, Vianen en deel van Cuijk.
Zaterdag
Maandag
Maandag

16 okt.
18 okt.
25 okt.

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

Maandag

25 okt. Buurtvereniging de Groes

Zaterdag

30 okt. Buurtvereniging de Kampakker

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

Zaterdag

30 okt. 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

3 nov. Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur.

Vrijdag

5 nov. Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie

Zaterdag

6 nov. 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’ .
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NA 82 JAAR HOUDT VIVA MUSICA OP TE BESTAAN
Een pijnlijk besluit.
Maar het aantal zangers is in de afgelopen jaren om diverse redenen
geleidelijk aan minder geworden. Hierdoor werd het steeds
moeilijker om in de toekomst weer een optreden te verzorgen.

Met trots kan echter worden teruggekeken op een rijke muzikale historie.
Als we ons beperken tot de laatste 12 jaar dan hebben we na onze 70 e verjaardag
nog veel gepresteerd. In 2009 hebben wij in samenwerking met Logeko uit
Overloon in een tot twee keer toe volle kerk een jubileumconcert gegeven. Het
Sixties concert in 2012 in sporthal ‘De Stappert’ was een groot succes. In 2014
werd het 75-jarig bestaan gevierd bij het Roozenhuys met een concert waar wij als
koor liefst 28 liedjes hebben gezongen.
In 2019 hebben wij in de kerk ons, zoals nu blijkt, laatste concert gegeven.
Daarnaast hebben we in samenwerking met de muziekvereniging kerstconcerten
verzorgd. Tijdens de wandeltweedaagse hebben we vrolijke klanken laten horen en
vanaf 2018 in de carnavalsmis vele echte Hopse liedjes gezongen. Fijn om te doen!
Aan het openluchtspektakel Lijn 5443
hebben zangers van Viva Musica hun
medewerking verleend.
Maar het was niet alleen muziek waar wij
ons mee bezig hebben gehouden.
Om de contributie laag te houden hebben
wij onder andere jarenlang garderobediensten verzorgd en bij wielerronde Daags
na de Tour in Boxmeer bij de entree gestaan. In 2011 werd een Hapse
autowasstraat geopend op het Marijkeplein waar zelfs de vuilste auto weer als
nieuw tevoorschijn kwam! De brandweerspuit werd
gebruikt om de voorwas te doen.
Ook mag de tweejaarlijkse bloembollenactie niet
vergeten worden. Met dank aan de inwoners die
spontaan een of meer bollen kochten.
Tijdens onze concerten hebben wij ook spontaan
medewerking gekregen van vele vrijwilligers. Teveel om
op te noemen: Hapse zangers als solist, het kinderkoor,
de presentatoren, de muzikale begeleiding door een blazersorkest, enz.
Op zaterdag 20 november willen wij afscheid nemen van de
Hapse inwoners.
Wij willen dat doen met een klein optreden waarin we een aantal
leuke nummers nog één keer laten horen.
In het volgende nummer van De Schakel komen wij hierop terug.
Bedankt voor jullie belangstelling in de afgelopen jaren en graag tot ziens op
20 november.
Bestuur en leden Viva Musica
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