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KERSTSTERRENACTIE JEUGDCARNAVAL
We hebben een bijzonder jaar achter de rug, waarin Prins Daan
en Prinses Evy met hun hofhouding tevoorschijn kwamen!!!
De feestdagen staan weer voor de deur en daarom zullen ze nu
samen met de hele jeugdcarnaval langskomen om kerststerren
en mooie amaryllissen (in mooie verpakking) te verkopen.
Tevens hebben we leuke decoratie artikelen en heerlijke
chocolade van ijs & spijs!
Een vrolijke start van uw feestdagen met
onze jeugdraad langs de deur!
Op zondag 12 december vanaf 9.30 uur
komen we bij u langs!!
Onderstaand alvast de prijzen:
Kerststerren: Per stuk € 4,- , 2 stuks voor € 7,50 en
4 voor € 15,Amaryllis: € 7,50 en 3 stuks voor € 20,Kerstdecoratie artikelen: Per stuk € 2,Heerlijke chocoladeblokken: van IJs & Spijs: € 4,Kerst “JEUGDCARNAVAL” pakket.
Inhoud: 1 Amaryllis, 1 kerstster, 1 chocoladeblok en
1 jeugdcarnaval Nuzzik: € 15,De opbrengst van deze altijd weer geslaagde actie komt geheel ten goede aan de
Jeugdcarnaval in Haps.
Hopelijk kunnen we u allen blij maken met deze schitterende spullen!
Namens de Jeugdcarnaval wensen wij u heel fijne feestdagen en
ondanks de coronatijd toch een Carnavalesk 2022!
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ACTIVITEITEN 10 DECEMBER T/M 24 DECEMBER
DATA
Zondag 12 december

ACTIVITEITEN
Kerststerrenactie jeugdcarnaval

Donderdag 16 december

BLZ
1

Kerstviering KBO

38

Siem & Saar Lamers

De oplossing:
de blauwe pietenveer staat op bladzijde
1 op de muts van de uitkijkpiet.
In totaal waren er 13 pietenveren
verstopt.

Ik zag net twee fototoestellen die een
enorme klik hadden samen.
Bleken cameraatjes van elkaar te zijn.
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 24 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 24 DECEMBER 2021

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

UITERLIJK VRIJDAG 17 DECEMBER 2021
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
Nummer 1 - 2022 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
11

Uw huisdier
persoonlijk
geschilderd?

Wie kan ik blij maken met
theezakjes om te knutselen?

Everdien
e.rademaker@hetnet.nl

Kijk op mijn
Facebook
profiel.
Voor meer
info:
“
Okoe huisdier portretten”

5 X 4 GENERATIES FAMILIE WIENTJES

Van links naar rechts:
Staande 7e van links Omi Oma Roos Wientjes-Hurkens.
Kinderen: 1e José Rankenberg-Wientjes, 3e Wilma Cruijsen-Wientjes,
4e Angela Verstraaten-Wientjes, 6e Hetty van de Ploeg-Wientjes,
9e Bets van den Besselaar-Wientjes.
Kleinkinderen bovenste rij: 2e Lisette Meijer-Cruijsen, 5e Suzan Blom-Krebbers,
8e Ria van den Broek-van den Besselaar.
e
Onderste rij: 1 Lianne Timmers-Rankenberg, 2e Loes van Rens-Verstraaten.
Achterkleinkinderen: 1e Lotte Timmers, 2e Rinske Meijer, 3e Imke van Rens,
4e Evy Blom, 5e Floor van den Broek.
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WE’LL MEET AGAIN
Helaas kan ook het uitgestelde optreden van Viva Musica op
18 december niet doorgaan i.v.m. de aangepaste coronaregels.
Toch willen we jullie de tekst van ons
slotlied, op de melodie van “We’ll Meet
Again” van Vera Lynn, niet onthouden.
We zien elkaar, al weet ik nog niet waar,
maar we zien elkaar beslist nog een keer.
We zien elkaar, al weet ik nog niet waar,
maar we zien elkaar beslist nog wel een keer.
We zeggen nu dankjewel, het was een mooie
tijd, maar alles heeft een eind.
Zongen met veel plezier, op een heel mooi
concert, of met Kerst of Carnaval.
We zien elkaar, al weet ik nog niet waar,
maar we zien elkaar beslist nog wel een keer.

Tot ziens!
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS
ZATERDAGAVOND GEEN EUCHARISTIEVIERING 0M 19.00 UUR
Zaterdag 11 december 16.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Maria Graat-van Dommelen
Zaterdag 18 december 16.00 uur Eucharistieviering
Geen Misintenties.
Vrijdag 24 december 16.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Maria Graat-van Dommelen
Bart van Raaij en alle overleden familieleden
Overleden ouders Janssen-Bouwmans
Vrijdag 31 december: Geen Dienst
Zaterdag 8 januari: Woord- en Communiedienst

Priester van de week:
Pastoor James
Tel. 0485-451282 Vrijdag 24 dec. tot vrijdag 7 januari 2022
Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712 Zaterdag 8 tot zaterdag 15 januari 2022
BISSCHOPPEN BREIDEN CORONAMAATREGELEN UIT:
GEEN VIERINGEN NA 17.00 UUR OOK NIET MET KERSTMIS
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de
coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden.
Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de
coronapandemie. In de R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur
gèèn vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
KERK OPEN OP OUDJAARSDAG
Het jaar 2021 is een bijzonder jaar geweest.
Het hele jaar hebben we te maken gehad met
regels (beperkingen) vanwege het coronavirus.
Ook in de kerk hebben we het gemerkt: beperkt
aantal plaatsen mochten maar gebruikt worden
in de kerk. Mondkapjes op; het communiceren
moest op een aangepaste manier.
Kortom: corona was alom aanwezig.
Ook thuis in de gezinnen was het merkbaar:
misschien meer ziektegevallen in uw familie,
beperkt bezoek aan huis, enz.
Misschien zelfs een overledene.
Wellicht zijn er mensen die op het einde van het
jaar behoefte hebben om een bezoek te brengen
aan de kerk om daar het jaar af te sluiten.
Daarom zal de kerk open zijn op:
31 december van 14.00-16.00 uur.
Dan is er de mogelijkheid om een kaarsje
aan te steken.
Iedereen kan dat doen om een persoonlijke reden.
Locatieraad H. Nicolaas Haps
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CORONA-VACCINATIEPUNT IN HET MAASZIEKENHUIS
PANTEIN OPENT MAANDAG 6 DECEMBER
Patiënten, bezoekers en omwonenden kunnen vanaf
maandag 6 december iedere maandag en donderdag op
afspraak een coronaprik halen bij Maasziekenhuis Pantein. Het
vaccinatiepunt is een nauwe samenwerking tussen GGD Hart
voor Brabant en zorgorganisatie Pantein.
Dichtbij huis vaccineren
Eerder opende GGD Hart voor Brabant al corona-vaccinatiepunten in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in Den Bosch en Bernhoven in Uden. Beiden worden goed bezocht. Om ook
inwoners uit dit deel van het werkgebied van GGD Hart van Brabant de mogelijkheid te
geven om zich dichtbij huis te laten vaccineren, opent De GGD deze extra locatie.
Ook in Beugen wordt alleen op afspraak gevaccineerd. Dat geldt zowel voor mensen die
komen voor een eerste of tweede prik en mensen met een ernstige afweerstoornis die
komen voor hun derde prik. Ook voor de boostervaccinatie kunnen inwoners terecht in
Maasziekenhuis Pantein.
Goede zorg bieden belangrijk
Maasziekenhuis Pantein vindt het belangrijk om goede zorg te bieden aan patiënten en
bewoners in de regio. “Daarom bieden wij GGD Hart voor Brabant graag de ruimte bij
ons ziekenhuis voor een extra corona-vaccinatiepunt. Wij hopen dat veel mensen hier
gebruik van maken. Hoe meer mensen zich laten vaccineren des te minder kans op
besmettingen met ernstig verloop. Daardoor kan ons ziekenhuis zo goed mogelijk de
noodzakelijke zorg blijven bieden aan mensen die het nodig hebben.” Op de dagen dat
er niet geprikt wordt door de GGD, gebruikt Pantein het vaccinatiepunt voor de
boostervaccinatie van eigen zorgpersoneel. Dankzij deze boosterprik kunnen de
zorgmedewerkers goed beschermd hun werk blijven doen.
Vanaf maandag 6 december op afspraak geopend
Het vaccinatiepunt wordt gevestigd in Pantein Plaza, het gebouw direct naast het
Maasziekenhuis. Deze locatie is vanaf maandag 6 december twee dagen per week
geopend. Op de maandagen kan iedereen vanaf 12 jaar op afspraak terecht voor de
eerste, tweede of derde prik (immuun gecompromitteerde). De donderdagen reserveren
we voor inwoners die op afspraak hun boostervaccinatie komen halen.
Online of telefonisch afspraak maken
Een afspraak kan online met DigiD gemaakt worden via www.coronavaccinatieafspraak.nl of telefonisch via 0800 – 7070. Mensen die voor een derde prik komen,
kunnen telefonisch een afspraak maken via het nummer dat in hun uitnodigingsbrief
staat vermeld.
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8 TIPS VOOR HET STOKEN
VAN UW HOUTKACHEL OF OPEN HAARD
Een brandend haardvuurtje: veel mensen vinden het gezellig.
Helaas is de rook ongezond voor uzelf en uw omgeving.
Wanneer u in huis uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er
rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. De fijnstof
veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en
anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u rook niet meer ziet.
Wilt u toch een vuurtje aansteken?
Met deze tips kunt u de uitstoot van schadelijke stoffen beperken:
1. Stook alleen droog hout.
2. Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout.
3. Leg de kleine houtjes bovenop en steek het vuur van boven aan.
4. Laat de open haard of houtkachel uit bij windstil of
mistig weer en raadpleeg de stookwijzer.
5. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
6. Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus niet smoren én laat een
houtvuur vanzelf uitbranden.
7. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open.
8. Controleer regelmatig of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige
vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen.
Meer weten?
Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor het milieu en de
gezondheid van uzelf en uw omgeving? Ga dan naar milieucentraal.
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SURPRISE AVOND
We zitten met de hele familie bij elkaar. We zijn allemaal benieuwd wat voor een
surprise we zouden krijgen? De meeste pakjes waren heel goed ingepakt. Het was af en
toe een heel karwei om je cadeautje er uit te halen. Tussen het uitpakken door zongen
we ook af en toe een Sinterklaasliedje. We waren de schoolbanken
al lang ontgroeid, maar we vonden dat toch nodig.
We hadden ook een leuk muziekbandje bij elkaar, voor de
begeleiding van onze zang kwaliteiten. Noud, een zwager van me,
speelde aardig gitaar. Een trekzak (accordeon) hadden we ook.
Die hadden we jaren terug bij het grofvuil gevonden. De technische
man van onze Noud had hem weer aan de praat gekregen.
Iedereen probeerde er wel eens geluid
uit te krijgen. Nu was Mat mijn broer aan de beurt.
Er lagen ook nog een paar houten blokfluiten klaar en dan
hadden we ook nog een kinderxylofoon en een kinderpiano.
Die lagen er voor iedereen ter verhoging van de feestvreugde.
Zo had iedereen wel zijn aandeel in deze uitvoering.
Het geluid dat we samen maakten was afgrijselijk.
Er waren er verschillende bij ons die oordopjes in hadden.
Daar was ik er ook één van.
Bij iedere surprise was ook een rijmpje. Voor je het
pakje openmaakte moest dat voorgelezen worden.
Ik had altijd een reserve rijmpje bij me. Als het rijmpje niet beviel, pakte ik stiekem het
andere rijmpje en las het voor. Ik kan me nog goed een paar cadeautjes herinneren die
echt apart en leuk ingepakt waren. Ger moest een cadeautje uitpakken dat heel strak
en stevig in het krantenpapier zat! Het was voor Ger een flinke klus
om het uit te pakken. Degene die het pakje gemaakt had, zei na een
poosje tegen Ger: “Je bent haast warm”. “Nee”, zegt Ger het
cadeautje word steeds kouder!” Dan stuit Ger op een klomp ijs waar
zijn cadeautje in verstopt zat. In het ijs zat een flinke braadworst
verstopt. Dan zegt Ger: ”Het is zo wel een voordeel dat hij zo niet
bederft. En jullie hebben het goed gezien dat ik graag braadworst met
witte mik eet”. Dat was lachen en ons huisorkest zette meteen in:
“Zonne Goeie Hebben We Nog Niet Gehad”.
De mooiste surprise op die avond was voor mijn zwager Geert uit Apeldoorn. Hij pakte
een apart molentje uit. Daar zat een rijmpje bij waar
op stond dat als hij hard blies in het pijpje van het
molentje de wieken zouden gaan draaien. Dus Geert
zet het molentje aan zijn lippen en begint te blazen.
Iedereen begon Geert aan te sporen.
Hij kreeg een vuurrood gezicht van het blazen en
toen gebeurde het. Ineens vloog er een grote wolk
roet uit. We schrokken er ook van. Zijn hele gezicht
en bril zaten onder het roet. “Ik zie niets meer”, zegt Geert? Ik zeg: ”Dat klopt, de hele
bril zit onder het roet!” Hij zet zijn bril af. Waar de bril zat was het allemaal schoon. Het
wit van zijn ogen stak flink af tegen de rest van zijn gezicht. Geert pakt een spiegel en
kijkt erin en begint heel hard te lachen. Iedereen ligt in een lachstuip. We hebben het
nog weleens geprobeerd op een surprise avond in een wat andere vorm, maar niemand
trapte daar nog in.
Snijer

.
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AANDACHT
VOOR GEVAARLIJKE “BLACK SPOT” IN HAPS
Betreft: T-splitsing parallelweg Zoetsmeer richting
Rijkevoort
De aanleg van de randweg rondom Haps kent voor
verreweg de meeste Hapsenaren alleen maar
voordelen. Het drukke (vracht-) verkeer wordt nu
immers niet meer door de dorpskern van Haps geleid
maar er omheen.
Ten behoeve van agrarisch verkeer en een separate
aansluiting van de wegen naar Wanroij en Rijkevoort
is op dat traject een parallelweg aangelegd. Helaas
zorgt met name de aansluiting Zoetsmeerweg
richting Rijkevoort echter voor een gevaarlijke en
onoverzichtelijke verkeerssituatie.
De reden: de aansluiting van de parallelweg met de
Zoetsmeerweg richting Rijkevoort bevindt zich
precies in een bocht van de parallelweg. Dit betekent
dat, mede door de struikbegroeiing langs de
randweg, een onoverzichtelijke situatie ontstaat
waardoor automobilisten geen snel goed zicht hebben
op het verkeer achter de bocht. Met name voor het
vele fietsverkeer vanaf Haps richting Rijkevoort is de situatie gevaarlijk. De links
afslaande fietser vanuit Haps dient namelijk eerst goed achterom te kijken om
achteropkomend verkeer te kunnen zien terwijl uit de richting Sint Hubert vaak auto’s
met relatief hoge snelheid komen aangereden over deze parallelweg.
De oplossing voor deze gevaarlijke “black spot” is relatief eenvoudig: leg een tweetal
snelheid verlagende drempels aan beide zijden van deze T-splitsing op de parallelweg
waardoor auto’s flink snelheid moeten minderen. De bestaande “suggestie”-drempel die
er nu ligt remt het verkeer namelijk niet want je kunt deze zonder
problemen met 80 km/u oversteken. Verder natuurlijk verkeersborden
met “hoge drempel” en het gevaar is uit de lucht.
Omdat verkeersveiligheid niet is opgenomen in de diverse Hapse
verkiezingsprogramma’s t.b.v. 24 november a.s. vraagt de redactie van Haps-info.nl
hier graag de nodige aandacht op te richten. Voordat het eerste ernstige ongeval ter
plaatse een feit is. Info:Haps-info.nl
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2021
“LAND VAN CUIJK”
Op woensdag 24 november 2021 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats ten
behoeve van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk.
De uitslag zal eenieder wel bekend zijn, maar hieronder nogmaals de uitslag:
1 CDA 13 zetels
2 Team Lokaal 8
3 Liberaal LvC 5
4 Groen Links/PvdA 3
5 SP 2
6 VVD 2
7 D66 2
8 Forum voor Democratie 1
9 Lokale Partij Grave 1
De redactie van Haps-info.nl was wel benieuwd hoe de Hapse kandidaten (sommigen
met Hapse roots) het er af hebben gebracht.
In bijgaand overzicht worden de uitslagen per persoon vermeld.
Tevens hoeveel stemmen er in Haps op deze kandidaat zijn uitgebracht.

Hapse kandidaten
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TEAM LOKAAL 2E GROOTSTE
IN DE NIEUWE GEMEENTE “LAND VAN CUIJK”
Allereerst wil ik het CDA feliciteren met de grote overwinning die ze
behaald hebben. Heel knap gedaan als je ziet dat het landelijk met
deze partij niet zo goed gaat. Gelukkig is dorpspolitiek heel wat
anders en hebben de kiezers van het CDA dit ook duidelijk laten blijken.
De afgelopen maanden zijn voor mij heel bijzonder geweest. Ik ben me
met de politiek gaan bemoeien en ik ben hierin zeer geïnteresseerd
geraakt. In eerdere Schakels heb ik mijn beweegredenen uitvoerig
beschreven en ik heb geen kans voorbij laten gaan om dit ook nog eens persoonlijk met
vele mensen in mijn omgeving nogmaals uit te leggen. Ik ben dan ook blij dat er zoveel
mensen positief op mijn beweegredenen hebben gereageerd. Zowel in de gesprekken,
maar zeer zeker ook in de verkiezingsuitslag, kon en kan ik de waardering ervaren.
Super hoeveel stemmen ik gekregen heb. Héél veel in Haps maar ook bij andere
stembureaus is er op mij gestemd. En er is niet alleen op mij gestemd. Ook de
stemmen die jullie uitgebracht hebben op Sven Robins, Ton van Boekel en Gerard
Stoffels, de andere Hapse coryfeeën van “Team Lokaal”, hebben ervoor gezorgd dat we
de 2e grootste partij van het “Land van Cuijk” zijn geworden. Hartstikke goed!! We zijn
zeer blij met deze mooie uitslag.
8 Zetels in de nieuwe
gemeenteraad. Een aantal
waar rekening mee gehouden
gaat worden. Ik wil dan ook
iedereen bedanken die
vertrouwen in ons heeft
getoond.
De komende 4 jaar gaan we
onze stinkende best doen om
ervoor te zorgen dat we
gehoord blijven en dat we
belangrijk zijn. Nogmaals
dank voor het vertrouwen!
Foto: Gerard Stoffels, Sven Robins, Corné Tak, Jan Nabuurs, Ton van Boekel.
www.teamlokaal.nl
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DANK JULLIE WEL
Beste mensen, hartelijk dank voor jullie stem, jullie steun, jullie
vertrouwen. Jullie hebben de moeite genomen om naar de stembus
te gaan en maar liefst 563 mensen hebben in de Hapse Posthoorn
op één van de kandidaten van Liberaal LVC gestemd. Dat is erg
veel en geeft het gevoel dat we vooral op de ingeslagen weg door
moeten gaan: een open, betrokken en daadkrachtig optreden in de
politieke arena.
Wat ik zelf vooral hoop: blijf ons vinden, houd contact met ons. Het gemeentelijke
bestuur mag geen ver-van-mijn-bed-show worden. Gelukkig zijn we er zelf bij.
Wij gaan als Liberaal LVC met 5 zetels, 4792 stemmen, de gemeenteraad in.
Bij de vorige verkiezingen hadden we 2676 stemmen, dat zijn er nu dus 2116 meer,
een prestatie waar we zeer tevreden mee mogen zijn.
Felicitaties zijn op zijn plaats voor het CDA, met 13 zetels, 10972 stemmen.
Team Lokaal: 8. GL/PVDA: 3. SP, VVD, D’66: 2. Forum en LPG: 1.
Nog een paar weetjes: Aantal kiesgerechtigden in het Land van Cuijk: 73.959.
Aantal geldige stemmen in Land van Cuijk: 36.759 / Er waren 58 blanco stemmen en 60
ongeldige stemmen. Waarnemend burgemeester wordt Wim Hillenaar; ik denk dat we
daarmee een heel geschikte persoon hebben om de tussentijdse periode naar een
kroonbenoemde burgemeester te overbruggen.
Er volgt nu een maand van afscheid nemen: afscheid nemen van raadsleden,
wethouders en onze burgemeester ook al komt deze of gene vast weer terug.
Komende maand zal het CDA naar verwachting als grootste partij het voortouw nemen
om een coalitie te smeden.
Ik sluit deze Blog af met een mooi plaatje.
Het was de afsluiting van een van onze campagnedagen.
We hebben behoorlijk geïnvesteerd in de teamgeest van onze groep.
Door samen op te trekken is dat goed gelukt.
Een goede basis is immers belangrijk. Nogmaals dank voor uw steun, we
voelen ons gesterkt om de komende jaren de mouwen weer op te stropen!
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl

T: 06-23411107
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CDA LOKAAL: SAMEN AAN DE SLAG
Helaas de koffie is op!
Het CDA is heel blij met het overweldigend resultaat van de
gemeenteraadsverkiezingen. Van tevoren hadden we niet verwacht
13 zetels te halen. Doordat er 3 kandidaten met voorkeur zijn
gekozen, ben ik van plaats 15 naar plaats 18 verschoven. Dat
betekent geen raadszetel voor mij. Toch zal ik mij blijven inzetten,
op welke manier is nog niet duidelijk.
Ik wil de kiezers bedanken die op mij gestemd hebben en wens
Liesbeth en Corné in de nieuwe raad veel succes met het
vertegenwoordigen van de belangen van de Hapse inwoners.
Voor iedereen hoop ik nauwe betrokkenheid en een gezond woonen leefklimaat.
Ans van Zeeland 06 – 11118072

Muren en balken vormen een huis.
Liefde en dromen bouwen een thuis!
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MÉÉRWEEK OP METAMEER JENAPLAN BOXMEER
De leerlingen van Metameer jenaplan
Boxmeer hebben de eerste periode van
dit schooljaar afgesloten met een
méérweek. Terugkijken op wat je hebt
geleerd kan met toetsen. Maar het kan
ook anders, zoals met activiteiten.
Metameer jenaplan doet het op beide
manieren en dat maakt een complete
méérweek. Tijdens de méérweek staan
de 4 basisactiviteiten binnen het
jenaplanonderwijs op Metameer
centraal. Dit zijn gesprek, spel, werk en
vieren. De leerlingen kregen een scala
aan activiteiten op deze gebieden
Foto: Activiteit méérweek Metameer
aangeboden.
jenaplan Boxmeer
Tijdens alle activiteiten stond de relatie van de leerling met zichzelf, de ander én de
wereld om zich heen centraal. Door de combinatie van activiteiten en toetsen leren
leerlingen o.a. samenwerken, iets creëren, presenteren en hun successen vieren.
Essenties die in het jenaplanonderwijs op Metameer telkens terugkomen.
Relaties, burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid.
Kortom veel activiteiten en aandacht voor de leerling.
Dit alles maakt het onderwijs op Metameer jenaplan Boxmeer zo bijzonder.
Voor meer informatie www.metameer.nl/jenaplan-boxmeer
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‘METAMEER BRENGT THEORIE EN PRAKTIJK SAMEN’
Metameerleerlingen Technologie & Toepassing op locatie bij Laarakkers
Stevensbeek – Werken aan levensechte opdrachten, die regionale bedrijven aan
leerlingen voorleggen. Dat doet Metameer bij het vak Technologie & Toepassing (TeTo),
waarin sinds vorig jaar schoolexamen wordt gedaan. Dit vak vraagt om creatief denken,
plannen, uitwerken, samenwerken en presenteren. Laarakkers Nederland had zo’n
concrete opdracht voor de vierdejaars technologieleerlingen van Metameer
Stevensbeek.
Laarakkers (sloop en asbest) wil graag jongeren enthousiasmeren voor hun bedrijf en
hun branche. De leerlingen van Metameer hebben hier een advies voor uitgewerkt, ter
ondersteuning prototypes gemaakt en het geheel gepresenteerd op het kantoor van
Laarakkers in Boxmeer. De leerlingen bedachten bijvoorbeeld een lespakket met 3D
geprinte steentjes, een promotievideo met
beroepen en een visitekaartje met een QRcode die een rondleiding geeft door het
bedrijf.
Laarakkers gaf aan: “Wat is er mooier dan
te kunnen
sparren met de medewerkers van de
toekomst. Wat vinden zij belangrijk en wat
niet. Elkaar echt bereiken doe je door
verbinding te maken. Deze samenwerking
zien wij als een win-win. Wij vinden het
enorm belangrijk dat jongeren de kans
krijgen om een goed beeld te krijgen van
Foto: Metameerleerlingen Stevensbeek
datgene wat ze denken in de toekomst te
TeTo op locatie bij Laarakkers
willen gaan doen.
Als je leerlingen in het voorgezet onderwijs de kans geeft om te gaan kijken, voelen en
proeven van het vak, hebben zij de mogelijkheid om een nog betere weloverwogen
keuze te maken voor een vervolgopleiding. En nog mooier is het als je een mooie indruk
achter kunt laten, waarbij de leerling in de toekomst aan jouw bedrijf terugdenkt om
vervolgens te solliciteren en te gaan werken.”
Ook de leerlingen waren erg trots op deze samenwerking. “Deze opdracht was en
voelde heel echt. We hebben geleerd wat er bij het opstellen en presenteren van een
advies komt kijken.”
Jeroen Weerts, docent en coördinator TeTo: ”Ik ben erg trots op deze leerlingen. Fijn
dat Laarakkers zo enthousiast is over de behaalde resultaten. Zij gaven onze leerlingen
een positieve terugkoppeling. Ook gaven zij aan de nieuwe inzichten zeker te gaan
gebruiken. Een mooier resultaat kunnen we niet wensen. Een topvoorbeeld van een
goede samenwerking tussen Metameer en het bedrijfsleven.”
Enthousiasme van beide kanten is wat Metameer als ‘School van de Toekomst’ wil
bereiken met deze levensechte opdrachten. Een krachtige leeromgeving waarin
bedrijven en leerlingen van elkaar kunnen leren. Heeft u als bedrijf interesse neem dan
contact op met Dave Arts, projectleider Sterk Techniek Onderwijs in de regio of Jeroen
Weerts. Metameer Stevensbeek ‘School van de Toekomst’
met vernieuwend onderwijs. In het kader van het
regionale project Sterk Techniekonderwijs heeft
Metameer Stevensbeek een Techlab gerealiseerd waarin leerlingen kennis en ervaring
opdoen met nieuwe technologieën binnen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Meer informatie is te vinden op www.metameer.nl en op www.samenintechniek.nl.
DE SCHAKEL 23-2021
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‘DE ZELFKANT’
BEREIDT ZICH VOOR OP CARNAVALSSEIZOEN 2022

Goeie dag Hanen en Hennen,
Het einde van het jaar zit er weer aan te komen, wat eigenlijk zoveel wil zeggen dat de
zittingsavonden en ons Prinsenbal voor de deur staan.
Als eerste zijn de Zittingsavonden aan de beurt op 7 en 8 januari.
De artiesten zijn daarvoor nu al volop aan het oefenen en daar zijn wij als vereniging
natuurlijk ontzettend blij mee. Fantastisch om te zien dat we er allemaal de schouders
onder zetten om er toch met z’n allen iets van te maken op welke manier dan ook.
Want mogen we straks met z’n allen in de sporthal komen of wordt het toch iets
digitaals? Maar één ding is zeker, het gaat natuurlijk volgens de geldende richtlijnen,
daar kan geen misverstand over bestaan.
En dan op 22 januari is het tijd voor ons fantastische
Prinsenbal. Wie zal het wezen, wie zal het zijn?
Na 2 jaar Prins Harm kunnen we dit jaar uitkijken naar
een nieuwe Prins van De Zelfkant.
Hoe we dit gaan doen, houden we nog even geheim,
maar ook deze voorbereidingen zijn in volle gang.
Al met al willen we ook in 2022 proberen zoveel mogelijk carnaval te vieren.
Het afgelopen jaar is dit aardig gelukt en ook in 2022 moet dat zeker goed komen.
Hanen en Hennen, houd Feestboek, Haps-info, Instagram en de whatsapp in de gaten
zodat we ook het komende jaar er samen een mooi feest van kunnen maken.
Met carnavaleske groet,
CV De Zelfkant
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CABOOSE
Hallo allemaal,
Helaas - zoals iedereen zal hebben meegekregen in de persconferentie van vrijdag 26
november - zijn de coronaregels weer aangescherpt.
Wij hadden gehoopt dat we de Caboose activiteiten gewoon door konden blijven gaan.
Jammer genoeg is dit niet realistisch om waar te maken.
Natuurlijk willen wij de Caboose avonden liever niet 'afpakken' van de kinderen
aangezien er al zoveel wegvalt, maar het is in de praktijk momenteel niet mogelijk om
alles volgens de regels door te laten gaan.
Ook wij vinden dit erg jammer.
Wat houdt dat voor nu in?
We lassen de Caboose avonden tot nader bericht in
ieder geval af.
Zodra we meer weten en het weer haalbaar is laten we het jullie natuurlijk weten en
gaan we er graag weer gezellige avonden van maken samen met jullie!
Ook wij hadden anders gehoopt en vinden dit erg jammer.
Wij hopen op jullie begrip.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn dan horen we het graag via de mail.
Bij voorbaat dank.
Team Knutsel, YOLO en NEXXT

DE SCHAKEL 23-2021
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GEMEENTE HAPS -

GEMEENTE CUIJK
Haps werd een zelfstandige gemeente in
1810.

1817-1968 * 1968-1994

Na 177 jaar een zelfstandige gemeente
Haps te zijn geweest, werd Haps in
1994 toegevoegd aan de gemeente
Cuijk.
De laatste burgemeester van Haps was
Piet Berkhout (1989-1994).
Na 27 jaar nemen we nu afscheid als
kerkdorp Haps van de gemeente Cuijk.
Laatste burgemeester van de gemeente
Cuijk was Wim Hillenaar.
1994
2000
2010
2011

1994 - 2022

-

2000
2010
2011
2021

Henk Hendriksen
Leo Schoots
Paul Mengde waarnemend
Wim Hilllenaar

Vanaf 1 januari 2022 gaan we verder als
nieuwe gemeente “Land van Cuijk” met
een nieuw wapen voor de nieuwe
gemeente “Land van Cuijk”.

Wim Hillenaar is 2 december 2021 benoemd
tot waarnemend burgemeester van de
herindelingsgemeente Land van Cuijk en
wordt op 3 januari 2022 geïnstalleerd, tot
later in 2022 een nieuwe burgemeester Land
van Cuijk wordt benoemd.
Zolang er geen nieuwe wethouders zijn
benoemd is de waarnemend burgemeester in
zijn eentje verantwoordelijk voor het bestuur
van de gemeente Land van Cuijk.

DE SCHAKEL 23-2021
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Stukje geschiedenis van de jaren dat Haps
nog een zelfstandig gemeente was
Wapen van Haps
Het gemeentewapen van Haps werd op 16 juli 1817 bij besluit van de Hoge Raad
van Adel aan de toenmalige Noord-Brabantse gemeente Haps bevestigd.
Het wapen is op 19 februari 1968 bij Koninklijk
Besluit vervangen door een nieuw wapen dat vrijwel gelijk is
aan het oude, maar is gedekt met een kroon.
De beschrijving van het wapenschild bij het eerste wapen
luidt als volgt: “Zijne van lazuur, beladen met Sint Nicolaas”
De wapenkleuren zijn lazuur (blauw) en goud (geel).
Dit zijn de rijkskleuren. De beschrijving van wapenschild bij
het tweede wapen luidt als volgt:
"In azuur het beeld van Sint Nicolaas, houdende in de
linkerhand een kromstaf, terwijl de rechterhand
beschermend is uitgestrekt boven 3 kinderfiguren oprijzende
uit een kuip, alles van goud, vergezeld van een gouden zon,
uitgaande van de rechterbovenhoek van het schild. Het schild gedekt met een
gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.“
Het tweede wapen is gedekt met een gravenkroon.
Het wapen is afgeleid van een schependom zegel van Haps uit het midden van de
achttiende eeuw. Voor die tijd had de schepenbank geen eigen zegel. Het zegel
toont Sint Nicolaas, de parochieheilige van de gemeente.

22
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Gemeentevlag Haps
De vlag van Haps werd op 27 mei 1968 bij raadsbesluit
vastgesteld als de gemeentelijke vlag van de
Noord-Brabantse gemeente Haps.
De kleuren van de vlag zijn ontleend aan die van het
gemeentewapen.
Van de wapenfiguren wordt de zon voorgesteld door de
grote schijf en Sint Nicolaas door de drie kleine schijven.

1968-1994

Op 1 januari 1994 ging de gemeente Haps op in Cuijk, waarmee het wapen en de
vlag van Haps kwamen te vervallen.
In Haps wordt op gepaste momenten nog altijd de gemeentevlag, met enige trots,
getoond!

Betekenis Mozaïek voorgevel VOORMALIGE gemeentehuis
Er bestaan 3 mogelijkheden waar de naam
Haps vandaan komt, te weten:
1.De naam Haps zou zijn afgeleid van het
woord "appa", hetgeen "water" betekent.
2.Van het Zweedse "hap", hetgeen "hoeve”
betekent.
3.Van de wilde ‘Hop’ die er vroeger veel
groeide (de volks uitspraak van Haps is
nog altijd ‘Hops’).
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BURGEMEESTERS VAN HAPS
Vanaf 1810 tot aan de gemeentelijke
herindeling in 1994 heeft Haps tien
burgemeesters gehad.
De laagste zes burgermeesters van Haps
op foto hieronder.

AMBTSKETEN BURGEMEESTERS
HAPS
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GEMEENTE CUIJK
De naam Cuijk is afgeleid van het Keltische woord 'Keukja', wat 'kromming' of
'bocht' betekent. Dit duidt op de kromming of bocht in de Maas ter hoogte van
Cuijk. 'Keukja' werd later door de Romeinen verbasterd tot 'Ceuclum', waaruit
uiteindelijk de naam Cuijk ontstond.

Kernen gemeente Cuijk 1994 tot 2022
Sint Agatha
In 1810 werd het voordien zelfstandige dorp Sint
Agatha samengevoegd met het veel grotere Cuijk,
waarna de gemeente Cuijk & Sint Agatha ging heten.
Vlag en wapen van de gemeente Cuijk & Sint Agatha 1935

Beers
Rond 1814 werd Beers een onafhankelijke gemeente.
In 1942 werden Groot-Linden en Gassel bij de gemeente
Beers ingelijfd. In 1994 werd de gemeente Beers
opgeheven en Gassel werd bij de
Het wapen van Beers 1817.
De vlag van Beers 1969.
gemeente Grave gevoegd. Beers en GrootLinden (Linden) werden toegevoegd bij de
gemeente Cuijk
Vianen - Linden - Katwijk
Vianen is ontstaan vanuit ontwikkelingen vanaf 1770.
In 1930 kwam er een eigen parochie tot stand. In 1942
werden Klein-Linden en Katwijk bij de gemeente
Cuijk & Sint Agatha gevoegd en kwam Groot Linden
(Linden) bij de gemeente Beers.
Het wapen van Linden 1817. - Sint Sebastiaans gilde Vianen

Het wapen van Haps 1817. Het wapen is in
1968 vervangen. De vlag van Haps 1968.
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Haps
Omstreeks 1570 werd Haps een zelfstandige
parochie, maar de eerste gegevens
hieromtrent dateren van 1630. In 1810 werd
Haps een zelfstandige gemeente.
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GEMEENTEVLAG LAND VAN CUIJK
De vlag van Cuijk is aangenomen op
6 juni 1995. De gemeente Cuijk is in
1994 ontstaan na een gemeentelijke
herindeling.
De vlag is gelijk aan het
gemeentewapen en heeft een gele
ondergrond.
Op de voorgrond van de vlag zijn
twee rode banen en acht
zogenoemde merletten geplaatst.
Een merlet is een veelgebruikt wapendier welke een vrouwelijke merel voorstelt
zonder snavel en poten. De vlag en het wapen van Cuijk zijn beide afgeleid van het
familiewapen van het adellijke geslacht Van Cuyk. Ze werden al gehanteerd toen Cuijk
nog een Heerlijkheid (Land van Cuijk) vormde vanaf de elfde eeuw onder leiding van de
Heren van Cuyk.
De vlag land van Cuijk 1994 - 2021

Achterzijde ambtsketen

Voorzijde ambtsketen

AMBTSKETEN BURGEMEESTERS
GEMEENTE LAND VAN CUIJK
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JUDOVERENIGING HAJU
Graag willen wij iedereen super
bedanken voor het stemmen
op onze Judovereniging.

Wij hebben een bedrag van maar
liefst € 266,96 mogen ontvangen van
de RABO Clubsupport.
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HAVOC
N.a.v. de Corona-maatregelen maakte de NeVoBo bekend dat er in 2021 geen
volleybalwedstrijden meer gespeeld worden (voor de Topdivisie en lager). Dit betekende
dat op 28 november de laatste wedstrijden van het jaar werden gespeeld.
Winterkampioenen
Door de jeugdteams en senioren in de 3e klasse (Heren 3 en Dames 5) werd er het
afgelopen half jaar gestreden om
het winterkampioenschap
(zij spelen namelijk een halve
competitie en worden dan
opnieuw ingedeeld).
En dat heeft goed uitgepakt!
3 teams hebben het kampioenschap weten binnen te halen.
Bij de mini’s waren dit twee
teams: CMV4 (Lara van
Duijnhoven, Lieke Goossens,
Roos Emons en Liz v/d
Meulenhoff; trainers: Britt Derks en Gertie Wientjens) en CMV6 (Britt van der Wijst, Isis
Weijers, Roos Janssen, Iza Panders, Alisha Jonkers en Juul Geurts; trainers: Barry
Hermans en Gertie Wientjens).
Op zaterdag 4 december zijn zij vol enthousiasme gehuldigd door onze voorzitter Harrie
van Boekel, onder toeziend oog van de ouders en een aantal HaVoC-leden.
Ook Dames 5 mag het kampioenschap gaan vieren. Ondanks alle 5 setters dit jaar was
dit toch genoeg voor het kampioenschap. Zij zullen op een later moment nog gehuldigd
worden.
Pietentraining
HaVoC had aan Sinterklaas gevraagd of hij
een paar Pieten naar de training van
zaterdag 4 december kon sturen. Gelukkig
kon dit en waren al onze mini’s ontzettend
enthousiast om de Pieten de fijne kneepjes
van het volleyballen te leren. Onder het
genot van heerlijke pepernoten (die soms
ook wel werden ingezet om net een puntje
te kunnen pakken) hebben de mini’s
genoten van deze ochtend. Meer foto’s zijn terug te vinden in het fotoalbum op de
website van HaVoC: www.vc-havoc.com

OLIEBOLLENACTIE
De oliebollencommissie is volop bezig met de voorbereiding van een coronaproof oliebollenactie. We weten nog niet precies in welke vorm, maar de actie gaat
door! Daarom kunt u binnenkort de oliebollen alvast bestellen in onze webshop.
In de volgende Schakel leest u meer hierover.
De prijzen willen wel vast met jullie delen
(onveranderd t.o.v. vorig jaar):
Oliebollen
Appelbeignets

5 stuks
€ 4,€ 5,-
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10 stuks
€ 7,€ 9,-

29

30

DE SCHAKEL 23-2021

DE SCHAKEL 23-2021

31

VAN BOERENBOND NAAR APPARTEMENTEN
In 1896 wordt in Nederland de NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond) in de
volksmond Boerenbond opgericht, een standsorganisatie voor boeren en tuinders in
Nederland. Slechts 6 Hapse boeren waren daar lid van. Spoedig ontstonden op lokaal
gebied afdelingen van de NCB. De afdeling Haps van de NCB werd opgericht op
3 januari 1901. 29 juni 1915 werd besloten tot de bouw van een nieuw pakhuis bij
“De Gravenhof”. Van 1918 tot 1942 is dat
een filiaal geweest van de CHV
(Coöperatieve Handels Vereniging) uit
Veghel.
19 december 1947 wordt het pakhuis met
erf en tuin aangekocht van Caspar Arts,
voorzitter van de Coöperatieve
Stoomzuivelfabriek "De Volharding."
De zuivelfabriek ging samen met de
coöperatieve zuivelfabriek Sint Maarten in
Cuijk en vanaf die tijd heeft het gebouw
gefungeerd als verkoopkantoor en winkel
van de NCB.
Foto: ± 1940. Achter de spoorlijn de boerenbond en het station.
Daarachter de nieuwe molen van de familie Janssen en de kerk.

Foto 1: 1930 - 25-jarig bestaan
Boerenbond Haps.
Foto 2: 17 augustus 1946 wordt een
feestvergadering gehouden bij het
50-jarig bestaan van de boerenbond; hoofdorganisatie NCB te Tilburg.
Dit werd gevierd in de concertzaal van Hotel ‘de Zwaan’ van de gebroeders van Hooij in
Haps.
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Boek "100 jaar georganiseerde land- en tuinbouw in Haps, 1901-2001 RK Boerenbond
Haps" uitgegeven door ZLTO bestuur afdeling Cuijk c.a. Samenstellers zijn Teun
Bongers, Johan Geurts, Wim Peeters Weem, Koos van der Poel en Theo Roelofsen.
December 2013, de Boerenbond werd verkocht en
kwam Stunthal “De Brug” in Haps

In 2018 is er een start gemaakt met de
verbouwing van het voormalige gebouw van de
Boerenbond/Stunthal “De Brug”.
2020 - Het gebouw is omgebouwd tot
appartementencomplex.
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HAPSE BOYS NIEUWS
Dit keer een heel kort uitslagenlijstje. Corona en de natte
weersomstandigheden hebben er voor gezorgd dat een groot
deel van de wedstrijden helaas is uitgevallen.
En ook de niet-voetbalactiviteiten moeten we helaas weer
afschalen. Het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi voor
onze jeugdleden kunnen we niet op een veilige manier
organiseren en gaat daarom niet door.
De nieuwjaarsbijeenkomst staat nog wel op de agenda (2 januari 2022), maar houd
daarvoor www.hapseboys.nl in de gaten.
Voor Hapse Boys 1 en 2 heeft de KNVB de competities stilgelegd. De bedoeling is
dat deze competities halverwege januari 2022 weer worden voortgezet.
Op 16 januari 2022 staat een inhaalprogramma op de planning (dit programma is
nog niet ingevuld) en de week erna speelt Hapse Boys 1 in Bredeweg tegen
Groesbeekse Boys 1. Maar het is niet uitgesloten dat de KNVB programma’s gaat
opschuiven.
Op 23 januari 2022 staat er voor de overige seniorenteams ook een
inhaalprogramma in de planning.
Bij de jeugd worden alle klassen opnieuw ingedeeld. Voor de pupillen starten we op
22 januari 2022 met fase 3. De junioren beginnen dan aan de voorjaarsreeks.
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CREATIEVE TECHNEUT ONTWERPT MOOIE DINGEN

TOON
CORNELISSEN

Als je fietst, dan zie je wat onderweg.
Ga je wandelen, dan nemen je ogen nog meer mooie
dingen waar, maar ga je wandelen met je hond, ja ……
dan zie je ook de kleinere details, want je wandelt, je
hond staat stil en jij kijkt rond. Dat overkwam ook één
van onze lezers bij het huis van Toon en Mien
Cornelissen.
En… wat was er dan wel te zien?
Dan maar even op een middag op bezoek gaan in
de Tulpenstraat.
Hallo, Toon en Mientje, kunnen jullie je
even kort voorstellen?
Hallo, Ik ben Toon Cornelissen 76 jaren
jong en geboren en getogen in Haps.
Getrouwd met Mientje Holtermans uit
Ven-Zelderheide, komt uit een gezin van
zeven kinderen.
Zelf kom ik uit een gezin van negen
kinderen en daarvan was ik de middelste.
Helaas zijn er twee zussen en twee
broers op te jonge leeftijd heen gegaan.

Samen hebben wij een dochter en een zoon van 48 en 47 jaar, en zij hebben ieder
2 kinderen; onze dochter heeft twee meiden van 16 en 20 jaar en onze zoon heeft twee
jongens van 14 en 15 jaar. Daar genieten we volop van. We hebben samen een hele
hechte band. Volgend jaar hopen we ons 50-jarig huwelijk te vieren.
Wat ben je oorspronkelijk van beroep Toon?
Timmerman. Na de lagere school, ben ik op de LTS de opleiding timmerman gaan
volgen. Deze duurde drie jaren; 1 jaar in Boxmeer en 2 jaren in Gennep.
Bij welk bedrijf ben je als eerste begonnen en hoeveel timmer- en bouwbedrijven
kwamen er vervolgens op je weg?
Mijn eerste werkgever (baas) was Jan van
den Besselaar (Jan de Kuper) waar ik vier
jaar gewerkt heb. Doordat ik in militaire
dienst moest, ben ik daar later niet meer
terug kunnen komen.
Na jaren veel verschillende werkgevers te
hebben gehad, gewoonte bij bouwvakkers,
ben ik na 45 jaar in de bouw gewerkt te
hebben met vervroegd pensioen gegaan.
Mijn laatste bedrijf voor mijn pensionering
was Hendriks-Coppelmans in Uden,
een fijn bedrijf om er te werken.

Rij kar

Altijd met plezier gewerkt?
Wat werk betreft hoef ik niet of nauwelijks te klagen en heb het werk altijd met plezier
gedaan. Lekker buiten in de natuur. Alles bij elkaar heb ik daarbij vele mensen onder de
pannen geholpen om zo maar eens te zeggen! Ik heb wel eens tegen collega’s gezegd:
“Als je met lood in de schoenen naar het werk gaat, kun je beter een ander baan
zoeken!”
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Op je zestigste kwam je in de VUT! Vanaf dat moment moest je zelf je tijd invullen.
Wat ben je allemaal gaan doen?
In het begin was het nogal wennen. Vooral de sociale kontakten op de bouwplaats en in
de schaftkeet miste ik wel. Gelukkig komen de oud werknemers (plusclub) nog twee
keer per jaar bij elkaar. En dat doet telkens wel weer iets. Onthaald met koffie en cake.
Meestal wordt dan ook de gang van zaken binnen het bedrijf toegelicht, hoe het loopt
en hoe het gaat lopen in de toekomst. Daarna gezellig
jeu de boules of kaarten. Een andere keer een
stadswandeling of een museum bezoeken en ook
soms, als het weer het toelaat, fietsen.
Eenmaal voor goed thuis, dan ga je eerst alles goed
onder handen nemen.
Onze hobby’s zijn o.a. fietsen, wandelen, tuinieren en
vakanties met busreizen of met de auto. In het begin
hebben we veel met de trein gereisd met een Ovkaart. Deze hebben we nu door corona opgezegd
omdat we reizen met mondkapjes op niet zien zitten
en dit teveel risico met zich meebrengt.
In jullie tuin staan een paar bijzonder mooie
windwijzers.
Vertel er eens iets over……
Het is een hobby van mij, knutselen, uitproberen en
maken van miniatuur boerenkarren.
Ook windmolentjes stonden op het programma.
Ik kreeg er eentje van een kennis uit Boekel die bij
een storm aan flarden was gegaan hij zegt: “zie maar
wat je er mee doe!”, maar er was niets meer van te
maken.
En zo ben ik mijn eigen modellen gaan maken.
Normaal draait zo'n molentje zonder
een vertraging tussen wieken en ornament of hoe je
het ook noemt, waardoor deze door de te harde wind
op hol en te pletter kan slaan. Maar bij mijn
molentjes zit er een vertraging op. Alle spullen, b.v.
assen van fietsen, zelfgemaakte kamwielen van pvc,
houten wieken, heb ik gebruikt en voor de sculpturen
en windvanen trespa gebruikt.
Verder heb ik nog vogeltjes, kanaries en zilverbekjes,
om er elke dag naar te kijken en ze te verzorgen.
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Als je bij jullie achterom in de tuin komt, dan zie je onmiddellijk dat je creatief bent.
Al rap ontdekten we ook enkele prachtige miniaturen van oude voertuigen.
De timmerman en vakman heeft het knap voor elkaar! Vertel eens………..
Door nogmaals een kennis, deze keer uit Gassel, die er zelf ook een paar heeft
gemaakt, is dit ook een van mijn hobby's geworden.
Deze kennis (metselaar) maakte, alles met een
aardappelschilmesje (èrpelschelmèske zoals hij dat
noemt) en figuurzaag. Ik dacht, dat moet ik ook
kunnen. Maar een timmerman heeft zijn eigen
gereedschap en goed gereedschap is het halve werk.
Zo ben ik begonnen. Bij ons thuis hadden we vroeger
een lange kar, een korte kar en een rij kar en
kruiwagen. Later heb ik nog een handkar, die ze
vroeger bij Jan de Kuper hadden, nagemaakt.
Met zo'n kar heb ik zelf nog door Haps getrokken en
geduwd. Alle karren heb ik zelf op schaal 1:10 op
papier gezet. Dit alles is naar mijn mening goed
gelukt. Ik had alleen maar foto's gemaakt en maten
genomen van een oude vervallen karren in het
boerenbondsmuseum in Gemert.
Hiermee ben ik, en met de herinneringen van
vroeger, aan de slag gegaan.
Hebben jij en je vrouw Mientje nog meer hobby’s?
Mientje is liefhebster van koken en bakken Daardoor
kom ik niets te kort, want, zoals het speekwoord
zegt: de liefde van de man gaat door de maag.
Legpuzzels maken doet ze ook graag. Zelf maak ik
graag Zweedse- en kruiswoordpuzzels.
Verder help ik in de buurt mensen met het bijhouden
van de tuin, bijvoorbeeld heggen knippen, enz.
Vervelen jullie je ooit?
Ons vervelen? Ho maar, er is altijd wel wat te doen!
En wat wordt het volgende werkstuk? Nog ideeën?
Dit is een uitdaging waaraan ik vroeger, toen ik op de
LTS zat, gewerkt heb: een gitaar.
Deze heb ik later aan Jan de Kuper (mijn baas)
verkocht toen ik daar werkte.
Het werd een Sinterklaascadeau voor Eric. Jammer,
het was één van mijn mooiste werkstukken. Wie
weet is dit de volgende uitdaging……….
Tot slot, waar genieten jullie het meeste van?
We kunnen genieten van de kleinste dingen, zoals
kontakten met familie, bezoekjes brengen, de natuur
in, enz. Maar vooral kunnen we genieten door vele
dingen los van elkaar te doen en vrij te zijn in doen
laten.

Toon bedankt voor het interview. Geniet samen met Mientje van jullie vrijetijd.
Super mooie hobby Toon, waar iedereen van kan genieten als ze langs jullie tuintje
wandelen.
DE SCHAKEL 23-2021
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Donderdag 16 december Kerstviering:
Let op dit is gewijzigd i.v.m. Corona.
Samenkomst om 13.30 uur in de Posthoorn.
(Er is geen kerstviering in de kerk)
Het vieren van Kerstmis gaat dit jaar op een iets
andere manier gebeuren zoals we gewend zijn.
In elk geval gaan we genieten van een 4-gangen diner, mits er door corona geen extra
maatregelen genomen hoeven te worden na 14 december.
Onze pastor Bas van Dijk zal ook aanwezig zijn.
Wij beginnen zo vroeg in de middag omdat de horeca om 17.00 uur gesloten moet zijn.
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 op donderdag 30 december a.s. niet door te laten gaan,
o.a. vanwege Corona en te grote risico’s die we moeten nemen.
De volgende Eat & Meet is op woensdag 5 januari.
Zoals 1 december is afgesproken houden we op
5 januari ‘s middags weer een brunch om 13.00 uur.
Afgelopen keer was het erg gezellig en we hopen dat dit
op 5 januari weer zo is.
De brunch kost € 11,00 exclusief drankjes.
De zaal van de Posthoorn is open vanaf 12.45 uur.
Opgeven: tot en met maandag 3 januari bij Cas Arts,
per telefoon 06-46135670 of via een briefje in de brievenbus.
Degenen die zich op 1 december al aangemeld hebben staan reeds genoteerd.
Bestuur KBO Haps
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag 13 dec. Restafval
Maandag 20 dec. GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)
Maandag 27 dec. Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats De Loswal.
Vrijdag
7 jan. Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Zaterdag 29 jan. 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’.
Zaterdag 5 febr. Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.

NET VAN DE KERSTBOOM - BIJ RESTAFVAL
Wanneer u een (echte) kerstboom koopt, zit die vaak verpakt in
een plastic net. U kunt de kerstboom dan makkelijker vervoeren
en de takken zijn goed beschermd.
Hoewel dit net van plastic is, moet het net toch in de blauwe
tariefzak bij het restafval.
Dat komt omdat het net vast komt te zitten in de
sorteermachines waar het plastic afval mee verwerkt wordt.
Deze netten verstrikken de boel, waardoor er storingen optreden.
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DIENSTVERLENING IN HET LAND VAN CUIJK
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.
Wat betekent een nieuwe gemeente voor u?
Uiteindelijk betekent een nieuwe gemeente dat we betere
dienstverlening kunnen leveren. We kunnen efficiënter werken en nog
meer inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo verbeteren wij de
digitale dienstverlening, waardoor u veel van zaken zelf online kunt
regelen. Op een moment dat het u uitkomt. Natuurlijk blijft ons klant
contact centrum voor u beschikbaar als u liever persoonlijk contact
hebt.
Haal tijdig uw nieuwe paspoort of rijbewijs!
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat er tijdelijk enige overlast voor u ontstaat. Wij
doen ons uiterste best deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Omdat alle systemen
moeten worden omgezet, is een aantal diensten echter tijdelijk slecht of niet
bereikbaar.
Vanaf vrijdag 17 december 2021 is het niet meer mogelijk om reguliere afspraken in te
plannen. U kunt vanaf dan alleen spoedafspraken voor rijbewijzen en reisdocumenten
maken. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Daarom adviseren wij u om
uw afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument in te plannen vóór
17 december 2021. Uitsluitend een spoedaanvraag is mogelijk tot 22 december 2021.
Documenten die zijn aangevraagd:
• kunnen tot en met donderdag 23 december 2021 16.00 uur worden afgehaald
bij burgerzaken van gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.
• kunnen tot en met vrijdag 24 december 2021 12.00 uur worden afgehaald bij
burgerzaken van gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis.
Daarna moeten documenten vanwege privacy redenen worden vernietigd.
Hoe informeren wij u?
De komende weken informeren wij u op verschillende manieren over de nieuwe
gemeente. Zo plaatsen wij wekelijks een artikel op deze pagina, kunt u de veel gestelde
vragen en antwoorden vinden op onze tijdelijke webpagina en u kunt zich aanmelden bij
onze tijdelijke kanalen op sociale media:
Facebook: gemeentelvc
Twitter: @gemeente_LvC
Instagram: gemeentelvc
Contactgegevens
Vanaf 1 januari 2022 kunt u de gemeente Land van Cuijk op de volgende manieren
bereiken.
Centraal bezoekadres: gemeentehuis Cuijk, Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk.
Postadres: Postbus 7, 5360 AA Grave
Arnoud van Gelderweg 71 , 5361 CV Grave
Antwoordnummer 10018, 5360 VB Grave
Algemeen telefoonnummer: 0485 - 85 4000
Algemeen e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl
Sociaal Domein Front Office (voor alle vragen over zorg, inkomen en werk):
0485 – 85 4444
Centrum Jeugd en gezin Land van Cuijk: 0485 – 85 3333
Het basisadres van de website wordt vanaf 1 januari 2022: www.landvancuijk.nl
Tot die tijd leest u alle informatie over de gemeente Land van Cuijk in oprichting
op www.gemeentelandvancuijk.nl
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