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OLIEBOLLENACTIE HAVOC
In het vorige nummer van De Schakel hebben we
jullie al verteld dat we druk bezig waren met de
voorbereidingen van de oliebollenactie die op
vrijdag 31 december plaats vindt.
Inmiddels is de webshop live en kunnen jullie de
overheerlijke oliebollen en appelbeignets vanuit
je luie stoel bestellen!
Ga naar: https://vc-havoc.landvancuijkshop.nl en bestel vóór 30 december
20.00 uur. U kunt ook telefonisch bestellen via: 06-25186634.
Als inwoner van Haps kun je ervoor kiezen om je bestelling bij je thuis te laten
bezorgen. Maar het is ook mogelijk om deze af te
halen bij onze drive-through op het Kerkplein
tussen 10.00 en 14.00 uur.
(I.v.m. de Corona-maatregelen gaan we niet
langs de deuren). Zolang de voorraad strekt zal
er ook losse verkoop zijn, maar om zeker te zijn
van onze overheerlijke oliebollen en
appelbeignets adviseren wij u om ze te bestellen
via de webshop.
De prijzen zijn hetzelfde als vorig jaar:
❖ Oliebollen: 5 stuks voor € 4,= en
10 stuks voor € 7,=
❖ Appelbeignets: 5 stuks voor € 5,= en
10 stuks voor € 9,=
Namens HaVoC,
onze hartelijke dank.
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en
een sportief 2022!
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EINDEJAARSWENS REDACTIE DE SCHAKEL
Dit jaar zit er weer bijna op, een jaar met nog steeds Corona, een pandemie die nog
steeds om ons heen grijpt. Toch proberen we er weer het beste van te maken.
In het laatste nummer van De Schakel van 2021
willen we als redactie onze adverteerders bedanken
voor hun bijdragen, zodat we telkens met plezier
de veertiendaagse uitgave kunnen samenstellen.
Ook willen we de bezorgers bedanken voor
het bezorgen van de Schakel; altijd door weer
en wind. En natuurlijk niet te vergeten, jullie
als lezers en trouwe inzenders van teksten/ foto’s, enz.
Lezers, als jullie nog ideeën hebben voor in ons dorpsblad, dan horen we dat graag.
Wij als redactie, wensen jullie allemaal hele fijne Kerstdagen en
een Gelukkig en Gezond 2022. Blijf gezond!

ADRESWIJZIGING
❖ Verhuist u naar een verzorgingshuis, dan kunnen we de Schakel blijven bezorgen
bij een van uw naasten, lukt dit niet, dan zoeken we samen naar een oplossing.
❖ Is een van uw naasten overleden en woont er niemand meer op dit adres?
❖ Automatische overschrijving abonnementsgeld stopzetten!
Als redactie weten we niet alles……
Daarom graag veranderingen even doorgeven via e-mail: info@deschakelhaps.nl
Hartelijk dank.
Redactie “De Schakel”

DE SCHAKEL NUMMER 1 – 2022
KOMT UIT OP

VRIJDAG 7 JANUARI 2022
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK T/M DONDERDAG 30 DECEMBER 2021
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
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

GRATIS AF TE HALEN
Canvas doek/schilderij met een prachtige foto
van onze eigen Hapse visvijver.
Let op, het doek is
1 meter hoog x 1½ meter breed.
Geïnteresseerd? Bel gauw:
06-15432531. R. van den Broek.

Op vrijdag 24 december 2021
is het gemeentehuis de hele dag
gesloten en is men ook telefonisch
niet bereikbaar.

IJS
DAT HET ZO KOUD IS
DAT ZELFS HET WATER ER
STIL VAN WORDT
Loesje
ORIGINELE KERSTFOTO
Het zijn de donkere dagen voor Kerst en dan maken we het in en om ons huis extra
gezellig. Zeker nu in deze coronatijd, waarin we meer op thuis zijn aangewezen.
Maak een grappige - leuke - originele –
aandoenlijke – schattige – gekke of lieve kerstfoto,
zonder gebruik te maken van photoshop.
Vertel er evt. een verhaaltje bij, waarom deze foto?
Vermeld in elk geval je naam er bij.
Stuur of mail je kerstfoto naar het redactieadres van de Schakel, zie pagina 2.
De mooiste inzendingen krijgen een plekje in de Schakel nummer 1- 2022.
Wordt je foto niet geplaatst dan heb je alvast de perfecte foto voor
de kerstkaarten van volgend jaar!
DE SCHAKEL 24-2021
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KERSTMIS 2021
Als ieder jaar daagt weer ’t idee
dat men iets zeggen moet:
- na maanden vol van wel en wee iets dat er echt toe doet.
Te vele vrienden zijn gegaan,
’t bestaan bracht mensen leed.
Maar elkeen heeft zijn best gedaan,
deed wat er echt toe deed.
Als vroeger klinkt geen enkel woord.
De zon schijnt steeds weer anders.
De stroom van ‘t leven sleept ons voort
Langs kronkels en meanders.
En als de dag zich ’s avonds sluit
Waar staan we dan bij stil?
Waar loopt het allemaal op uit?
Op ‘t Kind dat slechts Goed wil?
Met dit geloof moet men het doen.
Het is het grootste goed
- Vandaag nog meer van doen dan toen dat onze toekomst voedt.
Dat wat men hoopt en trouw verwacht
ons leidt in het bestaan,
ons door de dag en donkere nacht
met vaste tred doet gaan.
Dit mooie gedicht ontvingen wij van Pol en Kaat Hermans uit België.
Laten we elkaar altijd ontmoeten met een glimlach,
De glimlach is het begin van de liefde.
Moeder Teresa
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
ZATERDAGAVOND GEEN

EUCHARISTIEVIERING 0M 19.00 UUR

Vrijdag 24 december 16.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Maria Graat-van Dommelen
Bart van Raaij en alle overleden familieleden
Overleden ouders Janssen-Bouwmans
Familie Hurkens-van Duijnhoven, Rudie en Sjef
Corrie Hurkens-Hendriks
Overleden ouders Kroef-van Dijk en Nell Kroef
Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag geen diensten
Vrijdag 31 december:

Geen Dienst

Zaterdag 1 januari:

Geen Dienst

Zondag

Geen Dienst

2 januari:

Priester van de week:
Pastoor James - Tel. 0485-451282 Vrijdag 24 december 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 geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

MISINTENTIES
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03, tel.
0485 - 312817. U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen.
Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt.
Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk dat u
de intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum.
De kosten bedragen € 12,=
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ALLE GOEDS IN HET NIEUWE JAAR
Ook dit jaar hangt de feestverlichting weer
in het dorp.
Met medewerking van Giso Jans, Marius
Manders en Joep Arts is er weer wat licht in
deze donkere dagen.
Na alle verkiezingscampagnes is de rust weer een beetje teruggekeerd in de
gemeentelijke politieke arena.
Wat gaan de partijen doen met alle beloftes die ze in verkiezingstijd gedaan hebben
voor ons dorp?
1. Snellere besluitvorming inzake woningbouw met een wethouder voor wonen?
2. Er zijn nogal wat vragen over de Tiny Houses aan de Wildsestraat bij ons
gekomen. Wie gaat dit doen? Waarom op die plek 35 huisjes? Voor wie worden
die huizen? Sociale huur is een vereiste bij veel Hapsenaren omdat anders een
vakantiepark of een kamp ontstaat.
Op de dorpsraadvergadering van 19 oktober hebben wij om uitleg gevraagd
aan wethouder Jilisen maar hij vertelde dat het nog allemaal geheim was; over
transparantie gesproken! Op dit moment (bijna kerst) hebben wij nog steeds
geen antwoord op de vragen.
3. Wat gebeurt er nu met het facility point? Hebben gegadigden zich gemeld en
met welke ideeën komen ze? Wat wordt het standpunt van de nieuwe politiek
waarin Team Lokaal geen facility point wil buiten het bestemde industrieterrein.
Op de dorpsraadvergadering werd terecht gezegd dat voor
Laarakker Zuid een groenstrook gelegd is als grens van het
industrieterrein. Het facility point komt aan de Hapse kant
van deze groenstrook te liggen....
Heeft u als dorpelingen nog vragen of wensen aan de politiek,
laat het ons weten.
Als Dorpsraad wensen wij u fijne feestdagen en een goed 2022.

6

DE SCHAKEL 24-2021

GEZOCHT - NIEUW ONTWERP
VOOR NOVEENKAARS VREDESKAPELLEKE
Ja, jullie lezen het goed. Wij zoeken volwassenen en kinderen die het leuk vinden
om een nieuw ontwerp te maken voor onze noveenkaars.
(Verhouding zie tekening = 50x40mm).
In deze donkere dagen voor Kerst geven
kaarsen licht en warmte.
In alle jaargetijden weten veel mensen de
weg naar het Vredeskapelleke te vinden
om een noveenkaars te laten branden.
Een kaarsje voor steun, om te danken,
om troost te ontvangen etc.
Iedereen geeft er een eigen invulling aan.
Vandaar dat het ons leuk lijkt om een
nieuw ontwerp toe te voegen aan onze
‘kaarsencollectie’.
Dus als je in de Kersttijd even tot rust
komt en het leuk vindt om te
tekenen/ontwerpen, voel je dan geroepen
om een mooie tekening te ontwerpen voor
op een noveenkaars.
De winnaar ontvangt uiteraard zijn/haar
eigen noveenkaars en een tegoed bon
voor IJs & Spijs.
Nog enkele tips:
Als er met tekst gewerkt wordt, let erop dat die niet wegvalt in de achtergrond.
Als er een tekst in een afbeelding geplaatst wordt is het verstandig om een witte of
zwarte rand om de letters te zetten zodat de tekst loskomt van de achtergrond.
Tevens verzoeken wij het ontwerp op te slaan als een fotobestand (JPG).
Echter als dat niet lukt, helpen wij daar wel mee.
Inzendingen zijn welkom en in te leveren tot en met zondag 16 januari 2022
bij: Henriette Loeffen, De Aalsvoorten 51 te Haps
e-mail: jetloeffen@gmail.com
Indien het niet per e-mail wordt aangeleverd, vermeld dan ook jouw naam en
telefoonnummer.
De jury bestaat uit het bestuur en de vrijwilligers
van het Vredeskapelleke Haps.
3-dagenbrander
Dit kader heeft de verhouding van een sticker voor op de
3-dagenbrander. Als bij het ontwerpen van een afbeelding
voor op de 3-dagenbrander deze verhouding wordt
aangehouden, wordt de sticker beeldvullend; bij een
andere verhouding blijft de sticker transparant daar waar
geen afbeelding zit.
De ware grootte van de afbeelding op de 3-dagenbrander is
H x B= 50x40mm
DE SCHAKEL 24-2021
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VERGUNNING VERLEEND
VOOR VACCINATIESTRAAT GGD IN CUIJK
Extra maatregelen getroffen voor verkeersdoorstroom en parkeren.
De gemeente Cuijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het inrichten van een
vaccinatielocatie in de Grotestraat in Cuijk, in het
pand naast de huidige GGD teststraat. De GGD Hart
voor Brabant heeft hiervoor een aanvraag ingediend.
Gezien het grote maatschappelijk belang, verleent de
gemeente alle medewerking aan het opzetten van de vaccinatielocatie op deze plek. Wel
worden extra maatregelen getroffen om de doorstroom van verkeer in de omgeving
goed te laten verlopen en wordt een tijdelijke, extra parkeervoorziening aangelegd op
de voormalige plek van het Merletcollege. De bedoeling is dat de nieuwe
vaccinatielocatie half december wordt geopend.
Teststraat wordt inlooplocatie
Buiten de realisatie van een vaccinatielocatie is de wens van de GGD om van de
teststraat ook een inlooplocatie te maken in plaats van een drive-through. Het aantal
parkeerplaatsen dat hierdoor nodig is, samen met het benodigde aantal parkeerplaatsen
voor de vaccinatielocatie, wordt geschat op 400.
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Voorkomen van onnodige overlast
Het realiseren van een dergelijk initiatief mag geen onnodig overlast opleveren.
De Hapsebaan (fig.1, nr.1) is een gebiedsontsluitingsweg en het is niet acceptabel dat
daar, of in de Grotestraat (3) zelf, verkeersinfarcten ontstaan. Ook moeten de
parkeerplaatsen voor de overig gevestigde bedrijven (2) goed bereikbaar blijven.

Extra maatregelen voor verkeer en parkeren
• Er wordt een tijdelijke parkeervoorziening voor minimaal 400 auto’s gerealiseerd aan
de overkant van de straat, op het braakliggende terrein waar voorheen het
Merletcollege was gevestigd (4). Ook wordt gezorgd voor voldoende fietsbromfietsstallingen (9). Dit zorgt voor minder zoekgedrag bij de weggebruikers en
iedereen kan verwezen worden naar de parkeerplaats.
• Personeel van de GGD parkeert op het parkeerterrein (10) tegenover de huidige
ingang van de teststraat en in het Kerkhof pad komen enkele
gehandicaptenparkeerplaatsen (11).
• Tijdens de openingstijden van de test- en vaccinatielocatie worden minimaal 4
gecertificeerde verkeersregelaars ingezet die ervoor zorgen dat:
o de doorstroming van verkeer gegarandeerd blijft;
o het Kerkhofpad (5) goed en veilig bereikbaar blijft;
o de verkeerscirculatie op het parkeerterrein zelf goed verloopt (ingang bij 6,
uitgang bij 7);
o de bezoekers van de test- en vaccinatielocatie veilig kunnen oversteken (8) en
naar de juiste ingang worden gewezen.
Het terrein wordt op een zodanige wijze ingericht dat het veilig is voor bezoekers om er
gebruik van te maken (geen onnodige randen, voldoende stroefheid, hekken die naar de
oversteekplaats geleiden, etc.).
Mocht er ondanks de maatregelen toch nog overlast ontstaan, dan overleggen de GGD
en de gemeente zo snel mogelijk welke maatregelen er getroffen dienen te worden om
deze overlast weg te nemen.
De vergunning is verleend voor een periode van 7 maanden.
DE SCHAKEL 24-2021
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MELDLIJN VUURWERKOVERLAST
Vanaf 27 december 2021 is de meldlijn
vuurwerkoverlast van de gemeenten Cuijk,
Grave en Mill en Sint Hubert weer geopend.
Op het nummer 06- 13662347 kan
vuurwerkoverlast worden gemeld.
De gemeentelijke Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) hebben tijdens hun
dienst een mobiele telefoon bij zich, zodat zij snel op een melding kunnen reageren.
Daarnaast zullen de boa’s verschillende hotspots bezoeken waar mogelijk vuurwerk
wordt afgestoken.
De meldlijn is van maandag 27 december t/m donderdag 30 december 2021 tussen
14.00 en 21.00 uur en op vrijdag 31 december 2021 tussen 09.00 en 17.00 uur
bereikbaar.
Buiten die tijden om kan het nummer van de regionale politie (0900 88 44) worden
gebeld. Om de politie en de Boa’s te helpen bij het achterhalen van de veroorzakers van
de overlast is het van belang dat een melding uit de volgende onderdelen bestaat:
• Een duidelijk beschrijving van de veroorzaker.
• Een specifieke omschrijving van de locatie (bijvoorbeeld een
straatnaam) en het tijdstip
• Het aantal veroorzakers (gaat het om één persoon of om een groep)
• De kleding van de veroorzakers (kleur jas, broek, pet, e.d.).
• Het eventuele vervoermiddel van de veroorzakers
Afsteken van consumentenvuurwerk
Vanwege het landelijk vuurwerkverbod is het afsteken van consumentenvuurwerk dit
jaar niet toegestaan. Vuurwerkovertreders tot 18 jaar die betrapt worden op het
afsteken van vuurwerk worden direct naar Bureau Halt verwezen.
Wordt een overtreder betrapt op het afsteken van illegaal vuurwerk, dan zal direct een
proces verbaal worden opgemaakt en zal het Openbaar Ministerie zorg dragen voor de
afhandeling.
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VUURWERKVERBOD
Oudejaarsvuurwerk verboden
Politie en Boa’s handhaven de vuurwerkregels. Als je je niet aan de regels
houdt, is de straf een boete van minimaal € 100. De boete voor het
afsteken van vuurwerk is € 250. Jongeren tot 18 jaar kunnen een
Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken. Het is ook verboden in
het buitenland gekocht oudejaarsvuurwerk naar Nederland te vervoeren.
De politie controleert daarom de komende tijd extra in de grensgebieden.
Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag je wel klein vuurwerk zoals sterretjes,
knalerwten en fonteinen afsteken (categorie F1). Pas op: sterretjes kunnen bijvoorbeeld
brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1.000 graden heet kunnen worden.
Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en
houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits je jas dicht en kijk uit
met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons. Houd
ook rekening met anderen en zorg dat je geen overlast veroorzaakt.
Waar kan ik vuurwerk inleveren dat ik nog thuis heb?
Neem contact op met je gemeente of de milieustraat/gemeentewerf.
Zij organiseren bijvoorbeeld inleverdagen en kunnen zorgen voor een
veilige verwerking van het vuurwerk.
Mag ik wel carbidschieten?
Carbidschieten in de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert is niet
toegestaan.

DE SCHAKEL 24-2021

11

BEVERS GERED DOOR DE BRANDWEER
Bevers aan de kant van een sloot die
bomen om knagen, of een dam aan
het bouwen zijn, dat weten we. Maar
dat bevers in een put terechtkomen is
heel bijzonder!?
De brandweer van Haps is
maandagmiddag 6 december
uren bezig geweest met een opmerkelijke reddingsactie. Twee grote bevers waren vast
komen te zitten in een put aan de Wildsestraat in Haps.
De beheerders van het rioolnet kregen een melding van een
stroomstoring in de omgeving van de Wildsestraat. Ter plaatse
bleek er een kabel doorgebeten te zijn. Eén van de monteurs
trof een grote bever aan. Daarop werd besloten om de
brandweer in te schakelen. De brandweerlieden zijn uiteindelijk
de put in gegaan. Daar troffen zij een tweede bever aan.
De bevers, circa 70 centimeter groot, werden gevangen en
overgedragen aan de dierenambulance. Na twee uur konden
de brandweerlieden weer terug naar de kazerne.
Dierenartsen hebben beide bevers gecontroleerd en verzorgd.
Daarna zijn de twee bevers weer vrijgelaten in hetzelfde gebied
aan de Wildsestraat; dat gebied grenst aan een groot
bosperceel, met aan de ene kant woningen en de andere kant
weiland en Bospark De Wild.
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OORSPRONG VAN DE OLIEBOL
31 december worden er in Nederland miljoenen oliebollen gegeten.
Zo'n gefrituurd deeggevalletje komt ook in andere landen voor
(ook in de zomer), maar de klassieke oliebol met krenten,
rozijnen, appel en vruchtjes is een oeroude Nederlandse
winterlekkernij.
Zo is op een schilderij van
Aelbert Cuyp uit ongeveer 1652
al een kookpot met oliebollen te zien. Het eerste recept
staat in het Noord-Nederlandse kookboek ‘De verstandige
kok’, dat stamt uit 1667. De oliebol heette toen oliekoek.
Vermoedelijk werden ze overigens al veel eerder gegeten.
De oliekoek, deeg dat in een klein bodempje vet (reuzel,
lijnzaadolie of raapolie) werd gebakken, waardoor ze hun
platte vorm kregen. Vooral in de winter, wat destijds een
barre tijd was met veel kou, weinig daglicht en weinig te
eten. De oliekoek legde een goede bodem in de maag,
waardoor je geen honger meer had en je de kou minder
voelde. Alle ingrediënten waarmee ze gemaakt worden
blijven in de winter lang goed en je kunt er veel van uitdelen. Wie het zich kon
veroorloven, stak kaarsen en olielampjes aan, wie honger had, ging langs de deuren en
zong een lied of om mensen een gelukkig nieuwjaar te wensen. In ruil voor de beste
wensen kregen zij iets te eten (oliekoek) of te drinken.
De omslag van de oliekoek naar de oliebol heeft vooral
met de hoeveelheid olie te maken. In de Zeventiende
eeuw had men meer olie en het deeg kreeg dus de kans
om een ronde vorm aan te nemen: de geboorte van de oliebol.
Later maakten bakkers het beslag van de oliebol luchtiger door de
ingrediënten aan te passen. Pas in de negentiende eeuw werd de
oliebol een traditionele lekkernij rondom oud- en nieuw.

TIP - OLIEBOL IN AIRFRYER
Heb je nog een paar oliebollen over, maar zijn ze ondertussen koud en taai geworden?
Zet de airfryer op 180 graden en warm de oliebollen 3 minuten op.
Mocht je ze écht knapperig van buiten willen hebben en zacht van binnen, dan kun je
voordat je de oliebollen erin stopt ook een theelepel olie in de airfryer doen.
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ZITTINGSAVONDEN 2022
VERPLAATST NAAR HALFVASTEN
CV De Zelfkant streeft er naar om onze carnavalsactiviteiten zoveel mogelijk
door te laten gaan, hetzij in aangepast vorm. Hierbij staat voorop dat we
dit alleen doen als we deze op verantwoorde wijze en volgens de geldende
regels kunnen organiseren. Helaas hebben wij moeten besluiten dat dit
voor de Zittingsavonden in het geplande weekend niet langer haalbaar is.
De Zittingsavonden, zoals gepland in het weekend van 7, 8 en
9 januari 2022, zullen derhalve niet doorgaan. Daarmee komt ook de
kaartverkoop op 2e Kerstdag te vervallen.
Maar niet getreurd, we gaan niet voor afstel, maar
voor uitstel. De Zittingsavonden worden
doorgeschoven naar het weekend van Halfvasten.
We blijven hoopvol en positief dat de Zittingsavonden
tegen die tijd (exact 11 weken later, carnavalesker
kunnen we het maken) wel verantwoord en vollediger
kunnen plaatsvinden. Dus noteer met vette letters in
jullie agenda's: Zittingsavonden vrijdag 25 en
zaterdag 26 maart 2022!
Verdere informatie (over ondermeer de kaartverkoop) volgt.
De Zitttingsavond-cie van CV De Zelfkant
Peter, Teun, Kevin, Hendrik en Rob
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REACTIE OP:
AANDACHT VOOR GEVAARLIJKE “BLACK SPOT” IN HAPS
Wij als gebruikers én aanwonenden van de ventweg van de N246 herkennen ons
volledig in de in het vorige artikel in De Schakel geschetste problemen.
Echter betitelen wij de gehele ventweg als zeer gevaarlijk.
Dit ten gevolge van een aantal factoren:
Er is sprake van doorgaand personen- en vrachtverkeer, onder andere naar de
Zoetsmeerweg en de
Wanroijseweg. Hiervoor is
de weg echter niet
bedoeld.
Door zowel buitenom
ligging als verlaagde
ligging ten opzichte van
de hoofdrijbaan en
beplanting in de berm is
er weinig overzicht,
waardoor het verkeer van
de hoofdrijbaan en
ventweg moeilijk te
onderscheiden zijn van
elkaar.
Er worden extreem hoge
snelheden behaald, omdat
daar de mogelijkheid toe is. Onder andere om (vracht)verkeer dat zich begeeft op
de hoofdrijbaan te passeren via de ventweg.
Volgens ons is het wachten op het eerste ongeval waarbij ernstig letsel een feit is.
Graag zien wij dan ook dat de veiligheid van de ventweg zo snel mogelijk verbeterd
wordt, voordat het eerste ernstige ongeval een feit is!
Wij onderschrijven deze oproep aan de politiek.
In het vorige artikel in De Schakel zijn al suggesties gedaan om de veiligheid beter
te waarborgen en wij zelf kunnen er daarnaast nog meer aandragen.
Familie Bens
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DECEMBER FEESTMAAND
Het is niet alleen de laatste, maar ook de meest sfeervolle maand van het jaar.
December staat in het teken van Sinterklaas en Kerstmis, van herinneringen
ophalen aan een bijna afgesloten jaar, van gezelligheid in de huiskamer en van
verbondenheid met elkaar. Zo ook bij Buurtkamer Mariagaarde.
Vrijdag 3 december kreeg Buurtkamer Mariagaarde hoog bezoek uit Spanje,
Sinterklaas kwam er langs om de deelnemers en vrijwilligers lekker te verwennen.

Kerstsfeer in
Buurtkamer Mariagaarde
Haps
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Samen met deelnemers sluiten we op passende wijze met elkaar het jaar af.
Wat is er gezelliger dan te genieten van een overheerlijk kerstdiner.
We bedanken Catering Bekelaar voor het verzorgen van het heerlijke kerstdiner.
Ankie heeft Jacques van heel Holland bakt benadert. Hij heeft voor iedereen van
Buurtkamer Mariagaarde iets lekkers gemaakt. Jacques bedankt.

Bij Buurtkamer Mariagaarde is het op
maandag – woensdag – vrijdag genieten.
Voor iedereen die graag ‘iets nieuws wil’.
Kom gerust eens binnen lopen en
deelnemen bij deze gezellige groep, onder
genot van een kop koffie/thee. Je bent altijd welkom.
TIP. Misschien iets voor jou!? Vrijwilligerswerk,
b.v. gastheer/gastvrouw of chauffeur.
Heb je vragen of graag meer informatie hoe u zich kunt
aanmelden als deelnemer/vrijwilliger, schroom dan niet om te
bellen en vraag naar: Ankie Jacops telnummer 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
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en
een voorspoedig en gezond 2022.
Het vriendelijke groet,
Sociaal werkers,
Ankie Jacops en Gertie Vink
DE SCHAKEL 24-2021
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FILM
‘DE SCHATBEWAARDERS’ OP TV ÉN ONLINE TE ZIEN
De film ‘De Schatbewaarders’, over het afscheid van de huidige gemeente Cuijk,
wordt op Tweede Kerstdag uitgezonden via Omroep Land van Cuijk.
De uitzending begint om 20.30 uur.
De film wordt herhaald op Oudejaarsdag (20.00 uur) en is vanaf 27 december ook,
op elk moment van de dag, te zien via de websites www.cuijkdoet.nl en
www.cuijk.nl/schatbewaarders
Oorspronkelijk zou al op 27 november jongstleden
afscheid zijn genomen van de gemeente Cuijk.
De voor toen geplande ‘Avond van de
Schatbewaarders’ kon echter vanwege de
aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan.
Als alternatief is een film gemaakt met dezelfde
inhoud en goeddeels dezelfde hoofdrolspelers.
Aan de ruim anderhalf uur durende filmproductie
hebben bijna 150 (!) mensen en organisaties
meegewerkt. Verreweg de meeste medewerkers zijn
afkomstig uit de gemeente Cuijk. “Je kunt dus met
recht zeggen dat het een film van, voor én door mensen uit de gemeente Cuijk is
geworden”, aldus het productieteam. “Wij zijn bijzonder trots op de creativiteit en
de flexibiliteit van iedereen die aan deze film heeft meegewerkt. Zonder hen was
het niet gelukt om in zo’n korte tijd zo’n indrukwekkende film te maken.”
Speciale nummers
Wie de film gaat bekijken mag onder meer een aantal, speciaal voor dit afscheid
bedachte, nummers verwachten. Zoals het Lied van Cuijk, een unieke mini-opera
die wordt gezongen door operazangeres Deirdre Angenent uit Linden. Of de clip van
K-Chi en Rav, die een rap schreven over hun ‘roots in Cuijk’. En Pleuni Bloemen uit
Sint Agatha, die een eigen spoken word-versie maakte over hoe zij gemeente Cuijk
ziet en beleeft.
De film bevat daarnaast optredens van de Hapse zangeressen Veerle Verschuren
en Jori van Gemert. Zij worden muzikaal begeleid
door Dè Orkest, onder leiding van dirigent Marco van
Teeffelen. Verder zijn twee dansacts, uitgevoerd door
groepen van dansschool Chance4Dance, vastgelegd,
vertolkt beiaardier Marcel Siebers het Feestlied van
Cuijk op het carillon en vertellen leerlingen van negen
basisscholen op de film wat zij graag behouden willen
zien in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
De opnames worden afgewisseld met beelden van de
‘tournee’, die de vier presentatoren (Charlotte Reijs,
Sofie Ebben, Paul Verhoeven en Osama Arrogi)
hebben gemaakt langs de wijken en dorpen van de
gemeente Cuijk.
Onderweg hebben zij lokale symbolen verzameld, die
meegaan in de gemeentelijke ‘bruidsschat’. De ‘bruidsschat’ is door de
burgemeester van Cuijk overhandigd aan de waarnemend burgemeester van het
Land van Cuijk.
En laat dat nou toevallig in beide gevallen Wim Hillenaar zijn……..
DE SCHAKEL 24-2021
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DE KERSTBOOM
Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos
Niet in een standaard, gewoon lekker los
De hele familie gezellig om mij heen
Allemaal net als ik, op één been
Maar dan komt december, fijn, fijn voor de mensen
Wij bomen kunnen ons wel iets anders wensen
Mannen met bijlen om ons te gappen
Staan doodkalm de hele familie om te hakken
Daarna liggen we op een hoop in de wagen
Ik lig bovenop, dus mag ik niet klagen
Bij de handelaar liggen we op de grond
Een nare ervaring als je eerst altijd stond
Dan het gezeur van de klanten over ons figuur
We zijn te vol, te kaal en dan ook nog te duur
Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit
Ze pakken je bij je nek en schelden je uit
Je verlangt naar de plek waar ze je haalden
Per klant verlies ik tientallen naalden
Maar het ergste komt als je bent verkocht
Wat men dan uithaalt is zeker vergezocht
Je wordt in de hoek van de kamer geplant
Met een piek op je kop en een bal in je hand
Pas tegen de avond is men met mij klaar
Ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar
Ik denk, dat is dat terwijl ik geeuw
Maar dan komt ma met de spuitsneeuw
Ze hadden zitten piekeren onder het eten
Wat ze toch aan mij waren vergeten
Zo sta ik dan een aantal dagen voor gek
En dan halen ze mij opnieuw van mijn plek
Alles gaat eraf, want ik word afgetuigd
Ik voel mij zo vrij, mijn harte juicht
Dan pakken ze mij beet, ik ben wat verwonderd
Want ik wordt zo maar uit het raam gedonderd
Zeker 15 jongens rennen op mij af
En slepen mij naar huis in een snelle draf
Eindelijk zijn we er na een half uurtje
En dan gooien ze me weer in een schuurtje
En daar ben ik niet de enige boom
Ik ben bij familie en denk dat ik droom
Op een avond gaan we weer op een hoop
Ik lig op mijn buurman dennenboom Joop
Dat is het laatste wat ik weet
Want daarna werd het verschrikkelijk heet
20
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KERSTPUZZEL

ARRESLEE
BETHLEHEM
DENNEBOOM
DRINKEN
ETEN
EZEL
FEEST
GEZELLIG
GEZELLIGHE ID
GLITTER
HERDERS
JEZUS
JOZEF
KAARS
KAARSLICHT
KAMELEN
KERSTAVOND
KERSTBAL

KERSTBOOM
KERSTBROOD
KERSTDINER
KERSTENGEL
KERSTFEEST
KERSTKLOK
KERSTKLOKJES
KERSTKRANS
KERSTLIEDJES
KERSTMAN
KERSTMIS
KERSTMUTS
KERSTSOK
KERSTSTAL
KERSTSTER
KERSTTAK
KERSTVERHAAL
KONINGEN

KRIBBE
MARIA
NAZARETH
PIEK
RENDIER
SAMEN
SCHAAP
SFEER
SLINGERS
SNEEUW
VAKANTI E
VERSI EREN
VREUGDEVUUR
VROLIJK
VUURWERK
IJSPEGEL
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EVEN GEARRESTEERD
Dit verhaaltje speelde zich 40 jaar geleden af.
Het is op een mooie zaterdag dat mijn broer Mat gevraagd heeft of ik hem kon helpen!
Hij is al zeker een half jaar bezig met het bouwen van zijn huis. Vandaag was het de
bedoeling dat de pannen op het dak kwamen. Het weer had hij in ieder geval mee. Vaak
was de zaterdag mijn uitslaapdag. Ik had er dan ook een week van hard werken
opzitten. Het kwam niet zo vaak voor dat ik zaterdags een klusje
had, maar nu dus wel. Ik dronk eerst 'n lekker kopje koffie en pakte
nog een beschuitje met abrikozen jam. Toen nog 'n sigaretje dat
ik nog binnen oprookte. Daarna sloot ik de achterdeur en maakte
vervolgens de garagedeur open, startte de motor en reed op
Wijchen aan.
Het was nog een beetje mistig. Dus ik rijd op mijn gemak richting
Beers en van daar uit op Grave aan. Ik rijd in Grave over de Maasbrug
en zie in mijn spiegel 2 motoragenten met nogal wat snelheid aankomen.
Ze rijden me voorbij en stoppen een 100 meter verderop.
Ze staken de hand op, en dat doe ik ook, in de veronderstelling dat ze me
groeten! Ik was me van geen kwaad bewust, maar ik kreeg al snel in de gaten dat ik
moest stoppen!
Ik stopte en zette mijn helm af en vroeg aan de agenten waarom ze me aanhielden?
Maar zonder enige aanleiding ging het bars:
JE HEBT DEZE MOTOR GESTOLEN EN DAAROM
ARRESTEREN WE JOU!
Zo zeg ik tegen de agenten mag ik even in mijn agenda
kijken want dan moet ik er tenminste een notitie van
gemaakt hebben!
Wat voor notitie bedoel je vroegen de agenten? Voor hetgeen waar
jullie me van beschuldigen, zei ik? Dat ik deze motor gestolen heb
kan ik me echt niet herinneren! Dat had ik beter niet kunnen zeggen want
deze grappige opmerkingen vielen niet in goede aarde.
Dan laat je de papieren van de motor en je rijbewijs, maar eens zien. Dus ik voel in de
motoroveral en verdomd ik had ze niet bij me. Marijke had pas mijn motoroveral schoon
gemaakt na een modderig ritje. Ze had er de papieren uitgehaald en ze er niet in terug
gedaan. Ik heb ze niet bij me, zei ik tegen de agenten. Ik ben ze verloren of ik heb ze
thuis laten liggen. Ik wil ze thuis wel gaan halen, dan ben ik over een half uurtje weer
terug. Ik zie de agenten eerst met elkaar overleggen. Nou goed dan, zeggen de
agenten, dan rijden we wel achter je aan naar Haps.
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Dus ik draai de motor weer richting Haps en reed voorzichtig weg. Ik zag in de spiegel
dat de agenten me volgden. Ik dacht ze zullen me voor snelheid
niet pakken! Ik rijd door Grave en dan weer richting Beers. Het
ging voor mezelf eigenlijk te langzaam! En net dat ik dat dacht
komen de agenten weer voorbij rijden. Ze roepen naar mij dat ik
wel een beetje door moet rijden, want ze hadden nog van alles te
doen! Ik schakel van 60 km per uur naar 80 km per uur. Op het
Ossenbroek reed ik wat zachter met al die bomen. Ik keek weer eens
in de spiegel en zag dat de agenten nog steeds achter me aan reden. Ik kwam thuis en
reed meteen de inrit op. De agenten stopten allebei voor het huis. Marijke had mij niet
gezien en zag alleen maar de twee motoragenten voor het huis. Ze dacht meteen: “er
zal toch niets ernstigs gebeurd zijn?” Meteen toen ze dat dacht, kom ik binnen en zie
dat ze heel erg geschrokken is. Ze kijkt lijkwit! Ik vroeg aan Marijke waar het rijbewijs
en de motorpapieren lagen. Op de kast, zei ze. Ik pak alles en zeg dat ik even naar mijn
vrienden moet. Ik vertel direct wel wat er eigenlijk gebeurd is.
De agenten stonden mooi buiten op mij te wachten. Ze keken
nauwkeurig mijn rijbewijs en mijn motorpapieren door en kwamen
tot de conclusie dat de motor echt van mij was! Ik vroeg: “lusten
jullie nog een kopje koffie?” Nee, misschien een volgende keer want
we hebben het nog druk! Ik dacht bij mezelf ik hoop niet dat er nog
een volgende keer komt!
Nadat ik thuis verteld had wat er allemaal gebeurd was ging ik
weer op weg richting Wijchen. Een paar uur later dan de bedoeling
was kwam ik op het werk aan. Ik zet de motor aan de kant op de
standaard. Ik loop naar Mat en zeg: ”onderweg had ik panne en nu
heb ik weer pannen en ging aan het werk!”
Snijer
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FIJNE FEESTDAGEN NAMENS MV JULIANA
Beste dorpsgenoten,
Het einde van het jaar 2021 is alweer in zicht. Het was opnieuw een bijzonder jaar:
door de nog steeds voortdurende Coronapandemie is het niet het jaar geworden
waarop we vooraf rekenden. We hebben helaas als Muziekvereniging Juliana ook in
2021 weer de nodige activiteiten niet door zien gaan. Gelukkig hebben we als
vereniging een stevig fundament en blijven onze leden 100% gemotiveerd en dat is
mede dankzij de steun vanuit onze “Hapse Mens” waarvoor onze oprechte dank!
Zoals het er nu naar uit ziet zal een opstart van (muzikale) activiteiten nog even op
zich laten wachten maar we blijven vol goede moed. Laten we hopen dat we in het
nieuwe jaar iets meer mogen en kunnen
realiseren maar... de gezondheid van ons
allemaal staat natuurlijk voorop!
Bedankt voor uw steun in 2021 en graag
tot ziens in het nieuwe jaar!
Bestuur en alle leden van
muziekvereniging Juliana
wensen iedereen Fijne Feestdagen
en bovenal een gezond en gelukkig
2022!
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GEEN NIEUWJAARSONTMOETING OP 1 JANUARI 2022
Beste Dorpsgenoten,
Helaas vindt er op 1 januari a.s. om 12.00 uur wederom geen
Nieuwjaarsontmoeting plaats in “de Posthoorn”.
Door de nog steeds voortdurende Coronapandemie is het (opnieuw) niet mogelijk
om de Nieuwjaarsontmoeting te laten plaatsvinden.
De traditie van de Nieuwjaarsbijeenkomst Haps blijft natuurlijk op de kalender
staan. Laten we hopen dat we op 01-01-2023 met z’n allen weer een toast uit
mogen brengen op het nieuwe jaar!
Fijne Feestdagen toegewenst!
Bart Robben namens
het Comité Nieuwjaarsontmoeting i.s.m. de Posthoorn Haps

TIP - KERSTLICHTJES
Boom optuigen - Werk altijd van beneden naar boven en zorg
dat de lichtjes goed aan de buitenkant van de takken hangen.
Kerstlichtjes opruimen – wikkel snoer om een stuk karton wikkelen, dan kan je
ze volgend jaar afrollen in je boom.” Markeer elke lichtsnoer of schrijf op het
karton waar de lichtjes gehangen hebben. Zo hoef je volgend jaar niet uit te
zoeken waar elke lichtsnoer ook alweer moet.
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HAPE BOYS NIEUWS
Gelukkig kon er in december nog op twee zaterdagen worden gevoetbald.
Dat leverde nog 2 herfstkampioenschappen op. Op 11 december 2021 wist ST Hapse
Boys/De Zwaluw JO192 (vroeger de A1) dat
binnen te halen in een
directe confrontatie in
een thuiswedstrijd met
nummer 2 Handel
JO19-1JM.
Tegen die tegenstander
was eerder in de beker
gelijk gespeeld (1-1) en
na strafschoppen verloren, maar dit keer werd overtuigend met 3-1 gewonnen.
De week erna wist ook Hapse Boys JO8-1 de reeks in fase 2 als herfstkampioen af te
sluiten. In deze categorie houdt de KNVB geen standen bij, maar een ongeslagen team
mag zich met recht herfstkampioen noemen.
En op diezelfde zaterdag,
18 december, stond voor
ST De Zwaluw/Hapse
Boys JO15-2 en ST De
Zwaluw/Hapse Boys
JO13-1 de volgende
bekerronde op het
programma. JO13-1 weet
door een overwinning in
Rijkevoort de volgende
ronde te bereiken ten
koste van ST Toxandria/
VIOS ’38 JO13-2. JO15-2
verliest met 2-3 thuis (in
Oeffelt) van SJO SSA
VESTA ’19 JO15-1.
Bij de senioren zijn op 12 december alleen de veteranen (35+) in actie gekomen.
De overige teams zijn afgelast of hebben van het spelen van wedstrijden afgezien
omdat er door de week niet kan worden getraind. 35+ zou op 19 december ook nog
spelen, maar dat mocht niet als gevolg van de lockdown.
Obligaties 2021
Eerder in De Schakel is aangegeven wat de voor 2021 uitgelote obligaties van Hapse
Boys zijn. Voor de volledigheid hierbij nogmaals de nummers: 6, 20, 47, 59, 66, 67,
96, 115, 132. Het is, conform het obligatiereglement, mogelijk om tot 31 december
2021 aanspraak te maken op het laten uitbetalen van je obligatie.
Dit kan door een mail te sturen aan penningmeester@hapseboys.nl Het is verder ook
mogelijk om de obligaties om te zetten naar een periodieke schenking.
Ben je benieuwd naar de voordelen voor jezelf en Hapse Boys?
Ook dan kun je terecht bij onze penningmeester via bovenstaand adres.
Twijfel je over het nummer van je obligatie(s), neem dan contact op
via secretariaat@hapseboys.nl Het is voor Hapse Boys vanwege privacywetgeving niet
toegestaan om namen te vermelden bij de uitgelote obligaties.
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Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst van 2 januari kan vanwege de
coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden. Hiervoor
wordt een passend moment gezocht in het voorjaar om dit
ruimschoots goed te maken! In 2022 worden wederom
obligaties uitgeloot. Begin 2022 zal hierover een bericht op de
website en in De Schakel verschijnen.
Hapse Boys wenst iedereen prettige feestdagen en een goed en gezond 2022 toe.
11 december 2021
Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2
Sparta ’25 JO17-3
Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO152JM
FC Uden JO15-2JM
Excellent/SVS/Westerbeekse Boys Jo13-1
Berghem Sport JO12-3
Hapse Boys JO9-1JM
Hapse Boys MO15-1
12 december 2021
MOSA ’14 35+1
18 december 2021
Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1
Boekel Sport JO15-2
De Zwaluw/Hapse Boys JO15-2
VIOS ‘38/Toxandria JO15-1
Toxandria/VIOS ’38 JO13-2
Hapse Boys JO12-1JM
Gassel JO8-1
Hapse Boys MO15-1
De Zwaluw/Hapse Boys MO12-1

- Handel JO19-1JM
3
- Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1 7
- Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 0

- 1
- 1
- 5

-

-

Hapse Boys/De Zwaluw JO15-3 6
De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 0
Hapse Boys JO12-1JM
12
Vianen Vooruit/HBV JO9-1
7
Maasduinen MO15-1
4

0
4
0
7
2

- Hapse Boys 35+1

1

- 1

-

2
1
2
2
0
5
2
2
1

-

Prinses Irene JO17-2
Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1
SJO SSA Vesta ’19 JO15-1
Hapse Boys/De Zwaluw JO15-3
De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1
SJO Vianen Vooruit HBV JO12-1
Hapse Boys JO8-1JM
Margriet MO15-2
SV Venray JO12-3JM

1
1
3
0
2
3
16
1
18

Tijdens de tekenles vraagt de leraar aan Frits:
“Waarom heb jij nog niets getekend?”
Frits: ”Dat heb ik wel.” Dit is een tekening van een koe en een wei.
Leraar: “Waar is het gras dan?”
Frits: “Dat heeft de koe opgegeten. ”
De leraar zucht. “Maar er staat helemaal geen koe.”
Frits: “U dacht toch niet dat een koe in een wei blijft staan waar geen gras meer is?”
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‘HUIS HAPS’ GELOCALISEERD - EN WAT NU
In historische documenten wordt er regelmatig aandacht
aan besteed. O.a. oud burgemeester H.J. van Hulten
schreef er al over in zijn boeken “Brokstukken uit de
geschiedenis van het Land van Cuijk”. In het boek van
auteur Rien van den Brandt “Haps en het Land van Cuijk”
komt de historie van de Heren van Hoeps aan de orde. De
LOES VAN ERPfamilie Mooren vond de afgelopen honderd jaren regelmatig
MOOREN
restanten van een vroegere bebouwing, maar wat en hoe
het kasteel of huis er uit heeft gezien is lange tijd een raadsel geweest. Tot nu toe?
In de tweede helft van oktober 2021 kwam een team
vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep
Nederland op een zaterdag naar ‘De Schans’ in Haps
om een eerste verkenning uit te voeren. Enkele
concrete aanwijzingen zijn zichtbaar gemaakt en door
bestudering van oude luchtfoto’s is verschil in
verkleuring van de velden aangetoond.
Zo is bijvoorbeeld op de plek waar vermoedelijk de
slotgracht heeft gelegen de grond anders van kleur en
Archeologisch onderzoek op
dat zag men vervolgens terug in de kleur van het
een weiland bij De Schans in
gras.
Haps. (Foto: SK-Media)

Loes van Erp-Mooren en haar familie hebben plannen om
in “De Schans” een mooi bouwplan te ontwikkelen, waarin duidelijke relaties worden
gelegd naar de contouren én het kasteel. Nieuwsgierig geworden? Dan maar eens op
bezoek gaan bij Loes…
Loes, vertel eerst eens even kort iets over jezelf en je
familie?
Ik ben dochter van Thijs en Annemarie Mooren en 35
jaar oud. Acht jaar geleden verhuisde ik naar Sint
Anthonis en trouwde ik met Mark van Erp. We hebben
twee prachtige kinderen gekregen; Sanne en Gijs. Zelf
ben ik fanatiek hobbyruiter en sinds een aantal jaar heb
ik de jachthondensport uitgevonden. Als je op de
boerderij bent opgegroeid dan moet je wel iets met
dieren doen. Ons pap en mam en mijn broer Coen
behoeven volgens mij weinig introductie in Haps
Ons
pap en mam, maar ook Coen gunnen me deze kans en denken en helpen overal waar
kan mee.
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Wat zijn grofweg jullie plannen
voor de locatie in “De Schans”?
(Kaartje/plattegrond!)
Het plan bestaat uit drie
deelgebieden. Op de
plattegrond zie je de ligging van
de drie gebieden. Voor nu kan ik
alleen schetsen wat mijn ideeën
zijn bij de plannen, maar alles
moet nog afgestemd worden
met de gemeente. Er kan dus
nog het een en ander
veranderen naar aanleiding van
gesprekken met de gemeente.
We hebben met de plannen ook
zo goed mogelijk proberen in te
springen op de behoeftes die er
leven vanuit Haps. Onder ander
belangrijke aandachtspunten die
inwoners aandroegen in de
enquête van de dorpsraad en de
bijeenkomsten van het Masterplan Haps hebben we zo goed als mogelijk verwerkt.
Zaken als meer starters- en seniorenwoningen maar ook genoeg groen kwamen bij
beide naar voren bijvoorbeeld. Hier kom ik op terug bij de uitleg van de plannen.
Wat nu de gedachte is voor deelgebied 1 is om vier of vijf vrijstaande woningen te
plaatsen. Deze zouden moeten aansluiten op de bestaande woonwijk bij de Schans / ’t
Loo. Het is in mijn beleving een logische aansluiting van de bestaande woonwijken. Het
ligt tegen het “groene hart” en de uitgestrekte weilanden van de boerderij van mijn
familie aan. Een fantastische plek om te wonen lijkt me. Op het groene hart kom ik later
terug.
Deelgebied 2 ligt aan de achterkant van de Schans. Daar zie ik mogelijkheden voor
starters en (jonge) gezinnen. We bekijken ook de optie voor (sociale) huurwoningen.
Voor de jeugd is er al een leuke speeltuin aan de Schans en zij kunnen veilig naar
school via het “groene hart” en de Schans. Er komt weinig extra verkeersdruk op het
dorp door de ontsluiting via de rotonde.
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Tot slot zijn er ideeën om in deelgebied 3
het kasteel van Haps (ook wel Haps
Huys) terug te bouwen met daarin
woningbouw. Er zou een hoofdgebouw
kunnen komen met appartementen en
daaromheen een burcht met niet al te
grote woningen waar alles benedenvloers
is. Wel met een bovenverdieping voor als
er iemand blijft slapen en een kleinere
tuin; de zogenaamde
levensloopbestendige woningen. Ideaal
voor senioren die nog goed ter been zijn
en mooi en uniek willen wonen. Rondom
het kasteel komt een gracht zoals dat er
vroeger ook omheen lag met een mooie
toegangspoort. De gracht geeft veiligheid
maar tegelijkertijd zorgt het ook voor extra waterberging. Tussen de woningen in kan
een binnenhof gecreëerd worden die als ontmoetingsplaats kan dienen. De schets geeft
een idee van hoe het eruit kan komen te zien. Al heel wat jaren geleden heeft ons pap
deze schets laten maken met zijn ideeën erin verwerkt. De schets is zeker geen
definitieve schets, ik wil daar nog mijn eigen ideeën overheen leggen en aanpassen
naar de nieuwste inzichten. Daarnaast moet natuurlijk alles nog getoetst worden bij de
gemeente en provincie. Het geeft wel een goede indicatie van wat er zou kunnen
komen.
Zoals je kan zien op de plattegrond liggen de drie deelgebieden rondom het “groene
hart”. Hier heeft het daadwerkelijke Haps Huys gestaan in de 14e eeuw. Deze locatie is
onlosmakelijk verbonden aan de woningbouw daaromheen. Het ligt centraal zodat
vanuit iedere hoek gerecreëerd kan worden op dit mooie stukje historie. We willen
zoveel mogelijk informatie ophalen over waar het kasteel precies heeft gelegen en hoe
het eruit kan hebben gezien. De historie onder de grond willen we zoveel mogelijk
boven de grond zichtbaar gaan maken door aanplant van groen, (wandel)paden en
hoogteverschillen. Daarnaast moeten er chillplekken en speeltoestellen komen zodat de
jeugd er ook graag vertoefd. Als de plannen zover komen wil ik samen met de inwoners
van Haps en een tekenaar om tafel gaan zitten om historie en recreatie zo goed
mogelijk met elkaar te verweven.
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Eerst maar eens even praten over de archeologische verkenning door de vrijwilligers….
Onderzoeker Ad Brands heeft hoge verwachtingen. Heeft verder uitwerking van het
onderzoek, zoals de uitslag van de echo, nog iets extra’s opgeleverd?
De archeologische verkenning door de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN) is
een eerste stap in de verkenning van de kasteelresten. Zij hebben met behulp van een
grondradar een echo uitgevoerd en zo tot circa 1,5 meter diepte de bodemstructuur in
beeld gebracht. Daarnaast hebben ze met een elektrische weerstand metingen gedaan.
Onlangs hebben we daar de resultaten van gekregen en
daarop kwamen zeer interessante dingen naar boven
over de ligging van het kasteel en de grachten. De reeds
beschikbare kaarten die er zijn, zijn vroegere schetsen
die niet persé geheel geografisch kloppend zijn namelijk.
Op het kaartje links zijn 3 beelden in één kaart
weergegeven. Het blauwe gedeelte zijn de uitkomsten
van de grondradar op een diepte van 1.40 meter, de
rode lijn is een nagetekende vorm van het
grachtenstelsel zoals deze op de kaart van 1738 is
afgebeeld en de onderliggende kaart (groene lijnen) is
de eerste kadasterkaart uit 1832. Tussen het
grachtenstelsel afgebeeld op de kaart uit 1738 en op de
kaart uit 1832 is al een verschil te zien; oorspronkelijk
moet het grachtenstelsel een achtvorm hebben gehad en
in de tussentijd zijn er vermoedelijk grachten aangepast, dichtgemaakt of dichtgeslibt.
De beelden van de grondradar laten een halve cirkel zien. Uit het rapport komt naar
voren dat die halve cirkel de gracht moet zijn geweest. Deze komt ook vrij goed
overeen met de vorm van het grachtenstelsel uit 1738.
Op het plaatje rechts zie je diverse structuren die
zijn gevonden met de grondradar en de
eleketische weerstandsmeter. De gele cirkel is de
gracht en de andere kleuren mogelijke
funderingsresten weer. Dit laatste blijft giswerk
totdat je graaft.
Hoe gaat het nu verder na dit eerste onderzoek?
De AWN heeft in het rapport een aantal
aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen
is om het gescande terrein uit te breiden. Zowel
naar links als naar rechts liggen er nog vermoedelijk kasteel- en grachtresten. Een
gedeelte ligt op (of eigenlijk onder!) de grond van de gemeente. Het allermooiste zou
zijn als er één gezamenlijk inpassingsplan gemaakt kan worden, gesprekken met de
gemeente moeten hierover nog plaatsvinden. Momenteel lopen ook gesprekken met de
Monumentenwacht. Mogelijk kunnen zij ook wat betekenen om er nóg een mooier en
beter plan van te maken door onder andere kennis toe te voegen en een inrichtings- en
beheerplan mee op te stellen voor het kasteelterrein. Zoals ik al eerder aangaf zou ik
het liefst de archeologie combineren met wensen en behoeftes die er leven in Haps.
Daarvoor hebben we eerst groen licht van de gemeente nodig voor de woningbouw.
Hoe zien je ideeën of plannen er uit om contouren en elementen van het kasteel terug
te laten komen in planologische en bouwkundige plannen?
Zoals eerder aangegeven liggen er ideeën om in deelgebied 3 het kasteel terug te laten
komen. Oorspronkelijk waren er twee eilanden waar op het ene eiland een hoofdgebouw
stond en op het andere eiland de bijgebouwen. Om de eilanden heen lag een (dubbele)
gracht. Dat principe wil ik terug laten komen, alleen dan bij elkaar gevoegd tot één
“eiland”. Daaromheen wil ik ook een gracht maken.
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Zoals ik al eerder aangaf willen we op het groene hart ook zoveel mogelijk visueel terug
laten komen. Voor dit deel moeten we met de Rijksdienst in overleg om te kijken wat
wel en niet mag op dat perceel en met het bestaande monument.
Is dit plan er eentje van de lange adem of verwacht je binnen enkele jaren woningen te
kunnen bouwen?
Ik hoop dat deelgebied 1 en 2 op redelijk korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Dit
staat ook zo opgenomen in het Masterplan Haps. Met “korte” termijn ga ik uit van 1 of 2
jaar. Het kasteel neemt meer tijd in beslag. Het ligt buiten de provinciale kaders en dat
maakt het sowieso lastiger maar zeker niet onmogelijk. Hoe lang dit precies gaat duren
hangt ook af van andere bouwprojecten in Haps en de medewerking van de gemeente
en provincie. In het Masterplan Haps staat dit gebied op de lange termijn ingetekend.
Daarbij gaat de gemeente uit van 6 tot 10 jaar. Als het aan mij ligt wordt dit natuurlijk
naar voren gehaald en daar gaan we ook ons best voor doen.
Aan wat voor soort woningen moeten we denken, zeker in deze tijd van grote woning
schaarste? Aantal woningen?
Het is nu lastig in te schatten om hoeveel woningen het precies gaat. Dat hangt ook af
van de visie van de gemeente. In mijn beleving zouden voor deelgebied 1 vier à vijf
woningen heel geschikt zijn, deelgebied 2 zouden circa 30 woningen gebouwd kunnen
worden en voor het kasteel nog eens 25 - 30 (waarvan circa 13-18
levensloopbestendige woningen en 12 appartementen in het hoofdgebouw).
Verwacht je op redelijk korte termijn positieve medewerking van de gemeente Land van
Cuijk en provincie?
De herindeling van Land van Cuijk geeft natuurlijk vertraging. Hoe er tijdens
coalitievorming met besluiten om wordt gegaan is nog onduidelijk. Daarnaast zit de
omgevingswet eraan te komen volgend jaar en dat kan ook nog eens extra vertraging
geven. Het is dus hopen dat er snel een coalitie gevormd wordt, dat deze coalitie de
plannen ziet zitten en dat er genoeg ambtelijke capaciteit is om de plannen te
beoordelen zodat één en ander voor inwerkingtreding van de omgevingswet ingediend
kan worden. De provincie moet natuurlijk ook wat vinden van de plannen. Een gedeelte
van de plannen ligt buiten de bebouwingszones en daarom is het altijd even afwachten
of ze aan dergelijke uitbreidingen mee willen werken. Maar ook zij zitten te springen op
bouw van (senioren)woningen.
Wat is je vurigste wens?
Ik hoop dat we alle neuzen snel dezelfde kant op krijgen en dat we samen met alle
betrokkenen er een mooi plan van kunnen maken die recht doet aan de wensen en
behoefte van Haps en die de inwoners van Haps (ver)dient.
Loes bedankt voor het interview, nu hebben de lezers een idee waar het Haps Huys
heeft gestaan. We wensen je veel succes met jullie plannen.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
AGENDA EN MEDEDELINGEN
De volgende Eat & Meet is op woensdag 5 januari 2022.
Zoals op 1 december is afgesproken houden we op woensdag 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 in december hebben aangemeld hoeven dit
niet opnieuw te doen. We hopen weer vele nieuwe deelnemers te verwelkomen.
Het is weer kienen op donderdag 20 januari.
We hopen op voldoende deelnemers omdat we anders genoodzaakt zijn om met
deze activiteit te stoppen. Ons bereikte het bericht dat er verteld werd dat het
kienen niet door zou gaan i.v.m. corona.
Dit zou de reden kunnen zijn dat er zo weinig belangstellenden aanwezig waren.
Bij twijfel altijd Anny eerst even bellen, tel. 0485-316857 .
Plaats: Steunpunt Mariagaarde.
Aanvang: 14.00 tot 16.30 uur.
Kaarten € 1,50 per stuk.
Koffie € 1,We verwachten vele deelnemers.
Tevens wenst het bestuur van KBO Haps
iedereen fijne Kerstdagen
en een voorspoedig en gezond 2022
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ZONNEBLOEM HAPS - KERSTPRESENTJE
Donderdag 16 december
kerstpresentje gemaakt bij
de SPAR. Zonnebloem
deelnemers waren blij verrast
met de leuke attentie.
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AFVAL EN MELDINGEN 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.
Waar kan ik informatie vinden over de
afvalinzameling in 2022?
Tot het einde van het jaar kunt u alle informatie over afvalinzameling vinden via de
website www.afvalaanbieden.nl
Vanaf 1 januari 2022 zamelt Van Kaathoven het huishoudelijk afval in. In sommige
gevallen zal de inzameldag veranderen.
De afvalkalender voor 2022 is binnenkort digitaal beschikbaar via de website en
DeAfvalApp. Informatie over afvalinzameling is vanaf 1 januari 2022 online beschikbaar
via www.gemeentelandvancuijk.nl/afval Voor vragen over afvalinzameling kunt u vanaf
1 januari 2022 contact opnemen via 0485 - 85 4000 of gemeente@landvancuijk.nl
Hoe kan ik vanaf 2022 gebreken in de openbare ruimte of klachten over afval
melden?
Is er straatverlichting vlakbij uw woning kapot? Of is uw huisvuil niet opgehaald?
U kunt gebreken in de openbare ruimte en klachten over afval melden via de
website www.landvancuijk.nl of de MijnGemeente app op uw mobiele telefoon.
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 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.
Hoe informeren wij u?
De komende weken informeren wij u op verschillende manieren over de nieuwe
gemeente. Zo plaatsen wij wekelijks een artikel in de weekbladen, 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: 0485-854000
Algemeen e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl
Sociaal Domein Front Office (voor alle vragen over zorg, inkomen en werk):
0485-854444
Centrum Jeugd en gezin Land van Cuijk: 0485-853333
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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HERGEBRUIKEN OUDE KERSTKAART
Heb jij nog stapels met ontvangen kerstkaartjes liggen?
Doe je er niks mee, maar vind je het zonde om ze weg te gooien?
Kerstbal maken, wat heb je nodig?
Piepschuim bal - Korte speldjes – Hanger - 3 tot 5 kerstkaarten
- Schaar - Pen/potlood
Stap 1: Teken cirkels op een kerstkaart. Om mooie ronde cirkels
te krijgen van het zelfde formaat is het handig om een
mal te gebruiken, bijvoorbeeld een 2 Eurocent muntstuk.
Stap 2: Knip de rondjes uit
Stap 3: Prik de rondjes met speldjes op de piepschuim bal.
Begin onderaan en werk zo naar boven. Zorg ervoor dat
de rondjes elkaar steeds gedeeltelijk overlappen zodat de
kopjes van de speldjes en het witte van de bal niet meer
zichtbaar zijn. Speldjes en piepschuim ballen zijn te
koop bij hobby/knutsel winkels.
Stap 4: Bevestig boven aan de bal een hanger.
Meer ideeën van oude kerstkaarten: kerst slinger, kijkdoos, kerst cadeau labels.
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OUD PAPIERINZAMELING VANAF 1 JANUARI 2022
Verenigingen blijven betrokken - Om de verenigingen bij de oud
papierinzameling te kunnen blijven betrekken, hebben we moeten
schuiven met inzameldagen en in een aantal kernen ook de manier
van inzamelen.
Brengen naar containers - In sommige kernen werd het oud
papier nog huis-aan-huis ingezameld, met inzet van vrijwilligers van verenigingen.
Inzamelaars vinden dat uit oogpunt van veiligheid en aansprakelijkheid niet meer
acceptabel. Daarom is de huis-aan-huisinzameling na 1 januari helemaal verdwenen.
Er wordt overgestapt naar containers in de wijk of het dorp waar u het papier naar toe
kunt brengen. Omdat de inzamelaar uit oogpunt van kosten en beschikbaarheid van
personeel het brengen van lege containers en het ophalen van de gevulde containers in
dagdienst doet, gedurende de weekdagen, is ook in de inzameldagen geschoven.
Gewijzigde plaatsen en tijden - Samen met verenigingen hebben we gezocht naar
alternatieven. En dat is gelukt. Dit betekent dat alle inwoners in het gebied het oud
papier naar een container in de buurt kunnen brengen. Voor u kan het betekenen dat de
plaats van de oud papiercontainer is veranderd of de tijd waarop u het oud papier kunt
wegbrengen.
Overzicht - Kijk hier voor een overzicht van nieuwe inzameldagen en –tijden vanaf
1 januari 2022. Vanaf 1 januari is dit: www.gemeentelandvancuijk.nl/afval
Kijkt u vooral ook in de lokale nieuwskranten en informeer bij de lokale oud
papiervereniging.
Locaties containers voor oud papier 2022
Hieronder zie je waar de containers voor oud papier in Haps staan en wat de
openingstijden zijn. Let op: er kunnen nog aanpassingen plaatsvinden in de locaties en
of tijden.

Haps Loswal, gebied tussen Stationsstraat en Parallelstraat
In de oneven weken op woensdagavond (vanaf 5 januari)
Haps hoek Bogaersstraat/ Aalsvoorten
Om de 4 weken op woensdagavond (vanaf 26 januari)
Haps parkeerterrein Hapse Boys, Haringsestraat 7
Wekelijks op zaterdag van 10.00-12.00 uur
Haps Milieustraat Beijersbos
Wekelijks maandag en woensdag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 09.00-16.30 uur. Zaterdag 9.00-15.00 uur.
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag
Maandag

27 dec. Geen afvalinzameling
3 jan. GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

Maandag

27 dec. Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op parkeerplaats De Loswal.

Woensdag

5 jan. Buurtvereniging Beatrixlaan en Buurtvereniging de Groes
Papierconta-ner staat op parkeerplaats De Loswal.

Van 09.00 – 19.00 uur.
Woensdag 26 jan. Buurtvereniging de Kampakker
23 febr. Papiercontainer staat op woensdag op de hoek De Aalsvoorten/
23 mrt. Bogaersstraat, van 18.30 – 20.00 uur

TIP: BEVRIEZING VAN HET UW GFT-CONTAINER
1. Zet uw gft-container binnen of op een beschutte plek.
2. Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval los
van de wanden.
3. Leg een krant of proppen krantenpapier of eierdoos op de
van de container.
4. Werk in lagen. Steek hier en daar een krantenpapier tussen het organisch afval.
5. Plaats een klein houtje, bijvoorbeeld een knijper, tussen het deksel van de container.
6. Laat nat GFT en koffiefilters uitlekken voordat ze de bak in gaan.
Hoe minder water in het afval, hoe kleiner de kans op bevriezing.
7. Gebruik nooit zout of antivriesvloeistoffen om vastgevroren GFT-afval te ontdooien.
Deze stoffen verstoren het composteren en antivriesmiddelen zijn
schadelijk voor het milieu.
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