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ACTIVITEITEN 26 NOVEMBER T/M 10 DECEMBER
DATA
Vrijdag 26 november
zaterdag 27 november
Woensdag 1 december
Donderdag 9 december
8 en 9 december

ACTIVITEITEN
Caboose
Avond van de Schatbewaarders
Eat & Meet
Kienen KBO
Meeloopdagen Metameer Stevensbeek

BLZ

23
12
46
46
19

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

DE SCHAKEL NUMMER 23 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 10 DECEMBER 2021
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 3 DECEMBER 2021
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
Nummer 24 komt uit op 24 december 2021 : kopij uiterlijk 17 december aanleveren
Nummer 1 komt uit op 7 januari 2022: kopij uiterlijk 31 december 2021 aanleveren
Aangeleverde kopij:
Geen bevestiging ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op.
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 06 18446702.
Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.
In het kader van de AVG (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

VERLOREN
Op zondagmiddag 21 november 2021
is onze Sten tussen 16.30-17.30 uur
zijn telefoon verloren tussen
St Hubertseweg 10 en Kijkuitspad 5.
Het is een IPhone 6S met een roodzwart hoesje en z’n (reeds
geblokkeerde) bankpasje zit erin.
Hopelijk heeft iemand deze gevonden!
Ik hoor het graag!
Marloes Kuijpers (06-25104194)

GEZOCHT
HUISHOUDELIJKE HULP
Voor 2 á 3 uur per week.
Dagdeel in overleg.
Fam. Janssen
Beerseweg 6
tel: 06 16 80 29 03

HERFSTBLADEREN
Als we in de herfst de blaadjes laten liggen, hebben we
tegen de zomer een verteerde humuslaag die als een
spons het water zal vasthouden.
Indien iedereen hun blaadjes laat liggen zal dit een
grote impact hebben op onze eigen waterrekening
maar dus ook op de droogteproblematiek.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 27 november 19.00 uur: Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden ouders Broer en Zus Gijsbers
Zaterdag 4 december: Woord- en Communiedienst
Misintenties:
Overleden ouders Tien en Truus van Duijnhoven-de Kleijne

Priester van de week:
Pastoor James
Tel. 0485-451282.
Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712.

Vrijdag 26 nov. tot vrijdag 3 dec.
Zaterdag 4 dec. tot zaterdag 11 dec.

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,=

In het aller diepste donker.
Dáár begint het mooiste licht.
Toon Hermans

BISSCHOP DR. GERARD DE KORTE
OP BEZOEK BIJ PAROCHIE DE GOEDER HERDER
Zondag 14 november jl. celebreerde bisschop Gerard de Korte de H. Mis samen met
pastoor James, pastoor Bas en pastoor
Ad. De bisschop kon op zondag 3 oktober
tijdens de installatie van pastoor James
niet aanwezig zijn.
Hij beloofde om op een ander moment
voor te gaan tijdens een
Eucharistieviering en dat was dus
afgelopen zondag.
De bisschop had het idee dat pastoor
James het wel naar zijn zin heeft in
Parochie de Goede Herder en hoopte ook
dat de parochianen tevreden zijn met
hun nieuwe pastoor.
Een geloofsgemeenschap krijgt vorm als er een goede betrokkenheid is voor die
gemeenschap door pastoor en parochianen.
Na de H. Mis heeft de bisschop, onder het genot van een kopje koffie, nog
gesproken met enkele mensen van het bestuur, locatieraad en de pastoraatsgroep.
DE SCHAKEL 22-2021
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DOOPVIERINGEN HAPS
Er is iets veranderd in de procedure voor
doopvieringen.
Zoals eerder via de Schakel gecommuniceerd was
de doopwerkgroep op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Omdat er zich geen nieuwe
vrijwilligers hebben gemeld, heeft Haps geen
doopwerkgroep meer.
Wilt u uw kind laten dopen?
Dat kan dat uiteraard nog steeds.
Ouders van dopelingen zoeken daarvoor contact
met het secretariaat van de Parochie te Mill.
Het secretariaat is bereikbaar via tel. 0485451282.
In overleg met het secretariaat wordt de datum voor de doopviering vastgelegd en
zij zorgt er voor dat de doop in goede orde zal verlopen. Het doopgesprek zal
voortaan verlopen via de pastores.
De pastores willen graag in de parochie van de dopeling dopen.
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DUIDELIJKHEID OVER DUIZELIGHEIDSKLACHTEN
De neurologen van Maasziekenhuis Pantein
hebben specifieke expertise op het gebied van
duizeligheidsklachten. Duizeligheidsklachten kunnen
verschillende oorzaken hebben. Door een speciale test
is vaak al na één bezoek duidelijk wat er aan de hand is.
Regelmatig duizelig?
Bij een snelle beweging van het hoofd of verandering van houding kan duizeligheid
optreden. Daar heeft iedereen wel eens last van, maar als het vaak voorkomt of als
iemand aanvallen van duizeligheid ervaart, dan is dat heel vervelend in het
dagelijks leven. Mensen worden soms angstig om dingen te ondernemen of om
alleen te zijn. Het onderzoeken van de oorzaak is in zo’n situatie heel belangrijk.
Onderzoek en diagnose in één dag
Neuroloog Margot te Riele: “We vinden het belangrijk om mensen snel duidelijkheid
te geven. Alle onderzoeken en testjes doen we daarom zoveel mogelijk tijdens één
afspraak. Bijna altijd bespreekt de specialist nog op dezelfde dag het
behandelvoorstel met de patiënt. We maken onder andere ook gebruik van de
‘video head impulse test’. Daarmee kunnen we vaststellen of er afwijkingen zijn aan
het evenwichtsorgaan.”
Samenwerking specialisten
Zodra duidelijk is wat de oorzaak is van de klachten, is ook bekend welke arts
iemand verder kan helpen. Soms is dat de neuroloog maar soms ook een KNO-arts.
En als iemand al wat ouder is, is soms de kennis
van de klinisch geriater van belang. Deze
specialist heeft veel kennis van
ouderdomsgerelateerde klachten.
En als er sprake is van een gevoel van
flauwvallen en lage bloeddruk dan komt vaak de
cardioloog in beeld. “Wij proberen iedereen met
klachten zo snel mogelijk met de juiste
behandelaar in contact te brengen, zodat het
dagelijks leven niet onnodig belemmerd wordt”,
aldus Te Riele.
Foto: Neuroloog Margot te Riele, Maasziekenhuis, bezig met een video head impulse
test, samen met Elco Buijs, klinisch neurofysiologisch laborant.
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MAASZIEKENHUIS PANTEIN SCOORT
OPNIEUW GOED IN BDO ONDERZOEK
Maasziekenhuis Pantein behaalt opnieuw een positieve score in het jaarlijkse
onderzoek van adviesbureau BDO. Het ziekenhuis scoort als rapportcijfer een 8 en
eindigt hierdoor op de 15e plaats (2019: 24e plaats, 2018: 61e plaats). Het
verstevigen van de financiële positie van het ziekenhuis zet door. Het jaar 2020
werd net als de drie voorgaande jaren afgesloten met positieve jaarcijfers.
Stap voor stap versterken
Peter van der Pols, lid Raad van Bestuur Pantein: “Dit resultaat was mogelijk
dankzij de enorme inzet van onze mensen, ondersteund door de
meerjarenafspraken die in 2019 zijn gemaakt met
partnerziekenhuizen, zorgverzekeraars, ministerie van
VWS en de bank.
Stap voor stap versterken we de financiële positie van
Maasziekenhuis Pantein, met als doel hoogwaardige
zorg ook voor de toekomst zeker te stellen.”
Wendbaarheid van belang
“Corona gaf natuurlijk extra uitdagingen, maar dankzij de wendbaarheid van onze
organisatie spelen we snel in op actuele ontwikkelingen. Zo konden we bij Pantein
vanaf het begin coronapatiënten thuis verplegen dankzij de nauwe samenwerking
tussen huisartsen, thuiszorg Pantein en het Maasziekenhuis. Patiënten konden thuis
getest worden en zuurstof krijgen als dat nodig was. Zo bleef het ziekenhuis
beschikbaar voor patiënten die er echt moesten zijn en kon de reguliere zorg zoveel
mogelijk doorgaan. Samen met anderen geven we vorm aan toekomstbestendige
regionale zorg die goed is afgestemd op de inwoner: thuis als het kan, in het
ziekenhuis als het nodig is”, aldus Peter van der Pols, lid Raad van Bestuur Pantein.

RIJBEWIJZEN EN REISDOCUMENTEN
Nieuwe gemeente, wat betekent dit voor het aanvragen van uw rijbewijs en
reisdocumenten?
1 januari 2022 is het dan echt zover: de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint
Hubert en Sint Anthonis gaan samen verder als één gemeente Land van Cuijk. Achter
de schermen wordt door veel betrokkenen hard gewerkt aan de
inrichting van de nieuwe gemeente. Dit heeft vanaf december
2021 gevolgen voor de dienstverlening die we u kunnen bieden.
Afspraken maken
Vanaf 17 december 2021 is het niet meer mogelijk om regulier
afspraken in te plannen. U kunt vanaf dan alleen spoedafspraken voor rijbewijzen en
reisdocumenten maken. Daarom adviseren wij u om uw afspraak voor het
aanvragen van een rijbewijs of reisdocument in te plannen vóór 17 december.
Documenten afhalen
Documenten die zijn aangevraagd, kunnen tot en met 23 december 16.00 uur worden
afgehaald bij de receptie.
Beperkte dienstverlening burgerzaken
Vanaf 24 december tot en met 3 januari 2022 zijn we beperkt geopend voor burgerlijke
stand. Houd onze communicatiekanalen in de gaten voor de laatste ontwikkelingen met
betrekking tot onze dienstverlening.
DE SCHAKEL 22-2021
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KERSTWORKSHOPS GROEI & BLOEI IN DECEMBER 2021
In december organiseren we op verschillende dagen kerstworkshops.
Deze worden gegeven door Angela Visser en vinden
plaats in het Jeugdhuis Beugen, Dorpsstraat 50b.
Kosten: € 30,00 voor leden van Groei & Bloei
€ 32,50 voor niet leden
Betaling bij aanvang van de workshop.
Bij de prijs is inbegrepen: alle materialen, koffie thee en iets lekkers. Ook voor de
benodigde gereedschappen wordt gezorgd.
De data van de workshops zijn:
• Vrijdag 10 december van 14.00-16.00 uur
• Zaterdag 11 december van 10.00-12.00 uur
• Zaterdag 11 december van 13.00- 15.00 uur

Kerststuk 1

Je maakt onder leiding van Angela een prachtig
kerststuk. Dit jaar hebben we gekozen voor een
laag tafelstuk en een kerststuk in ringvorm.
Zie je de voorbeelden.
Alle deelnemers gaan met een mooi zelfgemaakt bloemstuk
naar huis. Neem gerust een vriend, vriendin, familielid mee.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Mochten er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan
plannen we nog één of meerdere data.
Aanmelden zo snel mogelijk en de keuze van het kerststuk
erbij vermelden (kerststuk 1 of kerststuk 2).
Informatie en aanmelden: Hermi Broenen,
tel. 06-46563512 of broenen@gmail.com

Kerststuk 2

Stel je nu eens voor dat spinnen terug
zouden gillen als je ze vindt.
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NOUD EN HAROLD VAN DEN HEUVEL
Noud van den
Heuvel, oudinwoner van Haps,
is in zijn vrijetijd
graag bezig met
het bewerken van
hout.
De knikkerbanen
zijn handgemaakt
door Noud en
Harold van den Heuvel. Vader en zoon vonden het
leuk om hier samen aan te werken en ze hebben dit
staaltje vakmanschap gedoneerd aan de bewoners
van Sint Anna in
Boxmeer.
Met veel vreugde en
dankbaarheid heeft de activiteitenbegeleiding Sint
Anna vier prachtige, houten knikkerbanen in
ontvangst genomen.
Naast houtbewerken speelt Noud in een countryband
en zodra het weer mogelijk is gaan ze optreden.
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WIE HELPT MEE
Om onze vitrinekasten in de bieb te
vullen met een zelfgemaakt kerstengeltje?
Iedereen mag meedoen van jong tot oud en
alle creaties zijn van harte welkom!
Lever je kerstengeltje, met je naam en adres,
voor vrijdag 10 december, in bij de bibliotheek in Haps.
Alle engeltjes komen in de maand december in de vitrines van
de bibliotheek te staan, waar iedereen ze kan bewonderen.
Rond Kerst wordt er door een deskundige jury het mooiste en origineelste engeltje
uitgekozen en voor de winnaar ligt er een mooi prijsje te wachten.

AVOND VAN DE SCHATBEWAARDERS
De Avond van de Schatbewaarders is de afscheidsavond van de gemeente Cuijk.
Voordat Cuijk op 1 januari 2022 samengaat met de andere vier gemeenten in het
Land van Cuijk wordt nog eenmaal stilgestaan bij wat Cuijk en de kerkdorpen
bijzonder maakt, waar de inwoners trots op zijn én wat ook in de nieuwe gemeente
Land van Cuijk zeker behouden moet blijven.
Op het programma van de Avond van de Schatbewaarders staan onder meer:
• De vertolking van het Lied van Cuijk door zangeres Deirdre Angenent.
Zij wordt begeleid door Tom Löwenthal.
• Optredens van zangeres Veerle Verschuren en singer-songwriter Cloud
Cukkoo (Jori van Gemert).
• Spectaculaire dansnummers van Chance4Dance.
• Pleuni Bloemen geeft de leerlingen van het Merletcollege een stem met haar
‘spoken word’, waar oud-leerling K-Chi een rap over Cuijk heeft gemaakt.
Met een bijzondere videoclip.
• Verrassende filmpjes met onder meer kinderen van de basisscholen in Cuijk,
in samenwerking met Doe je Mee.
https://www.cuijk.nl/livestream
zaterdag 27 november om 20.00 uur.
Het programma kun je via livestream volgen
op diverse kanalen.
Meer info op de website www.cuijk.nl en
cuijkdoet.nl
12
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POPKOOR AMEEZING VOCALS IN HAPS
Vanaf januari start er een superleuk popkoor in Haps. We gaan nummers zingen
van ABBA en de Pentatonix tot Queen en alles er tussenin.
Het is een koor voor de enthousiaste, gedreven zangers en zangeressen.
We gaan werken aan meerstemmig zingen, stemtechniek, sound en nog veel
meer…
Tijdens de repetities staat het plezier in zingen natuurlijk centraal!
We zullen in de toekomst ook gaan optreden.
Wie gaat het geven?
Veerle Verschuren! Een conservatorium geschoolde pop/jazz zangeres.
Ze heeft 10 jaar ervaring als zangdocent en heeft jaren ervaring met het leiden van
(kinder)koren. Veerle is een vrolijke en fanatieke docent die iedereen aansteekt
met haar enthousiasme!
Vind jij zingen ook zo leuk?
En wil je graag meezingen
met popkoor Ameezing
Vocals?
Meld je dan nu aan voor een
gratis ‘meezing repetitie’ op 11 en 18 januari via: info@vocalsbyveerle.nl
We repeteren op maandagavond 20.00 uur in “De Kuip”.
Dit koor is voor volwassenen.
Ben je nog wat jonger en wil je ook graag in een koor zingen? Mail gerust!

DE SCHAKEL 22-2021
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PIETJE VAN DE ZUSTERS
Vroeger in mijn jeugd woonden we
precies recht tegenover het
klooster. In die tijd woonden er een
stuk of tien of misschien elf nonnen
in? Ik zie het niet op een non meer
of minder en daarnaast bejaarde
mensen. Boven op het klooster
stond een, ik noem het maar een
bel-kapelletje.
Bij sloperij Broeks staat het nog
steeds op een gebouwtje. Het ziet er
Pietje van de Zusters staat als
nog heel goed uit en heeft zo gezien
eerste van rechts.
nog niets geleden?
Om precies 6 uur begon dat klokje te bellen. Dat geklingel duurde
zeker wel een minuut of 10. Om 6 uur was ook de tijd dat ik op moest
staan om te gaan werken.
Degene die belde was een klein mannetje op leeftijd.
De echte ouderen van ons zullen Pietje van de Zusters nog wel
gekend hebben. Twee keer per jaar knipte Pietje ook de heg net voor
ons huis. De heg die Pietje moest knippen was zeker 50 meter lang.
Doordat de ramen bij ons boven altijd open stonden hoorde je het
knippen heel duidelijk. Ik vond het geen irritant geluid. Af en toe
hoorde je hem wel een keer brommen, maar dan was er een tak te
dik voor zijn heggenschaar!? En zo hoorde je 's morgens de vogels ook tsjilpen en
fluiten. Het leek dan net alsof de vogels floten op het geknipt van Pietje.
Pietje was hier de dirigent.
Pietje was haast nooit ziek, maar toen zweeg het klokje 's
morgens even. En prompt versliep ik mezelf! Op het werk zeiden
ze: “we dachten dat jij je nooit zou verslapen. Hoe kan dat dan?”
Ik zeg dat moet je aan Pietje vragen. En vertelde waarom. Pietje
bleef toch wat langer ziek als we eigenlijk dachten. Toen werd
Theo aangesteld als nieuwe beller. Theo, was een licht
dementerende man die het allemaal niet zo nauw zag. Die belde
maar als hij er aan dacht. Door dit belgedrag was het hele klooster met z’n nonnen
en bejaarden helemaal van slag! Dat waren alles bij elkaar zeker een 40 mensen.
Dus er stond al snel in de
toenmalige Schakel: “beller
gezocht!” Hij werd ook geacht de
klok goed te kennen. Net toen ze
iemand hadden was Pietje weer
beter.
Toen werd Frans die gesolliciteerd
had op dit baantje de nieuwe
beller. Pietje werd een dagje
ouder en had meer dan werk
genoeg. Pietje was in het klooster
de klusjesman maar ook de
tuinman.
14
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Achter het klooster was een grote moestuin en een boggerd (boomgaard) met
appels, peren, pruimen en kersenbomen. Ieder jaar als de appels rijp waren werd
een gedeelte van de appels geschild om ze op de zolder van het klooster te drogen.
Dan kreeg hij ook hulp van enkele nonnen die dan met hem mee schilden. Met al
die appels schillen waren ze toch wel een paar dagen bezig. Afgelopen jaar had hij
er één non bijzitten die ongeveer net zo veel appels at als dat ze schilde. Pietje zei
tegen zuster Tietseja: “als je wat minder praat en eet dan zijn we vandaag
misschien ook wel wat eerder klaar met schillen! De geschilde appels werden in 4
stukjes gesneden en waren zo klaar om gedroogd te worden. De appels werden dan
op oude kranten en oude Sint-Jansklokjes (was toen het bisdom blaadje) gelegd.
Daarna werden ze een paar keer per week met een hark bewerkt zodat ze aan alle
kanten mooi droogden. Dan ging er enkele maanden overheen tot ze goed waren.
Dan leken ze op het tegenwoordige Tutti Frutti. Alleen Tutti Frutti heeft er meer
soorten gedroogd fruit bij zitten. De muizen op zolder vonden de appeltjes ook wel
lekker. Op zoveel appeltjes maakte het niet veel uit dat er een paar appeltjes
ontbraken. Zo kon er links en rechts wel een poepje van een muis tussen zitten,
maar vroeger keken ze niet zo nauw!?
Ik heb Pietje ook wel eens geholpen met schoffelen in de moestuin. Dan vertelde
Pietje allerlei anekdotes. Omdat Pietje praktisch zijn hele leven in dit klooster
gewerkt had gingen zijn anekdotes haast allemaal over de nonnen. Hij vertelde me
de verhaaltjes pas als ik bezweerde dat ik ze niet verder zou vertellen. Hij was al
vanaf zijn 30ste werkzaam in dit klooster. Hij werd aangenomen als klusjesman en
tuinman. Over de tijd dat dit verhaaltje gaat was Pietje al in de 70 jaar.
Hij was zijn naam zeker waard als PIETJE VAN DE ZUSTERS.
Snijer

.
De kerk en het St.
Jozefklooster in Haps.
Foto van omstreeks 1905. Foto is
niet van beste kwaliteit maar wel
uniek.
Zowel het klooster (achterzijde)
als de kerk en de pastorie staan
op de foto. De tuin is nog maar
kort geleden aangeplant. Aan de
pij te zien is hier een van de
kruisheren mee belast.

Wat rest is de herinnering en een naam.
1899 stichting van een Liefdesgesticht werd opgericht.
1904 bouw van het klooster aan de Beerseweg.
1905 De Schijndelse zusters van Liefde begonnen een gasthuis en bewaarschool
voor meisjes.
1930 kochten de zusters het gebouw.
1931 zusters hadden nieuwbouwplannen, nieuw gasthuis - kapel en een meisjesschool.
1976 Vertrek van de zusters, klooster werd opgeheven en verkocht aan de
gemeente Haps.
1982 ging het markante gebouw tegen de vlakte.
1984 opening sporthal en kreeg de sporthal de naam De Stappert, naar de laatste
moeder-overste van het klooster, zuster Marie Helene Verstappen.
DE SCHAKEL 22-2021
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UITSLAG RABO CLUBSUPPORT 2021
2021
Bedrag

Uitslag RaboclubSupport
BadmintonClub De Sjuttel Haps
nieuwe shuttles en werven nieuwe leden
Buurtver. De Kampakker
55 jaar bestaan, leuk uitstapje te regelen
K.B.O. afd. Haps
laptop voor administratie, educatie, communicatie en presentatie.
P.S.V. De Verzameling
lichtmasten in onze achterste buiten rijbaan
Stichting Kuculecu
culturele uitvoering met toneel, muziek dans
T.V. De Zoetsmeer
kantine make-over, douches en toiletruimtes vervangingen
Volleybalvereniging 'Havoc'
Investeren in de jeugd.
Buurtver. 'De Schans & Het Loo
leuke activiteiten
CV De Zelfkant Haps
podium achtergrond, gereviseerde site, een nieuwe tent Tuinfeest
Muziekvereniging Juliana
nieuwe instrumenten
St. Nicolaasgilde
nieuwe tenues, voor 12 nieuwe leden
Stichting Park de Wild
bomen, planten aanvullen / vervanging bestaande bomen en planten
De Schakel
nieuwe laptop
Toneelvereniging 'Kunakra'
binnen uitvoering met meerdere podia
Dansgroep De Zelfkanthennekes
nieuwe pakken
Judo Vereniging HAJU
kleine toernooitjes organiseren
De Zonnebloem afd. Haps
vakantieweek, in een huis
Stichting Vredeskapelleke Haps
onderhoud van kapel en naaste omgeving
Voetbalvereniging Hapse Boys
veldverlichting vervangen voor energiezuinige LED-verlichting
Dorpsraad Haps
Kerkstraat en het Kerkplein sfeer- en kerstverlichting in de winterperiode
Jeugd- en jongerenraad haps
houten tafels en banken
DE SCHAKEL 22-2021

€ 208,36
€ 195,34
€ 260,45
€ 169,29
€ 32,56
€ 729,25
€1,087,37
€ 247,43
€ 918,08
€ 716,23
€ 97,67
€ 559,96
€ 625,07
€ 175,80
€ 338,58
€ 266,96
€ 507,87
€ 247,43
€ 1.653,84
€ 175,80
€ 709,72
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HET JUBILARISSENCONCERT VAN MV JULIANA
Beste Muziekvrienden,
Bestuur en leden van muziekvereniging Juliana
hebben besloten om het Jubilarissenconcert 20202021 te annuleren.
Gelet op de omstandigheden waarin we nu opnieuw
beland zijn, waarbij de gezondheid van ons allemaal de
belangrijkste prioriteit is, kunnen we het ons niet
permitteren om hierin een onnodig risico te nemen.
Onze jubilarissen zullen we in een later stadium huldigen,
dat staat in ieder geval vast. Uiteraard houden wij jullie
op de hoogte hiervan.

MOOI STEMRESULTAAT VOOR MV JULIANA
Alle Juliana stemmers EN Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen: DANK JE WEL!
Jullie hebben in totaal het mooie bedrag
van €716,23 bij elkaar gestemd voor
MV Juliana tijdens de RABO Clubsupport 2021!
Dit bedrag gaan we besteden voor een hernieuwde
opzet qua wervingsacties voor nieuwe jeugdleden.
Bedankt allemaal namens MV Juliana Haps!

VOL VERWACHTING KLOPT MV JULIANA’S MUZIKALE HART
De feestdagen en BLACK FRIDAY zijn in aantocht:
voordelig en online shoppen kun je via MV Juliana!
Klik op de speciale Sponsorklikpagina van
www.mvjuliana.nl: alle grote ketens doen mee!
Veel shopplezier!! Vol verwachting klopt ons
muzikale hart: maar…………………………
Koop eerst lokaal en als je niet kunt vinden dan shop je via
www.mvjuliana.nl

18
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MEELOOPDAGEN METAMEER VOOR GROEP ACHT
Om leerlingen uit groep 8 kennis te laten maken met het onderwijs op een
middelbare school organiseren Metameer Stevensbeek en jenaplan Boxmeer
meeloopdagen in december. Rector Berita Cornelissen: ‘Tijdens de meeloopdagen
heerst een open en veilige sfeer. Er is veel ruimte voor contact tussen de mentor
van de dag en de toekomstige leerlingen. We hopen dat onze meeloopdagen
bijdragen aan een goede schoolkeuze.’
Kennismaken met Metameer
Het belangrijkste is dat leerlingen echt ervaren hoe het voortgezet onderwijs bij
Metameer er uit ziet. Tijdens de dag begeleidt een ‘mentor van de dag’ de
leerlingen. Ze maken kennis met zaken en onderwijssituaties die ze nog niet
kennen. Ze krijgen een lesprogramma aangeboden dat bestaat uit een praktisch
vak, bijvoorbeeld muziek of kunst, een moderne vreemde taal, Engels of Frans en
een exact vak, wiskunde, biologie of mens en natuur. Tevens maken ze kennis met
het tweetalig onderwijs. Daarnaast krijgen ze in Stevensbeek een rondleiding door
de School van de Toekomst waarvan het Techlab en Atelier 127 onderdeel
uitmaken. In Boxmeer krijgen de leerlingen uitgebreid uitleg over het
jenaplanonderwijs en de manier van werken op school. Groep 8 gaat het onderwijs
op Metameer tijdens deze dagen zelf ontdekken!
De meeloopdagen van
Metameer Stevensbeek zijn op
woensdag 8 december en
donderdag 9 december.
Op dinsdag 14 december en
woensdag 15 december zijn de
meeloopdagen op de
jenaplanlocatie in Boxmeer.
Aanmelden meeloopdagen vóór 24
november 2021, via de
brugklaspagina van
www.metameer.nl. Voor meer
informatie mail naar
meeloopdagen@metameer.nl.
Foto: Groep 8 tijdens een wiskundeles
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MIDDELBARE SCHOLEN IN REGIO VERLEIDEN LEERLINGEN
TOT TECHNIEK EN TECHNOLOGIE: DRIE ‘TECHLABS’ RIJKER
Merletcollege, Metameer en Elzendaalcollege realiseerden in de afgelopen maanden
elk hun eigen Techlab. Deze zijn uitgevoerd in het kader van het regionale project
Sterk Techniekonderwijs met als doel de uitstroom van leerlingen naar technisch
mbo en technische beroepen te vergroten. Scholen, mbo, vakopleidingen,
bedrijfsleven werken in de regio Land van Cuijk en Maasduinen intensief samen
binnen Sterk Techniekonderwijs.
De arbeidsmarkt verandert in snel tempo.
Er is onverminderd behoefte aan de meer traditionele
technische beroepen als lasser, metselaar en
timmerman.
Tegelijkertijd gaan we over naar een nieuwe wereld
waarin technologie, creativiteit, innovatie en
duurzaamheid grote rollen gaan spelen.
Er komen nieuwe beroepen en werkvormen, die om andere vaardigheden vragen.
Denk aan het maken van apps en het programmeren van robots. In alle beroepen
zul je steeds meer technologie tegen gaan komen. De werknemer-van-morgen
moet problemen kunnen oplossen, kritisch zijn en kunnen samenwerken.
Verbinden.
Leren voor meer dan één beroep
Leren gebeurt niet alleen meer in een schoolse setting en je leert vaak niet meer
voor één bepaald beroep. Het gebeurt ook buiten school én eerder voor een
bepaalde beroepsrichting of sector.
Eigenlijk leer je tijdens je hele levensloopbaan. Die start in het basisonderwijs en je
eerste (beroeps)gerichte
keuzes maak je in het
vmbo.
Vanuit Sterk
Techniekonderwijs willen
Elzendaalcollege,
Merletcollege en Metameer
zoveel als mogelijk
leerlingen verleiden te
kiezen voor techniek en
technologie.
Een echte ruimte én een
ervaring
Zo’n Techlab is een fysieke plek waar leerlingen naar toe kunnen om diverse
vormen van techniek en technologie te omarmen. Scholen nemen ‘Techlab’ ook op
in hun bestaande manier van lesgeven.
Zo geeft elke school het Techlab op eigen wijze vorm, passend bij het eigen dna.
Een Techlab is dus zowel een ingerichte werkplek als een ervaring. Via
sleutelwoorden als ‘passie’ en ‘persoonlijk’ worden leerlingen er verleid kennis te
maken met onder meer 3D-ontwerpen, robotica, smartbuilding en de technologie
achter virtual reality.
20
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Aansluiten bij veranderende wereld
Om dit enthousiasmeren en stimuleren mogelijk te maken, werken de drie scholen
in zeer moderne, state-of-the-art onderwijsruimtes, waar plek is voor verschillende
leeractiviteiten. “Onze Techlabs zijn in de nabijheid van de leerlingen en zijn er voor
de leerjaren 1 en 2. Ze sluiten aan bij de veranderende wereld en bij de
belevingswereld van leerlingen.
Het zorgt ervoor dat de leerlingen een betere keuze voor technisch of technologisch
onderwijs kunnen maken en mogelijk een beroep ambiëren in die richting.”
Ondergedompeld
“Verder sluiten de Techlabs aan op vakken zoals informatica, Technasium,
Technologie & Toepassing en Design & Innovation, die de verschillende scholen in
de bovenbouw geven. En ook op de regionale lessen in het Lab Bouwen, Wonen &
Interieur en Lab Produceren, Installeren en Energie in leerjaar 3 en 4.
Deze regionale lessen zijn door het vmbo samen met het mbo, de vakopleidingen
en het bedrijfsleven opgezet. Leerlingen volgen daar beroepsoriënterende lessen”,
zo vertellen Dave Arts, teamleider Metameer Boxmeer en projectleider Sterk
Techniekonderwijs, Eelco Basten, directielid bij het Elzendaalcollege en penvoerder
van Sterk Techniekonderwijs en Willem van den Kieboom, directeur vmbo
Merletcollege.
“De scholen trekken hierin samen op.
Daarbij werken we ook samen met Technopromo in Cuijk. Een unieke faciliteit
waarbij jonge leerlingen ondergedompeld en verleid worden in de wereld van
techniek en technologie.
Met deze samenwerking creëren we een breed regionaal aanbod.”
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BURGEMEESTERS BIJ LANDELIJKE INTOCHT SINTERKLAAS
Zaterdag 13 november landelijke intocht
van Sinterklaas. De vijf burgemeesters van
Land van Cuijk hebben deelgenomen aan
deze grote optocht in de tuin van Paleis
Soestdijk. De vijf gemeenten worden op
1 januari samengevoegd. Ze hadden
allemaal een bordje met huidige
gemeentenaam bij zich.
Die werden daar achtergelaten en zij
kregen van de Sint een nieuw bordje,
Land van Cuijk.

Antoine Walraven Mill en St. Hubert,
Wim Hillenaar (Cuijk) Marcel Fränzel
(Sint Anthonis) Toon van Asseldonk
(Grave) Karel van Soest (Boxmeer)

Foto: Roland Zonnenberg. Het mozaïek, symboliserend de oorsprong van de naam Haps.
Is te vinden in het plantsoentje op de hoek van het Raadhuisplein en de Kerkstraat.
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CABOOSE
Knutsel
Op de volgende knutsel van 26 november willen we jullie vragen
om een plastic statiegeldfles van 1 of 1,5 liter mee te brengen.
De snellere knutselaars mogen er 2 mee brengen, want we willen bezig blijven, toch?
Dan gaan we weer proberen om er iets leuks van te maken.
Zijn er nog papa’s, mama’s of andere vrijwilligers voor die avond?
Team knutsel
De knutselavonden: 26 november, 14 januari, 11 februari,
18 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni.
YOLO
Spokentocht YOLO
De 2-jaarlijkse spokentocht van YOLO is een
behoorlijke happening. Zowel voor de organisatie ervan
als voor de kids. Nadat we vorig jaar – net voor de
geplande datum – moesten annuleren, kon de tocht dit
jaar gelukkig wel doorgaan.
Het verhaal van de op het Duits lijntje ontspoorde trein
met daarin de tsaar van Rusland, werd verteld en
geanimeerd door theatergroep Kunakra.
Na vervoer in een paardentrailer, begon de tocht pas echt: langs een kerkhof met een
doodskist, spoken in een kano en een bootje waarin de begeleiders over een poel
gingen.
Dat er een heuse duiker in het water lag, dat had
natuurlijk niemand verwacht. Verder, op het Duits
lijntje zelf, de witte wieven met de Russische griep,
vissers die besmet waren, maar ook kettingzagen,
brandblussers. Als laatste werd alles uit de kast
gehaald door een chirurg die opereerde zonder
verdoving.
We kijken terug op een zeer geslaagde avond: leuk,
maar ook spannend. Via deze weg willen we alle
vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet.
De volgende activiteit staat al weer gepland.
Vooralsnog gaat deze gewoon door. Op 17 december zullen we dan ook weer te vinden
zijn op de schaatsbaan: disco schaatsen!!!
Volgende data: 17 december, 21 januari.
Nexxt
Beste allemaal,
Inmiddels hebben we al twee activiteiten achter de rug en we
zijn zo blij te zien dat jullie met zo'n grote groep hieraan
hebben deelgenomen. Voor de volgende activiteit moet je wel
lef hebben!
Op 17 december organiseren we een spooktocht waarbij je in
het donker (dus zonder schijnwerpers) de omgeving van Haps zult verkennen. Uiteraard
zullen we ervoor zorgen dat het gedenkwaardig zal worden. Alle lefgozers en stoere
meiden tussen 12 en 16 jaar dagen we dan ook uit om hier aan mee te doen.
Meer informatie volgt via de mail.
Groetjes, Team NEXXT
Data Nexxt: 17 december, 21 januari, 11 maart, 1 april, 20 mei, 24 juni.
DE SCHAKEL 22-2021
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MASTERPLAN WONEN KERNEN CUIJK
De gemeente Cuijk stelt voor ieder dorp een Masterplan
wonen vast. In zo’n Masterplan staat beschreven hoe
een dorp zich in de komende tien jaren kan ontwikkelen
op het gebied van wonen. Niet als doel op zich maar als
middel om de leefbaarheid van de kern te behouden en
te verbeteren.
Bekijk vaststelling van de masterplannen op
www.cuijk.nl
Conclusie
De vragen of er extra woningen, voor welke doelgroep en op welke locaties nodig zijn,
zijn aan bod gekomen in dit Masterplan. Gesteld kan worden dat voor de kern Haps er
zeker een grote noodzaak ervaren wordt voor toevoeging van woningen op korte
termijn. Dat geldt overigens ook voor de middellange en lange termijn.
Omdat de voorraad woningen voor de toekomst voor het grootste deel bestaat uit de
bestaande voorraad, is de verwachting dat met name woningen toegevoegd moeten
worden voor de doelgroepen starters (behoud van jeugd en gezinsvorming) en senioren
(bevorderen van doorstroom). Het is mogelijk woningen fasegewijs toe te voegen,
waarbij als extra voorwaarde geldt dat de marktvraag aantoonbaar moet matchen met
het bouwplan. Om in de toekomst geen incourante woningvoorraad te krijgen is
(aanvullend) onderzoek nodig om vast te kunnen te stellen welke typen het meest
passend zijn voor de kern Haps.
Vervolg
Het Masterplan is in overleg met vertegenwoordigers uit de bevolking en de Dorpsraad
Haps tot stand gekomen. Het bevat geen eindbeeld; het geeft wel richting, inspireert en
nodigt uit. Het Masterplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders als startdocument om samen met de Dorpsraad Haps vorm te blijven geven
aan het wonen in de eigen kern. Het Masterplan wordt ter informatie aan de
gemeenteraad aangeboden.
Uitvoeringsprogramma
Uit het Masterplan volgen in de loop van de tijd diverse acties.
Dit vraagt om een voortdurende dialoog tussen de Dorpsraad en
het gemeentebestuur waarbij invulling wordt gegeven aan een
dynamisch Uitvoeringsprogramma nadat het Masterplan door het
college is vastgesteld. De eerste aanzet van dit programma ziet
er als volgt uit en wordt in de loop van de tijd aangepast of
aangevuld met nieuwe actiepunten.
Actie

Actiehouder

Termijn

1. Voortdurende dialoog over het
Masterplan
2. Bespreking van het Masterplan met de
provincie
3. Onderzoek doen naar
woonvormen/typen passend bij Haps

Dorpsraad/Gemeente

2021 e.v.

Gemeente

2021-2022

Gemeente

2022

Eigen haard is goud waard.
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LANDELIJKE CO-CAMPAGNE VAN START
Beste dorpsgenoten,

Op maandag 15 november is de landelijke
CO-campagne gestart.
Centraal daarin staat de slogan: ventileer, controleer, alarmeer.
Helaas zijn de gevaren van CO weer bijna dagelijks in het nieuws. Hoge gasprijzen
en het minder ventileren in huis lijken belangrijke medeveroorzakers. Samen met
de 25 veiligheidsregio’s en de Brandwonden Stichting vragen we met de campagne
twee weken lang aandacht voor de gevaren van de sluipmoordenaar CO.
Juiste plaats CO-melder in
woning
In de campagne die in de maand
februari nog eens wordt
herhaald, wordt aandacht
gevraagd voor het ophangen van
CO-melders in de woning.
Uiteraard gaat daarbij ook veel
aandacht uit naar de juiste plek
voor deze melder. Daarover bestaat nog steeds veel verwarring. Lange tijd was het
advies om de melder laag bij de grond te hangen. Uit onderzoek van het IFV blijkt
dat CO een fractie lichter is dan lucht en zich verplaatst met luchtstromen door de
woning. In de buurt van een verbrandingsapparaat mengt CO zich met de warme
lucht en stijgt het op. Daarom is het advies om de CO-melder in een ruimte met
een verbrandingsapparaat zo hoog mogelijk op te hangen, en in andere ruimtes op
ademhoogte. Op de website www.co-wijzer.nl en op brandweer.nl staat meer
informatie over koolmonoxide en de juiste plaatsing van CO-melders.
Geen onschuldig griepje
De symptomen van koolmonoxidevergiftiging lijken op het begin van een griepje
met wat hoofdpijn en misselijkheid. Je ruikt koolmonoxide niet en je ziet het niet.
Daardoor wordt het vaak te laat herkend. Met de CO-campagne hopen we de
kennis en het risicobewustzijn over koolmonoxide te verhogen, zodat mensen naast
de bekende rookmelders, ook een CO-melder ophangen. Via www.cowijzer.nl kunnen mensen zelf testen of ze bekend zijn met de meest actuele
informatie over CO-melders en mogelijkheden om de woning veiliger te maken.
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Koolmonoxide, een echte sluipmoordenaar
Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de
sluipmoordenaar.
Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke
gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen
door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het
ziekenhuis.
Een koolmonoxidemelder kan je op tijd waarschuwen en daarmee je leven redden!

Hoe werkt een koolmonoxidemelder?

De sensor van een koolmonoxidemelder bestaat uit een gel. In deze gel zit onder
andere zwavelzuur als elektrolyt. Als de sensor in de koolmonoxidemelder wordt
blootgesteld aan hogere concentraties koolmonoxide dan normaal in een
huishouden voorkomt, begint een chemische reactie en gaat de
koolmonoxidemelder in alarm.
De concentratie van koolmonoxide drukken we uit in PPM (parts per million).
Hoe kan het dat hulpdiensten na een koolmonoxide-alarm geen hoge
koolmonoxide-waarde meten?
Als de koolmonoxidemelder een alarm geeft, dan is er mogelijk een verhoogde
concentratie koolmonoxide in de ruimte aanwezig.
Ook kan een koolmonoxidemelder in alarm gaan door storing, gebrek aan
onderhoud of een lege batterij.
Soms wordt tijdens een onderzoek door de hulpdiensten geen verhoogde
concentratie koolmonoxide aangetroffen. De koolmonoxide is dan mogelijk al door
ventilatie door frisse lucht verdrongen.
De hulpdiensten kunnen proberen
om de omstandigheden naderhand
te reconstrueren, om de
veroorzaker van het probleem te
kunnen traceren.
DE SCHAKEL 22-2021
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Onderhoud van een koolmonoxidemelder
Controleren
Een koolmonoxidemelder kan waarschuwen voor onveilige situaties veroorzaakt
door koolmonoxide. Controleer regelmatig de goede werking van een
koolmonoxidemelder volgens
specificaties van de leverancier.
Vervangen
Koolmonoxidemelders moeten na
een aantal jaren worden
vervangen. Zet bij plaatsing de
plaatsingsdatum en de
vervangdatum met watervaste stift
op de voorzijde.
Waar moet ik op letten als ik
een koolmonoxidemelder koop?
Koop alleen een
koolmonoxidemelder die de norm NEN-EN 50291 op de verpakking heeft staan. Dit
betekent dat hij aan de technische eisen in deze norm voldoet.
Koop bij voorkeur een koolmonoxidemelder die 5 tot 10 jaar lang meegaat.
Op de website van de Consumentenbond staat een lijst met veilige
koolmonoxidemelders, of check de webshop van de Brandwondenstichting .
Combimelder: een koolmonoxidemelder en rookmelder in één
De combimelder kan rook en koolmonoxide detecteren.
Let op!
De brandweer adviseert een combimelder alleen als de melder wordt opgehangen
in de ruimte waar een verbrandingstoestel aanwezig is.
Hoe werkt het eigenlijk?
Bij brand gaat rook omhoog, omdat rook warm is. Daarom hang je een rookmelder
aan het plafond, zodat je snel gewaarschuwd wordt. Koolmonoxide is bijna even
zwaar als lucht. Koolmonoxide mengt zich daardoor gelijkmatig met de lucht. Het
gaat dus niet gelijk omhoog, zoals rook.
In ruimtes waar een verbrandingstoestel hangt is de lucht vaak warmer, omdat het
toestel warmte uitstoot. Hier zal koolmonoxide dus sneller met de lucht omhoog
worden gevoerd.
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Dus:
In de ruimtes waar een verbrandingstoestel hangt is de hoogte van ophangen, van
zowel een CO-melder als een rookmelder hetzelfde.
In ruimtes zonder verbrandingstoestel verschilt de hoogte van ophangen van de
rookmelder en CO-melder. Daarom kies je in een andere ruimte altijd voor twee
verschillende melders.

De uitrukken van de laatste tijd:
11-10
Cuijkseweg
15-10
Schuttersweg
19-10
Lange Linden,
24-10
A73 re 88,1

O.M.S. Jachtlust
Meting Nutricia
Katwijk Stroomhuisje in brand
Autobrand

Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
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OVERZICHT TARIEVEN VERKEERSBOETES 2022
Top 10 belangrijkste verkeersboetes
- Het niet dragen van een gordel: 150 euro
- Smartphone in de hand tijdens het rijden: 350
euro
- Het negeren van een rood stoplicht: 250 euro
- Niet rijden bij groen licht bij een driekleurig
verkeerslicht: 150 euro
- Het gebruiken van een verdrijvingsvlak: 250 euro
- Niet stoppen voor een stopstreep: 100 euro
- Niet links inhalen: 250 euro
- Op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 250 euro
- Afslaan zonder teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven:100 euro
- Niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg: 220 euro
Verkeersboetes 2022 algemeen
- Door te rijden over of stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het
fiets/bromfietspad of het ruiterpad: 150 euro
- Een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook
gebruiken: 150
- Een kruispunt blokkeren: 250 euro
- Op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde
weg: 250 euro
- Geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram: 250 euro
- Een militaire kolonne of uitvaartstoet doorsnijden: 100 euro
- Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar
wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden
gehinderd: 150 euro
- Een voertuig parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter
daarvan: 100 euro
- Parkeren op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: 410 euro
- Parkeren terwijl de op de parkeerkaart aangegeven parkeertijd is
verstreken: 100 euro
- Een militaire kolonne of uitvaartstoet doorsnijden: 100 euro
- Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar
wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden
gehinderd: 150 euro
- Een voertuig parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter
daarvan: 100 euro
- Parkeren op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: 410 euro
- Parkeren terwijl de op de parkeerkaart aangegeven parkeertijd is
verstreken: 100 euro
- Als bestuurder in strijd met op het wegdek aangebrachte haaientanden geen
voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg: 250 euro
- Rondrijden met onjuiste kentekenplaten: 150 euro
- Als het kenteken niet goed leesbaar is: 150 euro
- Rondrijden met lekkende brandstoftank: 250 euro
- Als de CNG- of LPG-installatie niet voldoet aan de wettelijke eisen: 250 euro
- Het uitlaatsysteem is niet deugdelijk bevestigd: 150 euro
- Het wettelijke geluidsniveau van het voertuig overschrijden: 300 euro
- Het remsysteem voldoet niet aan de wettelijke eisen: 250 euro
- Niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht of
speeksel: 250 euro
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Hoogte snelheidsboetes 2022
In Nederland worden de meeste verkeersboetes uitgedeeld voor te hard rijden.
Bijvoorbeeld tijdens trajectcontroles of op N-wegen. Ook zien Nederlandse bestuurders
ook geregeld (mobiele) flitskasten over het hoofd.
Een overzicht van alle 2022-tarieven van de snelheidsovertredingen tref je hieronder.
Genoemde boetebedragen zijn exclusief 9 euro administratiekosten.
Verkeersboetes 2022: de snelheidsboetes
Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom.
Tussen haakjes: 30-zone of wegwerkzaamheden
4 km/u – 29 euro (49);
5 km/u – 36 euro (58);
6 km/u – 44 euro (67)
7 km/u – 51 euro (79);
8 km/u – 58 euro (90);
9 km/u – 66 euro (102)
10 km/u – 75 euro (112);
11 km/u – 102 euro (142);
12 km/u – 111 euro (153)
13 km/u – 122 euro (167);
14 km/u – 131 euro (181);
15 km/u – 142 euro (194)
16 km/u – 152 euro (208);
17 km/u – 163 euro (223);
18 km/u – 176 euro (238)
19 km/u – 187 euro (254);
20 km/u – 201 euro (270);
21 km/u – 215 euro (287)
22 km/u – 229 euro (304);
23 km/u – 244 euro (322);
24 km/u – 256 euro (340)
25 km/u – 272 euro (359);
26 km/u – 287 euro (380);
27 km/u – 306 euro (401)
28 km/u – 320 euro (420);
29 km/u – 336 euro (435).
Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde
kom. Tussen haakjes: bij wegwerkzaamheden
4 km/u – 26 euro (40);
5 km/u – 33 euro (48);
6 km/u – 40 euro (57)
7 km/u – 46 euro (66);
8 km/u – 53 euro (76);
9 km/u – 63 euro (84)
10 km/u – 71 euro (95);
11 km/u – 96 euro (120);
12 km/u – 106 euro (132)
13 km/u – 116 euro (145);
14 km/u – 126 euro (157);
15 km/u – 136 euro (168)
16 km/u – 145 euro (183);
17 km/u – 155 euro (197);
18 km/u – 166 euro (210)
19 km/u – 179 euro (224);
20 km/u – 192 euro (238);
21 km/u – 204 euro (254)
22 km/u – 216 euro (270);
23 km/u – 229 euro (286);
24 km/u – 244 euro (301)
25 km/u – 257 euro (319);
26 km/u – 272 euro (336);
27 km/u – 286 euro (352)
28 km/u – 301 euro (372);
29 km/u – 319 euro (390);
30 km/u – 335 euro (409)
Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de
bebouwde kom. Tussen haakjes: bij wegwerkzaamheden
4 km/u – 22 euro (29);
5 km/u – 27 euro (36);
6 km/u – 33 euro (44);
7 km/u – 38 euro (53);
8 km/u – 44 euro (61);
9 km/u – 50 euro (70);
10 km/u – 66 euro (91);
11 km/u – 91 euro (118);
12 km/u – 99 euro (129);
13 km/u – 107 euro (139);
14 km/u – 116 euro (151);
15 km/u – 126 euro (161);
16 km/u – 135 euro (174);
17 km/u – 146 euro (187);
18 km/u – 158 euro (201);
19 km/u – 168 euro (215);
20 km/u – 181 euro (229);
21 km/u – 193 euro (244);
22 km/u – 204 euro (257);
23 km/u – 216 euro (272);
24 km/u – 229 euro (287);
25 km/u – 240 euro (306);
26 km/u – 254 euro (322);
27 km/u – 267 euro (338);
28 km/u – 277 euro (356);
29 km/u – 292 euro (372);
30 km/u – 308 euro (390).
Politie: “u rijdt te snel”
Chauffeur: “ik probeer de andere auto`s bij te houden”
Politie: “er zijn geen andere auto`s”
Chauffeur: “weet ik! Zo ver lig ik achterop”
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PETER SELTEN ERELID CV DE ZELFKANT
Beste Hanen & Hennen, beste Zelfkanters,
Het was tijdig aangekondigd maar na 27 jaar lid van
Carnavalsvereniging De Zelfkant heeft Peter Selten afscheid genomen.
In 1994 werd Peter lid van de raad van elf. Van 2000 t/m 2012 was
Peter cèntekèl (penningmeester) en van 2012 t/m 2020 was Peter
voorzitter. In 2004 was Peter prins, Prins Peter d’n Urste.
Maar liefst 22 jaar heeft Peter een
bestuursfunctie bekleed, een buitengewone
prestatie. Bij drie jubilea heeft deze nestor
zijn bijdrage mogen leveren waarvan het
66-jarig jubileum onder zijn voorzitterschap
als absoluut hoogtepunt!
Wij hebben veel aan Peter te danken, mede
door zijn gedrevenheid, passie voor de club
en de mens, met name zijn positieve
instelling en creativiteit. Een grote dienst
van waarde voor De Zelfkant en voor ons dorpje Haps. Daarom waren wij als
raadsleden er unaniem over eens om Peter erelid te maken.
Een grote verrassing was het voor Peter en zijn lieftallige echtgenote Birgit om
tijdens het officiële afscheid op zaterdag 13 november j.l. Met heel veel gelach en
een traan (van geluk) heeft hij het speldje “erelid” in het bijzijn van zijn gezin en
leden in ontvangst mogen nemen.
Namens de club en heel Haps bedanken wij Peter & Birgit voor alles!
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HAVOC DAMES 1 EN HEREN SPELEN OP TOPNIVEAU
Afgelopen 2 weken werden zowel uit- als thuiswedstrijden gespeeld. Sommige teams
lukte het niet om te winnen en bij andere teams lukte het de ene wedstrijd beter dan de
andere. Heren 1 en Dames 1 wisten beide wedstrijden te
winnen. Beide teams doen hierdoor bovenin mee.
Ook Dames 3 en 5 draaien in de top mee.
Op 13 november stond een heuse Casino-avond op de
planning als seniorenactiviteit. Helaas kon deze AVOND niet doorgaan door de
aangescherpte Coronamaatregelen. Ook moeten de teams het de komende wedstrijden
zonder publiek doen. Toch benieuwd naar de uitslagen van de wedstrijden? Het
volledige overzicht van de uitslagen van HaVoC is te vinden op: www.vc-havoc.com
Volleybaltermen en regels – hoe zit dat?!
In de vorige nummers van De Schakel heeft er een uitleg gestaan over de
service/opslag en de onderhandse techniek/passing bij volleybal.
Een onderhandse bal wordt als deze goed komt gevolgd door een bovenhandse bal ook
wel een Setup genoemd. De bal wordt met beide handen boven het hoofd gespeeld. Met
beide handen maak je een kommetje waar de bal mooi in past. Zo kan de bal
verschillende kanten worden opgespeeld; naar voren, achteren of juist omhoog. De bal
moet wel in een vloeiende beweging gespeeld worden en mag niet te lang
vastgehouden worden. Door deze techniek kan ook de snelheid/tempo bepaald worden
waarmee de bal gespeeld wordt. Onderstaand een aantal termen die gebruikt worden
bij het spelen van een bovenhandse bal.
Spelverdeler: Is de persoon in het veld waar de tweede bal naartoe gespeeld wordt.
Deze speler is vaak een specialist in het spelen van de tweede bal. Hiermee bedient
hij/zij de spelers in het veld voor
bijvoorbeeld een aanval.
Plakbal; Dit wordt soms door de
tegenstander geroepen. Een plakbal is
een bal die te lang wordt vastgehouden.
De bal wordt niet in een vloeiende
beweging doorgespeeld wat wel moet.
De scheidsrechter mag de bal dan ook als fout fluiten.
Twee keer spelen; De handen raken om de beurt de bal. De bal wordt daardoor niet in
een vloeiende beweging gespeeld. Meestal komt er een draaiing aan de bal als de
handen de bal niet tegelijk raken. De scheidsrechter mag deze bal fout fluiten omdat
een speler de bal maar 1x mag raken.
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Aankomende wedstrijden
27-11-2021
27-11-2021
27-11-2021
27-11-2021
27-11-2021
27-11-2021
27-11-2021

14:30
14:30
16:30
16:30
16:30
17:00
19:00

27-11-2021
27-11-2021
29-11-2021
04-12-2021
04-12-2021
04-12-2021
04-12-2021
04-12-2021

19:00
19:00
20:00
12:30
14:30
14:30
16:30
18:30

04-12-2021
04-12-2021
06-12-2021

19:00
19:00
20:00

Havoc DS 3
Havoc DS 6
Havoc DS 5
Havoc DS 2
Havoc HS 2
Detac DS 2
VC Athos'74/
VC Trivia HS1
Havoc DS 1
Havoc HS 3
Havoc DS 4
Havoc MC 1
Havoc DS 3
Havoc DS 6
Havoc DS 5
Saturnus/Hendriks
Coppelmans HS4
Havoc DS 1
Havoc HS 1
Havoc HS 1

VCP DS 1
VCP DS 4
Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 4
VC Velden DS 2
Hovoc HS 4
Havoc DS 4
Havoc HS 1
VC Velden DS 1
Saturnus/Hendriks Coppelmans HS4
Shock’82 Cuijk DS 2
Flamingo's’56 MC 1
VC Volt DS 2
VC Montagnards DS 2
Apollo Mill DS 1
Havoc HS 3
Next Volley Dordrecht DS 1
SOMAS/Activia HS 1
Shock’82 Cuijk HS 1
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HAPSE BOYS NIEUWS
We voetballen ondanks de problemen rond het coronavirus nog
steeds en hopen de reeks tot de kerstvakantie af te kunnen
maken. Dat zijn na onderstaande wedstrijden nog 3 volledige
rondes en in het weekeinde van 18 en 19 december een
inhaalprogramma.
Alle andere activiteiten worden inmiddels allemaal weer op ee
n weegschaaltje gelegd. De spelregelcursus voor onze nieuwe
pupillenscheidsrechters kon gelukkig nog net plaatsvinden.
Hun praktijkdeel proberen we in de winterstop af te werken. Houd voor de andere
activiteiten s.v.p. goed onze website en social media in de gaten.
Mochten er na de persconferentie van 3 december weer toeschouwers zijn
toegestaan, dan moeten de fans van Hapse Boys 1 er rekening mee houden dat alle
wedstrijden in december al om 14.00 uur worden afgetrapt (de uitwedstrijd op
5 december in Wanssum tegen SV United 1 en de thuiswedstrijd op 12 december
tegen SV De Braak 1). De reden ligt voor de hand: de vroeg invallende duisternis.
Na de jaarwisseling beginnen de thuiswedstrijden weer gewoon om 14.30 uur aan.
Sneeuw met sinterklaas dan blijft de kou drie maanden baas.
'Regent het op Sint-Nicolaas, dan wordt de winter streng en grijs.'
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13 november 2021
Hapse Boys vet
- EWC vet
SBC JO19-4
- ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2
WHV JO17-1JM
- ST Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 - Ysselsteyn JO15-2JM
ST Constantia/Menos JO15-1
- ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-3 - DAW Schaijk JO15-2JM
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 - Olympia ’18 JO13-1JM
Hapse Boys JO11-1JM
- Volharding JO11-2
Hapse Boys JO10-1JM
- Vitesse ’08 JO10-2JM
Hapse Boys JO9-1JM
- ST Toxandria/VIOS ’38 JO9-1JM
Hapse Boys JO8-1JM
- Vitesse ’08 JO8-2JM
Volkel JO12-2
- ST De Zwaluw/Hapse Boys MO12-1
14 november 2021
Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Vitesse ’08 2
Hapse Boys 6
SJO/SSA VESTA ’19 35+1

-

Germania 1
Juliana Mill 2
Hapse Boys 3
HRC ’27 1
Hapse Boys 35+1

20 november 2021
Hapse Boys vet
- Toxandria vet
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1 - Gemert JO17-6JM
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 - ST Maasduinen JO15-4JM
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-3 - TOP JO15-3
ST Constantia/Menos JO13-1
- ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1
Juliana Mill JO12-2
- Hapse Boys JO12-1JM
ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-1 - Hapse Boys JO11-1JM
SES JO10-1
- Hapse Boys JO10-1JM
Vitesse ’08 JO9-2
- Hapse Boys JO9-1JM
Constantia JO8-1JM
- Hapse Boys JO8-1JM
Blauw Geel ‘38/JUMBO MO15-2
- Hapse Boys MO15-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys MO12-1 - SJO/VITA JO12-1JM
27 november 2021
Boekel Sport 1
De Zwaluw 2
HBV 4
HBV 3
Heijen 4

-

Hapse
Hapse
Hapse
Hapse
Hapse

Boys
Boys
Boys
Boys
Boys
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1
3
4
5
6

1
1
4
3
1
0
0
2
3
12
7
0

-

5
6
0
0
2
3
1
4
5
2
3
2

1
1
7
2
5

-

2
0
0
9
0

2
7
9

1
0
3

1
0
0
9
2
5
5
0

-

0
1
14
6
3
6
2
4

4
3
1
1
2

-

2
4
3
1
3
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COR VAN ELST
MET ZIJN DAF ÉÉN MILJOEN KILOMETER

COR VAN ELST

Cor van Elst heeft eind oktober de miljoenste kilometer gereden
met zijn DAF uit 2004 en dat is heel veel.
Vooral omdat deze kilometers zijn gereden in 17 jaar rondom
zijn kerkdorp St. Agatha.
Jarenlang was Cor van Elst zijn bedrijf gevestigd aan de
Kerkenhuisweg in Sint Agatha. Vanaf 2019 is het bedrijf
gevestigd op bedrijventerrein Laarakker A73, Kokerbijl 14 in
Haps. Zijn kinderen hebben het bedrijf overgenomen. Cor werkt
nog als vrijwilliger in het
familiebedrijf. Nu zijn we benieuwd
wat deze trucker allemaal heeft
meegemaakt met z’n DAF 85 CF, die
één miljoen kilometer op de teller
heeft staan.

Foto: Ed van Alem

Cor zou je je even kort willen
voorstellen?
Ben Cor van Elst, geboren 18 oktober
1946 Kerkenhuisweg 16 in
Sint Agatha.
Getrouwd in 1971 met Sylvia en we
hebben samen 3 kinderen en
7 kleinkinderen.

Kun je klein stukje geschiedenis vertellen van je bedrijf?
In 1971 zijn we samen verder gegaan met de aardappelhandel, die we overgenomen
hebben van mijn moeder, waar ik al vele jaren mee samenwerkte na het overlijden van
vader in 1966. We begonnen de aardappelhandel met één platte bak-vrachtauto en
later werd dat een vrachtauto met containersysteem erop en zeven containers.
Nu heeft het bedrijf zeven
vrachtwagens en 225 containers!
De vraag naar containers werd
steeds groter en de
aardappelhandel steeds minder.
Sylvia, mijn vrouw, heeft de
nodige diploma’s behaald en zijn
we overgestapt naar transport
en containerverhuur.
In Sint Agatha konden we nog
wel uit de voeten qua ruimte,
maar de milieueisen werden
steeds strenger.
Daarnaast hebben we ons
assortiment en diensten
uitgebreid. We moesten uitzien
naar een nieuwe locatie.
We zijn trots dat Ronald en later Carola sinds 2001 langzaam het bedrijf overgenomen
hebben en ik ben nog steeds actief binnen het bedrijf, samen met
mijn vrouw Sylvia. Zelf rijd ik nog steeds als vrijwilliger op de
vrachtauto en Sylvia is actief op kantoor.
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Wat hield je werk in toen je begon met je bedrijf en wat doe je nu nog voor het bedrijf?
De aardappelhandel: inkoop, sorteren, en verkoop van de aardappelen. Vanaf 1989 het
plaatsen van containers voor afval, sorteren en naar de juiste recyclingbedrijven
brengen. Nu verricht ik nog hand- en
spandiensten voor het bedrijf.
Hoeveel jaar rijd je al in een vrachtauto?
Hoeveel heb je er gehad?
Vanaf mijn 19e jaar, dat is 56 jaar geleden.
We hebben sinds ik het rijbewijs heb gehaald
14 gebruikte en nieuwe vrachtauto’s gehad.
Wat is er zo bijzonder aan jouw DAF 85 CF en
nooit overwogen om een nieuwe te kopen?
Bijzonder aan deze auto is zijn sterkte; het is
een Robuuste auto. Je hoeft niet met een
Foto: Ed van Alem
chauffeurspas te werken maar met schijven.
Hij doet het nog prima en nu hoef ik ook geen
nieuwe meer, omdat ik niet meer hele dagen rijd.
Over automerk DAF wordt weleens een grapje gemaakt:
Duwen Anders Fietsen!
Dat geldt natuurlijk niet voor Jouw DAF 85 CF.
Hoe houd je de vrachtauto zo goed in orde?
Goed onderhouden en standaard dagelijks controle
uitvoeren van banden, olie, enz.
Valt jouw voertuig onder de tachograafplicht en kun
je kort uitleggen wat een tachograaf is?
De auto valt onder de tachograaf plicht en dat betekent
iedere dag een nieuwe schijf in auto doen, waarop
geregistreerd wordt hoe hard je rijdt, op tijd je rust
neemt en hoeveel km. je die dag gereden hebt.
Wat vind je zo mooi aan het besturen van
een vrachtauto?
De vrijheid.
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Foto: Ed van Alem

In september 2021 was de DAF-oldtimer-club op bezoek bij jullie bedrijf. De club
maakte een rondrit door de omgeving.
Doe jij ook mee met deze toertochten met jouw DAF?
Niet met de 85 CF, die is nog te jong. Samen met mijn vrouw
meestal met de DAF Torpedo 1600 DD op pad. Deze hebben we
in 2001 gekocht; eenzelfde auto als waar ik mee begonnen ben
in 1971. We kunnen er een container opzetten, die is ingericht
als camper, zodat we meerdaagse toertochten kunnen maken.
Heb je nog meer oldtimer vrachtauto’s als hobby?
Nog één DAF 2100 en één Volvo N85 en verder nog een tractor
Massey Ferguson FE35

VA-83-37
Deze DAF A1600 is voor het eerst in
gebruik genomen in het jaar 1965.
De wielen worden aangedreven door een 122 pk dieselmotor. De A1600 is 7.115 dagen
in bezit van de huidige eigenaar.
Wat is je mooiste rit in al die jaren geweest?
Naar Zwitserland met de DAF oldtimer club.
Cor, je heb vast veel bijzonderheden meegemaakt als vrachtwagenchauffeur met je
DAF, vertel eens een paar leuke anekdotes?
In de aardappel tijd veel te veel laden, politie om de tuin leiden, dat er zoveel
zakken x zoveel kg. in de zak zat. Toen waren er nog niet veel weegbruggen.
Als het niet zo druk was, met de klanten gezellig een praatje maken, bakkie koffie
drinken en daar werd je niet dommer van want je hoorde altijd wel iets nieuws.
Cor, bedankt en we wensen jullie nog vele mooie jaren op het bedrijf en geniet samen
met Sylvia van de toertochten.
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BUURTKAMER MARIAGAARDE
Buiten
stormachtig
en herfst.
Dan gaan we
het binnen
maar gezellig
maken in
buurtkamer
Mariagaarde
te Haps
(Sociom)
Sinds kort is onze naam, dagbesteding Mariagaarde in Haps
(Sociom)veranderd in Buurtkamer Mariagaarde!
Een naam die veel beter bij ons past! Onderstaande foto's spreekt boekdelen.
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10 november in Buurtkamer
Mariagaarde een bijzondere dag.
De oudste deelnemer is vandaag
95 jaar geworden. Namens alle
vrijwilligers/ deelnemers,
Gertie & Ankie (Sociaal werkers) van
Buurtkamer Mariagaarde van harte
gefeliciteerd Hanneke, met deze
gezegende leeftijd.
Een bedrijvige dagje, de deelnemers hadden zich verdeelt in groepen, voor elk wat wils.
De eenjarige buitenplantjes zijn allemaal opgeruimd... aansluitend de boel
schoongemaakt. De 2e groep was volop bezig om kerstpompoenen te maken met op de
achtergrond heerlijke muziek om mee te zingen!

November slachtmaand, gezellig samen genoten van een heerlijke Brabantse koffietafel
in de vorm van heerlijke bloedworst met appel, balkenbrij, hoofdkaas en kaantjes.
Het was smullen geblazen en genoten van de geschiedenis van de slachtmaand.

Wil je ook graag deelnemen, genieten van een
zinvolle dag invulling of heeft u vragen hoe u
zich kunt aanmelden als deelnemer/vrijwilliger of
vrijwilliger chauffeur, schroom dan niet om te
bellen voor info en vraag naar Ankie Jacops,
tel: 06 30640445
We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Een e-mail kan ook. Stuur deze dan naar:
ankiejacops@sociom.nl
Binnen lopen voor een lekker kopje koffie is
ook een optie. Je bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet, Sociaal werkers,
Ankie Jacops en Gertie Vink
DE SCHAKEL 22-2021
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Hef je gezicht naar het licht, en draai je hart met de zon mee
(als een zonnebloem)

RABO CLUB SUPPORT - DE ZONNEBLOEM HAPS
De uitslag van Rabo Club Support is binnen
en De Zonnebloem afd. Haps mag het mooie
bedrag van € 507,87 ontvangen.
Wij bedanken iedereen die op ons gestemd
heeft.
Wij hopen dat wij hierdoor voor onze Hapse gasten iets kunnen blijven
betekenen.
De Zonnebloem afd. Haps.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219

AGENDA EN MEDEDELINGEN
Het bestuur bedankt alle stemmers die bij de Rabo clubactie
op de KBO gestemd hebben.
De volgende Eat & Meet is op woensdag
1 december. Afgelopen keren was het erg gezellig en we
hopen dat dit op 1 december ook 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.
Het is weer kienen op donderdag 9 december.
(onder voorbehoud Corona).
In Steunpunt Mariagaarde. Tijd: 14.00 tot 16.30 uur.
Kaarten € 1,50 per stuk. Koffie € 1,=
Donderdag 16 december kerstviering.
Aanvang 14.00 uur met een H. Mis in de St. Nicolaaskerk.
Daarna naar “de Posthoorn” voor een gezellig kerstdiner.
Nader info volgt via de Ons. Het bestuur is er van overtuigd
dat het een gezellige middag wordt.
Tevens heeft het bestuur het besluit genomen om het uitstapje naar
Holiday on Ice in Maastricht donderdag 30 december 2021 niet door te laten
gaan. O.a. door Corona en de te grote risico’s die we moeten nemen.
Bestuur KBO Haps

WWW.AFVALAANBIEDEN.NL
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag
Maandag

29 nov. Geen afvalinzameling
6 dec. GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

Zaterdag

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

Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Woensdag

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’.
6 dec. Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
8 dec. Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur.

WAT KAN IN DE PMD-ZAK
Is het een verpakking? Is het leeg? Is het van plastic, blik of is het een
drinkpak? Komt het uit de keuken of badkamer?
Als u vier keer ‘ja’ kunt zeggen, dan hoort het meestal in de PMD-zak.
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