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ACTIVITEITEN 12 T/M 26 NOVEMBER 2021
DATA
Vrijdag 12 november
Zondag 14 november
Zaterdag 20 november
Woensdag 24 november
Donderdag 25 november

ACTIVITEITEN
Caboose
Intocht Sint Nicolaas
Afscheidsconcert Viva Musica
Gemeenteraadsverkiezing Land van Cuijk
KBO Sint Nicolaas bijeenkomst

BLZ

12-13
1-16
40
23
36

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 22 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 06 18446702.

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.
In het kader van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen verenigingen,
instellingen én personen die FOTO’S van personen mailen naar de redactie van De Schakel voor plaatsing in
één van de nummers er ZELF voor te zorgen dat zij toestemming hebben van de betreffende
perso(o)n(en).
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in publicaties en advertenties en daaruit
mogelijk voortvloeiende aansprakelijkheid.
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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
•
•
•

buitendeur met dubbel glas incl. hang en sluitwerk afm. 193 x 93cm
wit fonteintje voor in toilet incl. kraan en afvoer afm. 37 x 23cm
wit porseleinen vierkante inbouw wasbak afm. 53 x 45cm

Tel: 0653430269 of email: arnold.dhondt@hotmail.com

VERLOREN

HUISHOUDELIJKE HULP
Voor ±3 uur per week,
tijden in overleg.
Fam. Janssen
Tel.: 0485 317 862

Mijn zoon verloor zaterdag
30 oktober zijn mobiel in Haps.
Als u hem gevonden heeft,
wilt u dan contact
opnemen met:
Ezzt Kalil, De Groes 5
Tel.06 84068310

‘Er is een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel gevonden: de herfst.’
Fons Jansen, cabaretier
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DERDE LICHTJESTOCHT CUIJK
Op vrijdagavond 17 december wordt
in het centrum van Cuijk weer een
Lichtjestocht georganiseerd. De
laatste in 2019 was het een groot
succes met ruim 600 bezoekers. Dit
jaar heeft de werkgroep voor
dezelfde route gekozen en voor een
aantrekkelijk programma gezorgd.
Starten kan men tussen 17.30 en
19.30 uur in de Kaneelstraat ter hoogte van de parkeerplaats Schouwburg.
We raden bezoekers aan niet meteen om 17.30 te komen. Dan zal het erg druk
zijn. Er is volop muziek bij de start.
Er is gekozen voor een ruimere startgelegenheid tot 19.30 uur.
Gelopen wordt in groepen van 15 tot 20 personen met een gids. Van de
Kaneelstraat naar de Korte Molenstraat, Grotestraat Noord, Tuigleerstraatje,
Kerkstraat, Heemtuin, Kerkstraat, langs de kerststal, Grotestraat, Maasstraat, Muur
van Toebes en daarna eindigt de tocht in de Sint Martinuskerk bij de kerststal.”
Op de route worden vele taferelen uit het kerstverhaal gespeeld. “Van de
aankondiging van de geboorte tot aan de drie Koningen. Daarnaast wordt dit geheel
afgewisseld met muziek in kerstsfeer. Onder andere met het jeugdorkest van
Harmonie Gaudete in Domino, de muziekschool Klank met Frank en koren zoals
Juvia uit Vianen en het Smartlappenkoor. De kerk heeft een mooi programma
tussen 18.00 en 20.45 met een pianist en drie koren. Met o.a. het jeugdkoor van
de kerk, koor Creation uit Cuijk. De kerk zal weer zeer bijzonder verlicht zijn.“
Aan de lichtjestocht werken ruim 100 vrijwilligers mee: “Het is prachtig hoe zij hun
medewerking verlenen om er een sfeervol geheel van te maken. De route zal
geheel voorzien zijn van lichtjes.”
Dit jaar mogen kinderen een wenskaart invullen die op een bijzondere manier in
een boom wordt gehangen. Deze wenskaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij Jumbo
Heeswijkse Kampen, Via Canella en bij de start.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 13 november 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties Maria Graat-van Dommelen
Zaterdag 20 november 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden ouders broer en zus Gijsbers
Overleden ouders Mies en Grada Ermers-Daanen
en zus Maria
Wim Peeters Weem vanwege verjaardag
Henk Kelders en familie Kelders

Priester van de week:
Pastoor James
Tel. 0485-451282 vrijdag 14 tot vrijdag 19 november.
Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712 zaterdag 20 tot zaterdag 27 november.
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03,
tel. 0485 - 312817. U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen.
Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt.
Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk dat u
de intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum.
De kosten bedragen € 12,=
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ONBEGREPEN PIJN OP DE BORST
SNELLER VAST TE STELLEN
Bij cardiologen van Maasziekenhuis Pantein kunnen mensen nu ook terecht voor
onderzoek naar afwijkingen in de allerkleinste vaatjes van het hart. Deze
aandoening heet MCD: Microvasculaire Coronaire Dysfunctie.
Onbegrepen klachten nu duidelijk
Patiënten met MCD hebben vaak last van kortademigheid en/of pijnklachten op de
borst met uitstraling naar de kaken, schouderbladen en linkerarm. De klachten zijn
vergelijkbaar als bij een hartinfarct maar omdat het probleem zich bevindt in de
allerkleinste bloedvaten wordt het niet altijd vastgesteld. Ook de kleine vaatjes zijn
belangrijk voor de toevoer van bloed naar het hart. Als deze niet goed werken
ontstaan er klachten, vaak net zo heftig als bij klachten in de iets grotere vaten.
Een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland kan deze aandoening goed
onderzoeken.
Vaker bij vrouwen
De aandoening MCD treft soms mannen maar meestal gaat het om vrouwen in of
na de menopauze. Zij krijgen klachten na inspanning, emotie of stress. Cardioloog
Giel van Helden: “Vrouwen lopen vaak lang door met hun klachten met het idee dat
het misschien aan de overgang ligt of omdat de oorzaak niet goed vastgesteld kon
worden. Dat is vervelend want de klachten kunnen in het dagelijks leven flink
belastend zijn”. Als duidelijk is dat er sprake is
van MCD dan is deze aandoening over het
algemeen goed te behandelen met medicatie,
een leefstijladvies en vooral ook door veel
te bewegen. “Het is mooi dat deze extra
expertise bij het Maasziekenhuis aanwezig is.
Dit is ook een resultaat van de samenwerking
met het Radboudumc in Nijmegen. Veel mensen
kunnen zo tijdig de juiste behandeling krijgen”,
aldus cardioloog Giel van Helden.
FOTO: Cardioloog Giel van Helden van het Maasziekenhuis: “Vrouwen lopen vaak lang
door met hun klachten, terwijl deze aandoening meestal goed is te behandelen.”
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SOCIOM LANCEERT
MANTELZORG- & VRIJWILLIGERSPLEIN
Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk versterken sinds 1 januari 2021
het Vrijwilligerspunt van Sociom (organisatie voor sociaal werk).
Door de expertises van deze
organisaties te bundelen, is er nu
één centrale plek waar alle
ondersteuning en expertise op
het gebied van mantelzorg en
vrijwillige inzet in het Land van
Cuijk samenkomt.
Dat betekent nog betere ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers
en professionals.
Met één doel: hulpvragers én alle betrokkenen zo goed mogelijk van dienst zijn.
En dit centrale punt steekt zich in een nieuw jasje met een nieuwe naam:
het ‘Mantelzorg- & Vrijwilligersplein’.
De ervaren medewerkers van dit nieuwe plein staan klaar voor alle inwoners,
verenigingen en professionals met informatie, advies, cursussen én met een
luisterend oor. Zo is dit team niet alleen de hulpvragers van dienst, maar versterkt
het ook de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
En dat is zeer welkom, in deze tijd waar de zorg steeds meer bij de mensen thuis
komt te liggen. Maar ook het vinden van vrijwilligers, de bemiddeling en het
matchen van vrijwilligers met de vraag is een belangrijk onderdeel.
Een nieuwe naam betekent ook een nieuw logo, een nieuwe huisstijl én een nieuwe
website. Dit alles wordt, heel toepasselijk, in de week van de Dag van de
Mantelzorg gelanceerd.
Bereikbaarheid
Voor alle betrokkenen verandert er niets: zij kunnen nog steeds gebruik maken van
de bekende diensten. Inwoners en professionals kunnen het Mantelzorg- &
Vrijwilligersplein telefonisch bereiken via 0485- 700500 of per e-mail via
mvplein@sociom.nl.
Meer weten of de frisse look bekijken? Kijk op www.mvplein.nl

Hij ging met de tijd mee, maar hebben hem nooit meer teruggezien!

ALZHEIMER CAFÉ GEANNULEERD 15 NOVEMBER
Vanwege aangescherpte Corona maatregelen zijn wij helaas
genoodzaakt om het Alzheimer café in Cuijk op 15 november in
Castella te annuleren.
Voor meer informatie en het laatste nieuws:
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/land-van-cuijk-engennep
Alzheimer Café Land van Cuijk en Gennep
DE SCHAKEL 21-2021
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SPECIALE RUIMTES - PRIKANGST
Speciale ruimtes voor mensen met prikangst bij GGD vaccinatielocaties in
Veghel en Waalwijk
Sommige mensen willen wel graag een
coronavaccin, maar vinden de prik zo
spannend of eng dat ze niet durven. Ze zijn
bijvoorbeeld bang om flauw te vallen of vinden
het idee van een naald in hun lichaam
vreselijk. Voor deze mensen heeft GGD Hart
voor Brabant een fijne oplossing: rustige en
besloten ruimtes voor mensen op prikangst in
de vaccinatielocaties in Veghel en Waalwijk.
Prikangst hoeft geen belemmering te zijn
Prikangst hoeft zeker geen belemmering te zijn om toch een afspraak te maken
voor een coronaprik. Zonder afspraak binnenlopen kan overigens ook! Als je op de
vaccinatielocaties in Veghel en Waalwijk van GGD Hart voor Brabant komt, kun je
als je binnenkomt bij een medewerker aangeven dat je prikangst hebt. Je kunt dan
terecht in een speciale ruimte voor mensen met prikangst die we hiervoor op deze
twee priklocaties hebben ingericht. Je mag een begeleider meenemen tijdens jouw
afspraak. De begeleider mag ook mee in deze speciale ruimte.

CORONAREGELS VANAF
6 NOVEMBER 2021

Foto Toon Verheijen. Wandelpad achter industrieterrein

DE SCHAKEL 21-2021

9

WORKSHOP MANDALA TEKENEN IN BIBLIOTHEEK
Vanaf 1 september mogen we in de bibliotheek in Haps genieten van de prachtige
mandala’s, die gemaakt zijn door Hilde
Sommers uit Oploo.
Ze vindt het echter ook leuk om haar
passie met anderen te delen.
Op woensdag 20 en vrijdag 22 oktober
heeft ze aan enkele mensen, die zich
daarvoor hadden aangemeld, een
interessante workshop gegeven.
Eerst legt Hilde ons uit wat de betekenis
is van een mandala.
Het woord "mandala" komt uit het
Sanskriet en betekent "cirkel". De cirkel,
een symbool dat geen begin en geen
eind heeft, is een oersymbool en
waarschijnlijk zo oud als de mensheid.
Dit symbool heeft een rustgevende
werking op de mens.
We starten vanuit het niets met het
opzetten van 2 lijnen – bepalen het
middelpunt en met een passer tekenen
we een cirkel. Vanuit de eerste cirkel
tekenen we nog 6 andere cirkels; de
basisvorm van de mandala is “geboren”.
Vervolgens gaan we de vormen, die ons
op dat moment aanspreken, kleuren.
Als je eenmaal met een mandala bezig bent, dan merk je, dat
je volledig geconcentreerd bent. Mandala tekenen en
kleuren is daarom een vorm van meditatie die rust,
ontspanning en plezier brengt voor jong en oud.
Na anderhalf uur ontspannen en geconcentreerd werken, gaan
we heel tevreden met onze eerste creatie naar huis.
Hilde exposeert nog tot eind november in de bibliotheek in
Haps, waar iedereen meer informatie kan krijgen over het
tekenen van mandala’s.
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DE DAGEN WORDEN OOK KORTER
Hierdoor is het extra belangrijk om te fietsen met goede
verlichting. De kans op ongelukken is in het donker vele
malen groter dan overdag. Zonder fietsverlichting is de
weggebruiker slecht zichtbaar voor het andere verkeer en
kan hij/zij zelf ook minder goed zien.
In het donker fiets je met verlichting, dat spreekt voor zich.
Maar wist je dat niet alle fietsverlichting ook goede
fietsverlichting is? Fietslampjes zijn overal verkrijgbaar, maar
de kwaliteit verschilt enorm. Kies voor verlichting met het
RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF).

YOGA IN HAPS
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de Yogalessen
voor Ouderen (60 plus).
In sporthal ‘’De Stappert” in Haps:
op donderdag van: 08.45 - 09.45 uur
09.50 - 10.50 uur
10.50 - 11.55 uur
Contactpersoon: Wilma Weemen
Tel. 06 - 13993351

DE SCHAKEL 21-2021

11

CABOOSE
Knutsel
Alweer de derde knutselavond. Deze keer eentje uit de oude doos.
Een blokje hout (niet verplicht), electra
draad (bedankt voor de donaties),
schildertape.
Daar moest de jeugd mee aan de slag en
er zijn leuke ontwerpen mee gemaakt.
Als Finishing Touch mocht alles geverfd
worden. Op de foto zijn enkele
kunstwerken te zien.
We waren vanavond blij met de extra handjes hulp. Voor herhaling vatbaar.
Kleine mededeling van huishoudelijke aard: doe uw kind geen paasbeste kleding aan als
hij/zij naar Caboose komt. Ze worden er bij ons namelijk niet schoner op.
Nog een puntje: we hebben de bedoeling er voor de kinderen een gezellige
knutselavond van te maken. Er mag best veel, halverwege mogen ze even naar buiten
na wat drinken en een snoepje en dan weer verder met de knutsel.
Gemiddeld zitten we op 40 tot 45 kinderen.
Als leiding zijn wij er niet om politieagentje te spelen, maar we hebben een groepje
(met name enkele jongens) waar dat wel bij nodig blijkt te zijn.
Dus zijn we op zoek naar een papa of mama die deze uitdaging aan durft.
Team Knutsel. De knutselavonden:
26 november, 14 januari, 11 februari, 18 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni.
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YOLO
Volgende data: 12 november, 17 december en
12 januari.
Nexxt
Op vrijdag 5 november zijn we met een groep
van 40 kids naar het Triavium in Nijmegen
geweest. Er waren gelukkig genoeg ouders bereid om de kids van en naar Nijmegen te
vervoeren.
Er is door iedereen volop geschaatst en er werd weinig gemerkt van de kou op de
ijsbaan. Halverwege was er even
tijd voor een korte pauze met wat
drinken en snoep.
Na wat uurtjes schaatsen was
iedereen moe, maar had iedereen
wel een leuke avond.
Groetjes, Team NEXXT
P.S.: De volgende activiteit vindt
plaats op 17 december. Bereid je
voor op een spannende avond!
Data Nexxt:
17 december, 21 januari,
11 maart, 1 april, 20 mei, 24 juni.

DE SCHAKEL 21-2021
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HULDE AAN DE B.B. (BESCHERMING BEVOLKING)
We zijn op bezoek bij de Bescherming Bevolking, afdeling Haps. De BB werd opgericht
in 1952 om Nederlandse burgers te
beschermen bij grote branden, rampen of
een nieuwe oorlog.

B.B. Blokpost, Haps 1959 (Foto: fotograaf
onbekend, collectie BHIC 1640-000567)

Kijk maar eens goed naar de uitrusting
van de kar op de voorgrond.
We zien de stalling van het "materieel",
oude Engelse Tommy-legerhelmen op de
plank, afgedekt tegen het stof door een
vel plastic, daaronder petroleumlantarens
en een handkar met een blusemmer,
brancards, een kleine slangenhaspel en
aan de zijkant wat spades en ander
materieel.

B.B. staat voor de naoorlogse civiele
(maar semimilitair opgezette) organisatie
"Bescherming Bevolking" welke tot taak kreeg bij toekomstige oorlogen/rampen
handelend op te treden om hulp aan gewonden te verlenen.
Elke plaats had z'n eigen Blokpost met een zogenaamd "Blokhoofd".
Tot 1958 bestond de BB vooral uit ambtenaren en vrijwilligers, daarna werden ook
buitengewoon dienstplichtigen er zonder pardon bij ingelijfd. Omdat de tijden
veranderden, werd de organisatie in 1986 weer opgeheven, maar er zullen nog veel
lezers zijn die zich deze Beschermers kunnen herinneren.
Iemand schreef op de site van BHIC: “Het was een deerniswekkende organisatie, met
verouderd en ontoereikend materieel, en is gelukkig opgeheven met overdracht van al
haar taken aan een opnieuw op poten gezette rampenbestrijdingsorganisatie onder de
hoede van de Brandweerkorpsen.
De persoon op de foto is de heer Toon Konings. Hij was ambtenaar en loco-secretaris
van de voormalige gemeente Haps. Zijn werkzaamheden omvatten o.m. de B.B. en
militaire zaken. Jongens die vrijstelling hadden van militaire dienst werden opgeroepen
voor de B.B. (=Bescherming Bevolking). Bij zijn benoeming tot gemeenteopzichter werd
de heer Niek Geurts de opvolger van Toon Konings. De foto is gemaakt in een deel van
het voormalige stationsgebouw (Duits Lijntje) in de Stationsstraat. Niek Geurts werd na
zijn benoeming toto gemeente-opzichter zijn opvolger. Haps kende een zelfstandige
eenheid en er werd regelmatig samengewerkt met B.B. Mill, vooral als er een feestje
was.
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MV JULIANA MUZIEKNIEUWS/CORONABEPERKINGEN
Intocht Sint Nicolaas (onder voorbehoud)
Ten tijde van het schrijven van dit artikel weten we helaas nog niet of én hoe onze
Goedheiligman en zijn gevolg dit jaar wordt ingehaald! Uiteraard gaan we uit van het
positieve! Dit geldt ook voor het Jubilarissenconcert. Ook hieromtrent blijven we
gematigd optimistisch
Check daarom voor de updates onze facebookpagina
(www.facebook.com/muziekverenigingjuliana) en onze
website www.mvjuliana.nl voor het laatste nieuws.
Na een jaartje zonder intocht ziet het er naar uit dat de
Goedheiligman en zijn gevolg weer verwelkomd mogen worden
in Haps. Ook Muziekvereniging Juliana is natuurlijk van de
partij op zondag 14 november, ’s middags op het
schoolplein. Alle informatie over zijn aankomst wordt natuurlijk nog bekend gemaakt
door de Sint zelf en de JJR: we zien uit naar deze altijd gezellige happening!

JUBILARISSENCONCERT 2021: 355 JAAR MUZIEK!
(ONDER VOORBEHOUD)

Op zaterdag 27 november vindt het Jubilarissenconcert 2020/2021 plaats in ons
clubhuis De Posthoorn, dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen
aangaande de coronapandemie.
Vorig jaar hebben we onze jubilarissen helaas niet kunnen huldigen:
daarom wordt het een extra feestelijk avond! Optredens zijn er op die
avond van Muziekvereniging Juliana (orkest en slagwerkgroep), het
LPM 30+ orkest en van Harmonie St. Caecilia uit St. Anthonis.
Een uitvoerige beschrijving van onze jubilarissen verschijnt na het
jubilarissenconcert op onze website. De jubilarissen worden gehuldigd door de dhr. Jos
Verbeeten, vicevoorzitter van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen.
Onze jubilarissen
zijn:
60 jaar lid:
Bart Daanen,
Tiny van der Locht
Teun Bongers en
Wim van der Locht
50 jaar lid:
Mari van Dijk
40 jaar lid:
Joris van Elk
25 jaar lid:
Liesbeth Verkerk

Foto: Onze
quizvraag:
Wanneer werd deze
foto gemaakt?
(Hopsquiz
)
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MUZIEKNIEUWS ROZENBOTTELS
Allereerst uiteraard een terugblik op het Kapellenfestival 2021! Het was wederom een
ontzettend gezellige avond. Samen met de blaaskapellen Štěstí uit Boxmeer en de
Pompzwengels uit Geffen hebben we, na 2 jaar van verplichte
pauze, een mooie avond weten te verzorgen voor onze fans. Dank je
wel voor jullie leuke en dankbare reacties!
Maar: niet alleen de fans uit Haps en omstreken konden
meegenieten! De avond werd bezocht door een ploeg van Omroep
Brabant. Ze kwamen eigenlijk voor een kort bezoekje van een half
uur om wat sfeerbeelden voor het programma Zinderend Zuiden
te maken maar de dames van Omroep Brabant vonden het dermate
gezellig en leuk dat ze er maar meteen een avondje uit van maakten!
In het programma Zinderend
Zuiden is op dinsdag 2 en op
woensdag 3 november een
mooie reportage uitgezonden
met daarin interviews met
diverse Hapsenaren en gasten
en un moi muziekske van
de Rozenbottels, Štěstí en De
Pompzwengels! We zijn daar
zijn best een beetje trots op
en zetten meteen Haps weer
eens even goed op de kaart!
Volgend jaar is er weer een
Kapellenfestival: noteer
alvast 22 oktober 2022.
Het Culinaire Frühschoppen
staat gepland voor zondag
3 april!
Uitgestelde optredens
Rozenbottels i.v.m.
de coronasituatie.
Helaas hebben de Rozenbottels alweer een tweetal optredens af moeten zeggen. De
coronasituatie noodzaakte ons daartoe. Het optreden van 4 november in Castella en het
optreden op 11 november in La Salle (beiden Cuijk) zijn tot nader order uitgesteld!

DE SCHAKEL 21-2021

17

ONBEKEND “BEEST”
VEROORZAAKT PANIEK IN CENTRUM HAPS
Dinsdag 2 november 2021 ontstond rond de klok van 15.00 uur een hevige
consternatie rond het pand van café De Molen in het centrum van Haps.
Via de Dorpsapp werd al snel gewaarschuwd
voor een onbekend groot wild beest in de
buurt van de Rozenhof.
Iedereen diende binnen te blijven.
De vrouw van de uitbater van café De Molen
dacht een groot blank beest (een wolf?) waar
te nemen voor het pand op Kerkstraat 4.
De op haar paniekerige schreeuwende reactie
toegesnelde echtgenoot zag het onbekende
beest richting Sint Hubertseweg rennen maar
ook weer snel omdraaien.
Toen kon ook een beter beeld gevormd
worden van de eigenschappen van het beest.
Het bleek een paniekerig, ontheemd en gelukkig ongevaarlijk kalfje te zijn.
Met vereende krachten, ook de gewaarschuwde zoon van de uitbater kwam
aangerend, kon het kalfje via het grote terras naast het café achter het tuinhek van
café de Molen worden gedreven en met een lasso worden gevangen.
Hiermee was het grootste gevaar geweken.
En al snel bleek het mysterie opgelost te kunnen worden. Boer Frank kwam
aangesneld en had een koe bij Harold en Nathalie op willen halen met het kalfje.
Het kalfje kneep er tussen de wei en de kar tussenuit en verdween spoorloos via de
visvijver. Al snel werd er een alarm-alert verstuurd via de dorpsapp om uit te kijken
naar het kalfje: 7 weken oud, blond, ongevaarlijk maar wel hulpbehoevend.
De dorpsgemeenschap kon weer gerust ademhalen.
Info: Hapsinfo.nl
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HOPSKWIS EDITIE 2021 UITGESTELD!!
Beste deelnemers en dorpsgenoten,
Wat we al vreesden werd dinsdag tijdens en na de
pandemie persconferentie duidelijk: het zou weer
“pappen en nat houden” worden de komende
maanden!!!
Gevolg was uiteraard dat er weer vele organisaties,
verenigingen, clubs, etc. hun eigen “conferentie”
moesten gaan houden hoe om te gaan met de huidige
maatregelen en de gevolgen!
Ook zo wij, als organisatie van de Dorpskwis!!!
Na rijp beraad van de organisatie zijn
we helaas tot de conclusie moeten
komen dat het laten doorgaan van dit
evenement niet verantwoord zou zijn.
Om niet te veel in details te treden
willen wij benadrukken dat een
praktische uitvoering wellicht, met de
nodige aanpassingen, niet
onoverkoombaar zou zijn geweest,
maar dit hebben wij terzijde gelegd bij
de overweging. wat doorgaan voor consequenties zou kunnen hebben voor de
gezondheid van de deelnemers, organisatie en andere dorpsgenoten die onbedoeld
toch onderdeel van de kwis zouden zijn geworden!!
Hopelijk begrijpt u ons standpunt in deze en zijn wij, en u als betrokkenen, hevig
teleurgesteld en zijn we er figuurlijk “behoorlijk ziek van”! Maar dat “ziek zijn” is
beter dan dat we na de kwis op 20 november letterlijk moeten concluderen dat we
een “half dorp met corona zieken” hebben!! Deze verantwoording kunnen en willen
we niet nemen!!
Ongetwijfeld zullen er andere meningen zijn, maar
wij hopen dat iedereen zich uiteindelijk in onze
beslissing kan vinden!!
Natuurlijk is dit niet het einde van de Hopse
Dorpskwis.
We hebben onze ziel en zaligheid gelegd in de
organisatie voor 2021 en dat zullen we ook doen
voor een editie 2022 (of 2023 of 2024) want één
ding is zeker ……….

Er komt zeker een 5de editie
“Samen Kom D’r Uut”!!
Organisatie Hopskwis: Gertie, Marian, Ivon, Jade, Theo, Piet, Grad en John
P.S.: Uiteraard is ook de prijsuitreiking/
feestavond 11 december gecanceld.
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VERKIEZINGEN
Als dorpsraad hebben we getracht om enkele verschillen tussen de partijen
te laten zien. Hiervoor hebben we eind september 3 vragen naar de
politieke partijen gestuurd. Van de 13 partijen
hebben er 5 een reactie gestuurd. Om deze
nieuwsbrief niet te lang te maken staan de
reacties op de site www.haps-info.nl
Het is erg bijzonder dat overal folders uitgedeeld worden
en bekende gezichten op posters staan maar op een
inhoudelijke vraag kan blijkbaar door de meesten geen
antwoord gegeven worden, erg treurig. De 5 partijen die wel de moeite genomen
hebben zijn Team Lokaal, LPG-Grave, CDA, VVD en Christen unie.
Masterplan wonen Haps
Op de website www.Haps-info.nl staat het masterplan wonen dat vastgesteld is
door het College van B & W. Als dorpsraad hopen we dat nu verschillende
initiatiefnemers aan de slag kunnen. Het is nu aan de politiek om te zorgen dat de
procedures snel achter elkaar doorlopen zodat de wens uit 2011 om woningbouw te
stimuleren eindelijk van de grond komt.
Budget sociale vernieuwing
Door 16 vertegenwoordigers van het dorp is het
(€ 3000,-) als volgt verdeeld:
- Park de Wild - Aankoop tractor
- HSV de Polder - Visplaatsen van beton
- Havoc - Mixtoernooi glow in the dark
- HAJU Haps - Judo clinic
- EHBO - Extra AED
- Mariamolen - Verlichting

budget sociale vernieuwing
€
€
€
€
€
€

753,13
353,13
331,25
515,63
485,94
560,94

HAPS VANUIT GROTE HOOGTE

Foto: Hapsinfo.nl
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CDA LAND VAN CUIJK
Beste inwoner van Haps,
Onze gemeente Land van Cuijk gaat van start! Een grote
gemeente heeft voordelen, maar heeft ook het risico om
verder van haar bewoners af te komen staan. Daarom vind ik
Kernendemocratie een belangrijk begrip wat in de toekomst
nog veel aandacht nodig heeft.
Het CDA Land van Cuijk heeft vele kanjers die uw dorp en de
inwoners goed
kennen. Ook ik draag
Haps een warm hart
toe en heb mij de
afgelopen 4 jaar
wederom ingezet
voor vele leefbaarheidsinitiatieven
die ik graag wil voortzetten.
Namens het CDA heb ik de volgende speerpunten voor Haps geformuleerd:
- Haps groeit naar 4000 inwoners;
Daarvoor moeten minstens 250 woningen voor starters en senioren worden
gebouwd;
Potentiële bouwlocaties zijn Wildsestraat, Beerseweg, plan Mooren,
de Loswal en Aalsvoorten 3;
- Hiervoor zijn betaalbare bouwgrond en vooral snelle procedures noodzakelijk;
Pas dan kan een bloeiend en voortvarend verenigingsleven blijven bestaan!
Natuurlijk kan er op veel meer terreinen gezorgd worden voor een gezond woon- en
leefklimaat voor iederéén. Maar dit zijn voorlopig de allerbelangrijkste!
Wij zijn er klaar voor. Doe je ook mee?
Stem op het CDA!
Met vriendelijke groet,
Ans van Zeeland (15)

HERINDELINGSVERKIEZINGEN LAND VAN CUIJK
Vanaf 1 januari 2022 vormen de gemeenten
Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
en Sint Anthonis samen de nieuwe
gemeente Land van Cuijk.
Een nieuwe gemeente vraagt ook om een
nieuwe gemeenteraad.
Hiervoor zijn tussentijdse verkiezingen
nodig. De zogenaamde
‘herindelingsverkiezingen’.
De herindelingsverkiezing voor gemeente Land van Cuijk wordt gehouden
op woensdag 24 november 2021.
Alle informatie vindt u op Herindelingsverkiezingen Land van Cuijk | Gemeente
Land van Cuijk.
Vul de stemwijzer in en ontdek welke partij bij jouw mening past!
Landvancuijk2021.stemwijzer.nl
DE SCHAKEL 21-2021
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TEAM LOKAAL, WIJ ZIJN ER VOOR JULLIE!!!
De verkiezingen staan voor de deur.
Voor ons een spannende tijd en voor mij in het bijzonder.
In de voorbije periode hebben wij diverse gesprekken gevoerd met bewoners in Haps.
Enkele onderwerpen willen wij graag aankaarten.
Woningbouw
Wij als Team Lokaal hebben het proces omtrent het Masterplan Wonen met interesse
gevolgd. Wij vinden het teleurstellend dat het College de grote afwezige was tijdens de
diverse bijeenkomsten. In navolging op het Masterplan Wonen hopen wij dat de korte
termijn locaties binnen het dorp, op zogenaamde herstructureringslocaties (bestaande/
voormalige bedrijfslocaties in het dorp), snel benut worden voor de bouw van woningen.
Daarnaast zijn wij van mening, die wij ook reeds meermaals hebben geuit, dat het
bijzonder vreemd is dat het College ervoor heeft
gekozen om alle initiatieven die zich in het afgelopen
jaar hebben gemeld, moeten wachten totdat het
Masterplan Wonen is vastgesteld.
Hierdoor worden er in ieder geval in Haps door de
gemeente Cuijk geen nieuwe woningbouwplannen
meer vastgesteld, terwijl in Cuijk de hijskranen de
skyline domineren. Dit betekent helaas dat wij
afhankelijk zijn van de nieuwe gemeente.
Hoe moet dat dan verder in de nieuwe
gemeente?
Wij willen dat de nieuwe gemeente “Land van Cuijk”
en het nieuwe College gaat onderzoeken of dat
binnen de grondexploitatie van de gemeente Land van Cuijk op een verantwoorde wijze
grondposities verworven kunnen worden in de kleinere woonkernen.
Dit is een actiever grondbeleid, iets wat voor 2008 gebruikelijk was maar wat door de
financiële crisis in de vergetelheid is geraakt. Met een actief grondbeleid door de
gemeente kan de gemeente namelijk zelf als planopsteller acteren en scherpe
voorwaarden stellen.
De gemeente kan hiermee bijvoorbeeld meer de bouw van starterswoningen en
patiowoningen reguleren en stimuleren. Met een actiever grondbeleid in de dorpen zou
de nieuwe gemeente zich namelijk niet alleen op de grote groeikernen, zoals Boxmeer
en Cuijk, moeten focussen. Kortom, in de nieuwe gemeente willen wij een actievere
gemeente op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening in onze kernen!
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Flex-wonen en Tiny Houses
In de commissie ruimte van 20 september jl. is het Uitvoeringsprogramma flex-wonen
besproken. Hierbij kwamen twee locaties in Haps aan bod. Eén van de locaties is het
plan Wildrijk Wonen ter hoogte van de Wildsestraat. Het plan zoals onze wethouder
verwoordde, zijn wij op de manier waarop het nu gebracht wordt, niet blij mee. Op dit
moment hebben wij veel vragen: Waarom deze locatie? Voor wie zijn de woningen
bestemd? Hoeveel Hapsenaren hebben aangegeven hier te willen wonen in een Tiny
House? Hoe komt het plan er uit te zien? Wordt het plan wel uitgevoerd in overleg en
overeenstemming met de buurt? Naar onze mening moet er een gedegen onderzoek
plaatsvinden en zullen wij gedurende het traject de vinger aan de pols houden.
RBL
Zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma zijn wij tegen het verder uitbreiden van
het RBL. Wij zijn tegen hoge gebouwen en zware bedrijvigheid dichtbij burgerwoningen
en de dorpskern van Haps. Wat bestemd is als groen moet groen blijven. Het borgen
van voldoende afstand tussen de burgerwoningen en bedrijven wordt nauwlettend in de
gaten gehouden in het kader van de bestemmingsplanprocedures.
Tot slot de berichten
vanuit RBL en de
gemeente omtrent
de ontwikkeling van
een ‘facility point’.
De gemeente en
RBL zijn actief hun
zoektocht gestart
naar invulling van
twee locaties in de
nabijheid van het
RBL. Ter plaatse van
de aangewezen
kavels is op dit
moment geen
concreet plan voor
een Facility Point
gepubliceerd (voorontwerp, ontwerp of vastgesteld bestemmingsplan). De locaties zijn
gelegen buiten de locaties ‘bedrijvenpark Laarakker Noord’ en ‘Bedrijvenpark Laarakker
Zuid’. Ons inziens is de realisatie van het Facility Point een uitbreiding van het
bedrijventerrein. Hier zijn wij op tegen. Op moment van publicatie van een
bestemmingsplan herziening of omgevingsvergunning zullen wij in overleg met
omwonenden kritisch kijken naar een dergelijke ontwikkeling.
Team Lokaal
Wij als Team Lokaal, met de nadruk op “Team” willen ons sterk maken voor ons dorp.
Ik (Corné Tak) wil graag voor u in de nieuwe gemeenteraad. Dat zal u, met al die
aanduidingen, en spandoeken en borden, niet ontgaan zijn. Ik wil mij, in samenwerking
met mijn team- en dorpsgenoten, sterk maken voor de belangen van Haps. Als wij
willen dat Haps gehoord gaat worden in de nieuwe, grote gemeente Land van Cuijk
zullen wij mensen uit Haps in de nieuwe gemeenteraad moeten krijgen.
Daar kunt u voor zorgen!!!
Stem op lijst 1, nummer 11, Team Lokaal !!
Tot ziens op woensdag 24 november in het stemlokaal!
Team Lokaal
Corné Tak, Sven Robins, Ton van Boekel, Gerard Stoffels, Jan Nabuurs
DE SCHAKEL 21-2021
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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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JUDOVERENIGING HAJU
Zondag 7 november deden we met veel Hapse judoka’s mee op het
judotoernooi van judovereniging Heumen.
Zij organiseerden hun toernooi in Overasselt.
Het was een leuk en gezellig toernooi.

De prestaties van de Hapse judoka’s:
1e groep:

Aiden Jonkers:
Jilani Tuin:
Drizz Kraan:
Siem Dekkers:
Siem Wijntjes:
Vic Hendriks:
Ruben Maas:
Silke Lamers:

2e
3e
3e
4e
5e
6e
6e
7e

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

2e groep:
3e groep:
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Tye Dekkers:
Raf Hendriks:
Jordy Cöp:
Lars Goossens:
Kean Ermers:
Sjors Lamers:
Roan Giesbers:
Eli Derks:

4e
5e
6e
1e
4e
3e
5e
5e

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
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HAVOC NIEUWS
Afgelopen 2 weken speelden de meeste teams
van HaVoC thuis in Sporthal de Stappert. Er
werd weer flink gestreden voor de
overwinning en er waren erg uiteenlopende
uitslagen. Van een dikke 4-0 overwinning voor
Heren 1 naar een spannende 3-2 overwinning
van Dames 5. Ook Dames 1, 2 & 3 wisten de overwinning binnen te halen. Helaas
konden niet alle teams een overwinning over de streep trekken en verloor H2 nipt met
2-3. Gelukkig staat het plezier in het spelletje voorop en werd het verlies goed gemaakt
met een lekker biertje in de kantine. Het volledige overzicht van de uitslagen van
HaVoC zijn te vinden op: www.vc-havoc.com
Volleybaltermen en regels – hoe zit dat?!
In de vorige Schakel heeft een uitleg gestaan over de service/opslag bij volleybal. Deze
keer gaan we meer vertellen over de onderhandse techniek ook wel passing genoemd.
Deze volgt eigenlijk op de opslag. De onderhandse techniek houdt in dat je de volleybal
opvangt met je armen. Je maakt eigenlijk van beide armen een plank waarop je de bal
laat stuiteren. Hierdoor zal de bal omhoog gaan en kan het spelletje doorgaan. Er zijn
twee verschillende vormen van passing die we hieronder zullen toelichten.
Service pass: De service pass spreekt eigenlijk al voor zich en houdt in
dat je de service van de tegenstander opvangt en onderhands omhoog
speelt. Hierbij wordt de bal vaak strak over het net geserveerd en moet
je als passer goed inschatten waar de bal komt en deze door middel van
onderhandse pass omhoog spelen.
Verdedigingspass: Hierbij speel je de bal die door de tegenstander
wordt aangevallen onderhands omhoog. Een aanval is een bal die
in vergelijking met de service meer met topspin wordt geslagen.
Dit houdt in dat de bal draait en je moet hierbij snel onder de
bal komen met je armen. Laag bij de grond zitten is hierbij
heel belangrijk!
Aankomende wedstrijden
13-11-2021 SOMAS/Activia MC 3
Havoc MC 1
13-11-2021 SOMAS/Activia HS 2
Havoc HS 3
13-11-2021 Havoc DS 3
Olsredlem DS 1
13-11-2021 Havoc DS 4
Saturnus/Hendriks
13-11-2021 Havoc DS 6
Saturnus/Hendriks
13-11-2021 Havoc DS 1
VV Utrecht DS 2
13-11-2021 Havoc DS 5
TFC DS 3
13-11-2021 Havoc DS 2
Saturnus/Hendriks
13-11-2021 Havoc HS 1
VC Volt HS 2
20-11-2021 Vollan '65 DS 4
Havoc DS 6
20-11-2021 VC Volt HS 4
Havoc HS 3
20-11-2021 Flamingo's'56 MC 1
Havoc MC 1
20-11-2021 Peter Peters/TSR DS 2
Havoc DS 5
20-11-2021 VC Trivia DS 1
Havoc DS 3
20-11-2021 Peelpush DS 2
Havoc DS 1
20-11-2021 Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 2 Havoc DS 2
21-11-2021 Havoc N4 1
Saturnus/Hendriks
21-11-2021 Detac N4 1
Havoc N4 1
21-11-2021 Vocala N5 2
Havoc N5 1
21-11-2021 Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 1 Havoc N5 1
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Coppelmans DS 3
Coppelmans DS 6
Coppelmans DS 1

Coppelmans N4 2
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HAPSE BOYS NIEUWS
Daar was ‘ie dan eindelijk: de eerste competitietreffer
voor Hapse Boys 1 van dit seizoen. Maar helaas nog niet
door de Boys zelf gescoord. Het ging om een eigen
doelpunt van tegenstander Vitesse ’08. Zie het verslag
van deze wedstrijd op www.haps-info.nl
De week erna viel de eerste zelf gemaakte
competitietreffer alsnog.
In de verloren thuiswedstrijd tegen Excellent 1 wist
Willem de Haas doeltreffend af te ronden.
Al met al loopt het nog niet echt voor de hoofdmacht.
En ook overall is nog geen sprake van een topseizoen.
Op zondag 31 oktober moesten we genoegen nemen met
één schamel puntje uit 9 wedstrijden. De eer werd gered door Hapse Boys VR3.
Gelukkig zijn er de week erna wat meer puntjes gesprokkeld.
De pupillenteams zijn begonnen met fase 2 van seizoen 2021/2022.
Nieuwe indelingen betekenen voor de teams die in fase 1 goed hebben gedraaid dat ze
lastigere tegenstanders tegenkomen. Dat merkte de kersverse kampioen van fase 1,
St De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1, die in Uden tegen een 3-2 verlies aan liep.
Vroeger als je drie keer moest niezen, riep iedereen `morgen mooi weer`
Nu moet je rennen voor je leven.
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30 oktober 2021
Hapse Boys veteranen
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1
31 oktober 2021
Vitesse ’08 1
UDI ‘19/CSU 3
Hapse Boys 3
SV DWSH ’18 3
Gassel 2
De Zwaluw 4
SV Milsbeek 35+1
Bieslo VR1
Vianen Vooruit VR1
2 november 2021
Constantia MO15-1
6 november 2021
Hapse Boys veteranen
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2
Venhorst JO17-2
SV Venray JO15-4
UDI ‘19/CSU JO13-3
Hapse Boys JO12-1JM
ST Stormvogels ‘28/HRC ’27 JO11-1JM
EGS ’20 JO10-2
Constantia JO9-1
JVC Cuijk JO8-1
Hapse Boys MO15-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys MO12-1
7 november 2021
Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Hapse Boys 4
Hapse Boys 5
Hapse Boys 6
Ulysses 35+1
Olympia ’18 VR1
VVV 03 VR1
De Zwaluw VR1

-

JVC Cuijk veteranen
Ysselsteyn JO15-2JM

4
0

-

2
2

-

Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Toxandria 2
Hapse Boys 4
Hapse Boys 5
Hapse Boys 6
Hapse Boys 35+1
Hapse Boys VR1
Hapse Boys VR3

3
3
0
6
4
5
1
1
2

-

1
1
4
2
3
3
2
6
2

-

Hapse Boys MO15-1

0

-

1

-

Achates veteranen
4
SV Unitas ’59 JO19-6
3
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1 3
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-2 0
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 3
Achilles Reek JO12-1
0
Hapse Boys JO11-1JM
3
Hapse Boys JO10-1JM
8
Hapse Boys JO9-1JM
7
Hapse Boys JO8-1JM
3
OSS ’20 MO15-1
0
Handel JO12-1JM
1

-

1
4
0
6
2
2
6
0
4
5
4
1

-

Excellent 1
NLC ’03 2
EGS ’20 11
Olympia ’18 7
Olympia ’18 5
Hapse Boys 35+1
Hapse Boys VR1
Hapse Boys VR2
Hapse Boys VR3

-

4
0
3
8
3
3
0
3
2
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1
2
3
2
6
3
2
6
3
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ONDERNEMENDE OUD DORPSGENOTE VERTELT……
Enige tijd geleden ontmoetten we in de Grotestraat in
Cuijk oud dorpsgenoten Willemien Peters Rit in haar
winkel KIENO SHOP in tweedehands speelgoed en dat
riep herinneringen op.

Willemien
Peters Rit

De eerste jaren dat De Schakel bestond, en éénmaal per
maand gratis huis-aan-huis verscheen, werd het blad
bezorgd met alle reclamefolders door de familie Peters
Rit. ’s Maandagsavonds werd De Schakel gedrukt in
jeugdgebouw “De Kuip” door Theo Schelbergen en Gerrie
van Dijk. Dinsdagavond moest een vereniging
bij toerbeurt “rond het biljart” in café ‘De
Molen’ de pagina’s verzamelen en van een
nietje voorzien, waarna de exemplaren
werden afgeleverd op de Graafseweg.

Willemien, leuk om je te ontmoeten in je
winkel. Misschien kun je je zelf even kort
voorstellen?
Hoi, ik ben Willemien Peters Rit, 58 jaren jong
en woon samen met Maurice van Lanen in
Beers. Ik heb een dochter van 32 en een zoon
van 26.
Ik kom uit een gezin van 11 kinderen waarvan ik nummer 9 was.
5 jongens en 3 meisjes boven mij dus
voorbeelden genoeg. Heel gezellig zo’n
groot gezin, maar ik moest ook wel
opboksen tegen 8 betweters.
Vandaar dat ik nu heel veel zelf kan, zoals
boren, zagen en repareren. Ik wilde laten
zien dat ik toch ook wat in mijn mars had.
Als je met veel bent maak je ook veel
mee.
Mooie dingen en ook verdrietige dingen.
Al heel jong moest ik leren omgaan met dood en afscheid nemen. Het heeft een grote
rol gespeeld in mijn verdere leven en me gemaakt tot wie ik nu ben. Nog niet zo lang
geleden hebben we afscheid moeten nemen van onze jongste broer. Het went nooit,
maar je leert het een plek te geven.
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Het is wel ruim 50 jaren geleden, maar kun je je nog iets
herinneren dat jullie De Schakel in Haps bezorgden?
Ja dat weet ik nog heel goed. Zodra we een beetje konden
fietsen kregen we al een wijkje om te bezorgen. Het werd ons
met de bekende paplepel ingegoten en ik bezorg nu nog
steeds en vind het nog steeds leuk. Lekker op de fiets in de
buitenlucht en hier en daar een praatje maken als er iemand
in de tuin aan het werken is. Er zijn al diverse baantjes
voorbij gekomen, maar bezorgen is altijd een rode draad in
mijn leven gebleven. Het zit gewoon in mijn genen denk ik.
Hoe ben je op het idee gekomen om een zaak te beginnen in
tweedehands speelgoed?
Heb je even, ha, ha. Een winkel beginnen was altijd een
droom van mij.
Toen ik Tupperware demonstratrice was wilde ik dit aan huis verkopen, maar dat mocht
alleen op party’s. Mijn toenmalige man stond er ook niet achter en dus verdwenen de
plannen in de ijskast. Toen ik Maurice leerde kennen en naar Beers verhuisde kwamen
alle spullen van de kinderen weer voorbij en hoe mooi alles nog was. Zonde om weg te
doen. Toen kwam ook het gevoel van een eigen winkel weer naar boven en het idee om
tweedehands speelgoed te gaan verkopen. Maurice had een mooie ruimte in de
boerderij die hier erg geschikt voor was. En gelukkig was hij ook enthousiast, anders
was het niet gelukt. Ik bezorgde op dat moment post voor Selectmail en op het depot
waar ik de post op moest halen werden de post sorteer rekken vervangen en de oude
kon ik gratis krijgen en toen is alles in een stroomversnelling gekomen.
We hebben familie en vrienden gevraagd of ze nog leuke spullen hadden en de
schappen lagen snel vol. We gingen ook naar markten en braderieën om bekendheid te
krijgen. We sjouwden heel wat af. Dozen inpakken en weer uitpakken. We hadden best
goede verkoop, alleen aan huis liep het niet zo goed. Mensen gaan niet zo snel voor een
paar euro een eind rijden, achteraf op een boerderij. Toen kwam het idee van de vrije
markt in Katwijk. We huurden daar een kraam en het liep echt goed. Vooral Duitsers
waren goede afnemers. Helaas brandde de vrije markt af, met al onze spullen erin.
Een verdrietige periode. Hoe nu verder, want opgeven was geen optie. Het was
inmiddels mijn passie geworden. Dus op zoek naar een winkelruimte in Cuijk. Mijn god
wat waren de huren hoog. Moeten we het wel doen, nemen we niet een groot risico.
Tot het pandje op de Grotestraat vrij kwam. Enigszins ‘betaalbaar’ en als je niets durft
kom je nergens. We zijn er voor gegaan. Met hulp van de kinderen, familie en vrienden
hebben we er een leuk zaakje van gemaakt. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en kan ik
gerust zeggen dat het goed loopt.
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Hoe houd je de voorraad op peil en kunnen mensen ook speelgoed bij je aanleveren?
In het begin ging ik kindermarkten af, waar ik dan hele kramen opkocht. Kinderen heel
blij en ik had mooie spullen. Inmiddels weten de mensen me te vinden en wordt er veel
gebracht. Vooral in de coronatijd had iedereen tijd om op te ruimen en heb ik heel veel
gekregen. Soms koop ik nog wel grote partijen en dan gaat het vooral om lego, duplo
en Playmobil. Op eigen initiatief heb ik er een goed doel aan verbonden, waar een deel
naar toe gaat. Dit is Stichting KIKA. De naam KIENO-shop heeft hier ook mee te maken.
Uitleg: kind en ouder shop, verzonnen door mijn zoon. Als je een kind verliest aan
kanker staat je wereld stil. Dit moet uit de wereld en daar wil ik graag een bijdrage aan
leveren. Voor mensen ook een reden om speelgoed
te brengen.
Merk je dat er een groeiende interesse is, zeker nu
Sinterklaas en Kerst voor de deur staan?
Jazeker. De klanten zijn al druk bezig om te
verzamelen voor 5 december. De laatste jaren is
het steeds drukker geworden. Ze weten me goed te
vinden en hergebruik is helemaal van deze tijd.
Voor mij ook drukker omdat ik de schappen vol
moet houden. Dus flink repareren en schoonmaken.
Vind je het zelf leuk werk om contact te hebben
met mensen in je winkel?
Het is echt een passie geworden. Het enthousiasme
van de klanten en de leuke reacties zijn
hartverwarmend. Er komen de mooiste verhalen
voorbij. Van oorsprong ben ik ziekenverzorgende en
ik vraag net iets verder door als iemand iets vertelt
en af en toe ben ik net een maatschappelijk
werkster. Veel klanten komen nu meer voor een praatje dan voor het speelgoed. Zo kan
ik toch nog een beetje die zorg bieden. Hartstikke leuk.
Naast dit werk heb je samen met je man ook een camping in Beers.
Een ondernemende familie?
Dat idee zat ook al minstens 5 jaar in ons hoofd. We hebben zelf een camper gekocht,
8 jaar geleden. Een oud beestje van toen 30 jaar, maar zo leuk. Veel plekken gezien,
alleen in Nederland. We wonen in zo’n mooi land en er zijn zoveel leuke plekken.
Omdat we over een camping aan huis nadachten, spraken we heel veel hierover met
camping eigenaren. Zo hebben we toegeleefd naar het moment om zelf een camping te
beginnen. In coronatijd was mijn winkel dicht en zat ik thuis op de boerderij in mijn
eentje (zielig hè). Maurice kon wel werken omdat hij alleen werkt. Wat was het stil en
werd het nog duidelijker dat we een prachtige plek hebben
om te delen met mensen die op zoek zijn naar rust. Even
ontsnappen aan de drukte van alledag. Er is toch genoeg in
de buurt te beleven! De aanvraag voor de vergunning was al
weg. Dat heeft door corona uiteindelijk veel langer geduurd,
maar afgelopen september hebben we de eerste gasten
ontvangen.
De camping heet “D’n Driehoek”, simpelweg omdat het
terrein driehoekig is. Volgend jaar maart gaan we officieel
open met een open dag. Nu moeten we flink aan de slag om
de sanitaire ruimte in orde te maken. Deze is nog niet klaar.
Dit hebben we opgelost door een douchewagen te huren, zodat onze gasten toch
konden douchen en naar het toilet konden. De reacties zijn superleuk en ook hier merk
ik hoe graag we met mensen een praatje maken en hoe gezellig het is.
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Het is de bedoeling dat Maurice de camping
grotendeels gaat runnen en ik mijn winkel
blijf doen. Natuurlijk blijft er voor mij ook
nog van alles te doen. Vooral het
administratieve deel komt voor mijn
rekening, maar dat is niet zo heel veel meer
als het eenmaal loopt. Afgelopen jaar heeft
de aanvraag en alles regelen veel tijd
gekost. Een geluk bij een ongeluk dat de
winkel een paar maanden dicht moest
vanwege corona. Toen hij weer open mocht,
wist ik pas hoe ik het gemist had. Het
contact met de klanten vooral.
Heb je zelf nog meer activiteiten of hobby’s?
Eigenlijk te veel. Ik maak graag kaarten. Lezen vind ik fijn. We gaan heel graag fietsen.
Lunchen met mijn dochter en vriendinnen. Naar het theater en musicals. Mede door de
drukte van de winkel heb ik daar niet zoveel tijd voor. Het fietsen combineren we
tegenwoordig met het bezorgen van het Cuijks Weekblad en de dorpscourant. (wat de
Schakel in Haps is). Lunchen kan gelukkig weer, evenals naar het theater gaan.
Verder ben ik nog bewindvoerster van ons Annie. Zij heeft een geestelijke beperking en
woont samen met haar vriend. Een keer in de week help ik hen met het huishouden en
persoonlijke verzorging. Daarbij komt ook een stukje administratie om de hoek kijken.
Ieder jaar moet ik rekening en verantwoording afleggen bij de rechter over haar
financiële situatie. Voor de beweging sta ik iedere morgen op de trampoline en
regelmatig op de loopband. We hebben een boerderij met verschillende dieren en die
verzorg ik elke dag. Dus ik hoef me niet te vervelen.
Plannen voor de toekomst?
Niet echt grote plannen meer, maar verbetering van de
faciliteiten op de camping en leuk aankleden van het
buitenterrein. Daar heb ik nog wel wat ideetjes voor. En
wie weet wat er nog allemaal op ons pad komt. Ik hoop
in ieder geval nog eens oma te worden. Dan koop ik mijn
eigen winkel leeg voor de kleinkinderen!
Superleuk dat jullie mij gevraagd hebben voor de Schakel. Ik voel me nog steeds wel
betrokken bij Haps. Het is en blijft mijn geboortedorp.
Wie weet tot ziens in mijn winkel KIENO-shop in Cuijk of op de camping D’n Driehoek in
Beers. Groetjes, Willemien.
Willemien bedankt en heel veel succes en plezier met jullie activiteiten en hobby`s.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219

De volgende Eat & Meet is op woensdag 1 december.
Afgelopen keren was het erg gezellig en we hopen dat dit op
1 december weer zal zijn.
Het 3-gangen menu kost € 11,00 exclusief drankjes. De zaal van
de Posthoorn is open vanaf 17.00 uur. Het menu wordt om 17.30 uur geserveerd.
Opgeven: tot en met maandag 29 november bij Cas Arts, per telefoon
06-46135670 of via een briefje in de brievenbus.
Donderdag 25 november Sint Nicolaas
bijeenkomst
In Steunpunt Mariagaarde.
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur.
Deze middag zal op een geheel andere manier
worden ingevuld. Wij zijn er in geslaagd om
deze middag te laten verzorgen door Hans
Verbaarschot. Hans vindt het een groot
genoegen om met ouderen terug te gaan in de tijd van weleer.
De tijd dat zijn toehoorders nog jong waren en de pastoor het voor het zeggen had.
Hij doet dit op een ontspannen en ludieke manier.
Het bestuur is er van overtuigd dat het een gezellige middag wordt.

HUURWONINGEN TOEWIJZEN
Onlangs gaf Inez Kessels van Mooiland een toelichting over de
inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.
Mooiland noemt dit 'passend toewijzen'.
Het inkomen, de huishoudgrootte en de leeftijd bepalen of u kunt reageren op
een woning. De overheid wil namelijk dat de hoogte van de maandelijkse huur past
bij uw situatie.
Elk jaar bepaalt onze overheid de nieuwe grenzen. In dit artikel vindt u de
bedragen voor 2021. De KBO wil deze informatie graag met iedereen delen.
Bestuur KBO Haps
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag
Maandag

15 nov. Restafval
22 nov. GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

Maandag

15 nov. Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
27 nov. 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’.
3 dec. Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
4 dec. Buurtvereniging de Kampakker

Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

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

4 dec.

Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.

GROTE STUKKEN PLASTIC HOREN BIJ HET RESTAFVAL
Denk bijvoorbeeld aan worteldoek, landbouw plastic, afdekzeil en vijverfolie.
Vaak lijkt dit van plastic en wordt het zo genoemd, maar meestal bestaan
deze stukken uit verschillende materialen. Doe deze bij het restafval. U kunt
de grote stukken plastic in de blauwe tariefzak doen en aan de straat zetten
of zelf brengen naar de milieustraten. Het tarief voor restafval wat niet in
een tariefzak zit, is € 15,= per ½ m³. Meer info afvalaanbieden.nl
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20 NOVEMBER AFSCHEIDSCONCERT VIVA MUSICA
Het laatste optreden van Viva Musica is op
zaterdag 20 november 2021 om 12.00 uur op het
Raadhuisplein bij de SPAR.

Met dit optreden in de openlucht wordt na 82 jaar afscheid genomen van de Hapse
inwoners. Graag nodigen wij alle muziekliefhebbers uit voor dit afscheidsconcert.
Iedereen is welkom om nog één
keer te genieten van een aantal
leuke en bijzondere zangnummers.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
U bent van harte welkom./
Bestuur en leden Viva Musica
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