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KAARTVERKOOP ZITTINGSAVONDEN
Zoals eerder al aangegeven hebben we de Zittingsavonden
doorgeschoven naar het weekend van Halfvasten.
En gelukkig maar, want nu kan het wel, hoe fantastisch is dat!
De voorbereidingen zijn (weer) in volle gang en de artiesten
staan te popelen om hun kunsten te vertonen en het publiek
kostelijk te vermaken. Vorig jaar konden de zittingsavonden niet
doorgaan dus iedereen is er nu extra op gebrand om er een top
weekend van te maken voor heel Hops!
De zittingsavonden vinden plaats op vrijdag 25 en
zaterdag 26 maart 2022, zoals gebruikelijk in de
Hapse sporthal “De Stappert”. Beide avonden
beginnen om 11 minuten voor 20.00 uur en de zaal
wordt voor dit weekend omgetoverd tot een waar
theater. Het belooft een geweldig spektakel te
worden. Dans, cabaret, samenspraak, buuts, zang…
Je zult oren en ogen tekort komen.
Eén ding is zeker: de lachspieren zullen behoorlijk op
de proef gesteld worden!
Om één van deze avonden bij te wonen houden wij een kaartverkoop en wel op
zondag 13 maart bij café ‘De Molen’. De deuren gaan om 10.00 uur open waarna de
verkoop om 10.30 uur begint. De verkoop sluit om 15.00 uur.
Zorg dat je vooraan staat om de beste zitplaatsen te kunnen bemachtigen.
De prijs voor een kaartje bedraagt € 12,50. Er zijn maximaal 6 kaartjes per persoon te
bestellen. Na de officiële kaartverkoop kan men nog kaarten verkrijgen, mits
deze nog voorradig zijn, bij Teun Verheijen (06-29534306).
De prijs voor een kaartje in de na-verkoop bedraagt € 13,50.
Zowel bij de officiële kaartverkoop als bij de na-verkoop is er de
mogelijkheid om te betalen met PIN.
De Zitttingsavond-cie van CV De Zelfkant
Peter, Teun, Kevin, Hendrik en Rob
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ACTIVITEITEN 4 TOT EN MET 18 MAART

DATA
Voor zondag 6 maart
Tot 6 maart
Woensdag 9 maart
Dinsdag 8 maart
T/m donderdag 10 maart
Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart
Dinsdag 15 maart
Donderdag 17 maart
Vrijdag 18 maart

ACTIVITEITEN
Reageren op KernenCV Haps
Aanmelden Nabuurs Open dubbel Toernooi
IVN wandeling
Inloopmiddag 60+
Opgave Hapse vlaggen
Noek Nabuurs naar halve finale
Kaartverkoop zittingsavonden
Aanmelden info-bijeenkomst zorgkosten
Kienen KBO
Caboose knutsel

BLZ
21, 23
29
13
37
2
14
1, 40
36
37
9

INTERESSE IN HAPSE VLAG
Regelmatig krijgen we de vraag of er nog Hapse
vlaggen te koop zijn. De voorraad is op!
Om mogelijk een nieuwe serie vlaggen te bestellen
willen we graag weten hoe groot de interesse in Haps
is voor de Hapse vlag.
Laat het ons weten of je graag in bezit wilt komen
van een Hapse vlag, want bij voldoende opgaves,
gaan wij ons best doen om deze te bestellen.
Formaat van de vlag is 100x70 cm.
Bij een kleine oplage kost een vlag € 19,95.
Bij grote bestellingen wordt de prijs per vlag goedkoper.
Stuur een e-mail met naam, adres en telefoonnummer vóór 10 maart a.s.
naar: info@deschakelhaps.nl
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OPENING HAPSE CARNAVAL
ZATERDAG 26 FEBRUARI 2022
Traditioneel werd zaterdag in Haps de
sleuteloverdracht georganiseerd om Prins Hans d’n
derde als heerser over het Zelfkantrijk te
installeren en prins Daan als jeugdprins. Deze keer
niet door de burgemeester van Cuijk maar door de
Hopsburger. Mooi weer, veel belangstelling en een
lekker glaasje glühwein.
Dit moment werd door de Hopsburger en de beide
Prinsen ook aangegrepen om de Carnavalsclub flink
in het zonnetje te zetten. Ondanks Corona
afgelopen twee jaren, heeft de Zelfkant telkens gezocht naar manieren om toch iets
te doen voor de inwoners van het Zelfkantrijk.
Quizzen met bekende Nederlanders, bierproeverij, wandeltochten, online
prinsenbal, digitale pronkzitting, kèlszitting enzovoort. De club heeft echt gezocht
naar de mogelijkheden en is niet bij de pakken neer gaan zitten. Dit is enorm
gewaardeerd in Haps en diverse mensen uit Haps en vertegenwoordigers van veel
verenigingen hebben de leden van de carnavalsclub bedankt en een speld
opgespeld.
De carnavalsclub die bekend staat als een vereniging met strakke agenda, was door
deze verassing die niet in het programma stond, zichtbaar onder de indruk.
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GOEDE DOELEN WEEK
Aan alle inwoners van Haps
Enkele jaren geleden zijn we met elf goede doelen gestart
met collectief collecteren. Collectief collecteren houdt in
dat er in één week per jaar geld opgehaald wordt voor
alle deelnemende goede doelen tegelijk. We collecteren
alleen voor de goede doelen waar al jaren in Haps voor
wordt gecollecteerd en die het CBF keurmerk hebben.
Een groot voordeel van het collectief collecteren is dat er maar één keer in het jaar
wordt gecollecteerd in plaats van diverse keren door elk fonds afzonderlijk.
De Goede Doelen Week staat in 2022 gepland van 28 maart t/m 2 april.
In de dagen voor de collecteweek worden er brieven rondgebracht op ieder adres in
Haps. Hierop staan alle deelnemende goede doelen beschreven, met daar achter
een ruimte waar ingevuld kan worden hoeveel u dat goede doel wilt schenken.
Onderaan is er een ruimte waar het totaalbedrag vermeld kan worden. Het is de
bedoeling dat het invulformulier samen met het totaalbedrag in de envelop wordt
gedaan. Op dinsdag 29 maart, woensdag 30 maart en/of donderdag 31 maart
komen onze collectanten uw envelop ophalen.
Plaatselijke verenigingen en fondsen die donateurs werven blijven hun eigen acties
voortzetten en kunt u gewoon aan uw deur verwachten.
Hebt u zin om u voor de goede doelen in te zetten, gezellig met een
medecollectant buiten te wandelen en na afloop samen koffie/thee drinken,
meld u dan aan als collectant. Wij kunnen u goed gebruiken.
In de volgende
nummers van De Schakel volgt meer informatie.
Marieke Loeffen
0485-320794
Ellen van Kessel
06-12123264
Christel Kemperman 0485-318452
Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment,
als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.
Nelson Mandela

`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
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VERLOREN
In “de Overweg” op zaterdagmiddag
19 februari tussen 2 en half 3, een
klein portemonneetje
met rits, opdruk én
inhoud.
Wil de eerlijke vinder/vindster a.u.b.
bellen naar 0485-317113.
Alvast hartelijk bedankt.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS
Zaterdag 5 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden parochianen
Mgd: Annie Peeters Weem–van den Bosch
Zaterdag 12 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Bart van Raaij vanwege verjaardag

Priester van de week:
Pastoor James
Tel. 0485-451282. Vrijdag 4 tot vrijdag 11 maart.
Pastor Bas van Dijk
Tel. 0485-218712. Zaterdag 12 tot zaterdag 19 maart.
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 € 12,50.

SAMEN
De een helpt de ander, de ander helpt de een.
Samen steeds een beetje sterker, samen even niet alleen.
Samen kun je veel meer doen, je kunt leren van elkaar.
Het maakt daarbij niet uit dat de een hier is en de ander daar.
Samen met je beste vriend, of samen met je kind.
Samen kan met iedereen, die jou ook helpen wil.
Pluk de dag en grijp je kansen, zelfs als je het even niet meer weet.
Kijk om je heen en zie de ander, er is er altijd één die jou niet vergeet!
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BRANDWEER HAPS
Beste dorpsgenoten,
De stormen van de afgelopen weken hebben weer bewezen dat we in Nederland een
goed georganiseerde brandweer hebben, vele vrijwilligers en beroepscollega’s zijn vele
uren in touw geweest om de meest uiteenlopende klussen op te lossen. Ook de post
Haps is net zoals alle 38 posten in Brabant-Noord op voorhand van storm Eunice
gealarmeerd om de kazerne te gaan bezetten. Bij deze “stormprocedure” komen de
meldingen via de (mobiele) telefoon of via de mail op de kazernes binnen.
Dit doet men om het communicatienetwerk C2000 zoveel mogelijk te ontlasten.
De kazernecoördinator stuurt afhankelijk van de prioritering de voertuigen op pad om
hulp te gaan verlenen.
Ook kunnen burgers zelf meldingen doorgeven, het
telefoonnummer van de kazerne Haps tijdens dit
soort omstandigheden is 088- 020 84 84.
Let op, normaal is de kazerne niet bezet, alleen
tijdens de stormprocedure is er iemand aanwezig.
Natuurlijk kan men ook fysiek meldingen door komen geven.
Goed om wederom eens onder de aandacht te brengen welke vormen van hulpverlening
spoedeisend zijn en welke de burger zelf op kan lossen.
De uitrukken van afgelopen weken:
17 januari
Schuttersweg, liftopsluiting
18 januari
Schuttersweg, liftopsluiting
18 februari
Bezetten kazerne i.v.m. stormprocedure
Diverse locaties ingezet geweest
18 februari
De Stappert, stormschade, muur omgevallen
Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel

STORM DUDLEY BLAAST KUNSTWERK WEG
Tien jaar hebben we aan de Kalkhofseweg kunnen
genieten van het kunstwerk “Gebundelde Emoties”
van Hein Aldenhoven. Hein noemde het kunstwerk
zo, omdat die drummers hun emoties er op
hebben uitgeslagen.”
Foto: Hein Aldenhoven.
Kunstwerk weggeblazen

De koepel die gemaakt was van bekkens zijn
kapotgeslagen en gescheurd; er is niets meer
van over. Storm Dudley ging zijn gang.
Het kunstwerk is in de loop der jaren gigantisch
vele keren gefotografeerd.
Het was een koepel van 104 bekkens.
Hein Aldenhoven maakte het kunstwerk in 2011 en
al die jaren stond het bij Hein in de wei.
Opnieuw in elkaar zetten is geen optie voor Hein,
zijn werk is vergankelijk.
Als zoiets gebeurt, is dat niet leuk en dat doet pijn
maar, zoals Hein zegt: “alles komt en gaat!”
Foto: Hein Aldenhoven.
Het kunstwerk in betere tijden
DE SCHAKEL 5-2022
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MUZIEKNIEUWS JULIANA
De carnavalsdagen zitten er weer op: Tijd voor het voorjaar: Tijd voor nieuwe plannen!

Het was lange tijd moeilijk om activiteiten en optredens te organiseren/ te plannen
maar onze agenda loopt alweer lekker vol.
Voorlopige agenda voor 2022:
• Zondag 20 maart: Deelname De Rozenbottels aan Blaaskapellenfestival in
Groesbeek
• Dinsdag 22 maart: Optreden Rozenbottels in het Atrium/De Lookant te Wanroy
• Zaterdag 2 april: Deelname orkest LPM 30+ aan voorjaarsconcert Gassel
• Zondag 3 april: Frühschoppen van Blaaskapel de Rozenbottels
aanvang 12.00 uur/zaal open om 11.00 uur
• Zondag 10 april: Blaaskapel de Rozenbottels neemt deel aan het
blaaskapellenfestival Böhmische Perle in Boxtel
• Zaterdag 16 april: Jubilarissenconcert 2020/2021
• Woensdag 27 april: Opluistering Koningsdag
• Zaterdag 30 april: Deelname slagwerkgroep Juliana aan slagwerkfestival in Schaijk
• Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag: Rommelmarkt 2022
• Weekend Hemelvaart: Openluchttheater Eldorado
• Zondag 26 juni: Tuinfeestconcert bij CV de Zelfkant
• Zaterdag 17 september: Jaarlijkse Oudijzeraktie. Aanvang 09.00 uur
• Zaterdag 15 oktober: Jubilarisenconcert 2022
• Zaterdag 22 oktober: Blaaskapellenfestival De Rozenbottels
• Kerstconcert: 18 december
We Want You en Music Night
Helaas hebben we moeten besluiten om ons mooie
project ‘We Want You’ dit jaar niet meer te laten
plaatsvinden. ‘We Want You’, editie 3, stond in maart
2020 op de agenda. De Coronapandemie verhinderde
dit en ook in maart 2021 moesten we overgaan tot
het annuleren van deze activiteit.
Een evenement als ‘We Want You’ kent een lange en
intensieve voorbereidingstijd voor alle deelnemers,
coaches,
vrijwilligers en leden van Juliana. Om
Jori van Gemert; de winnares
agenda technische redenen gaat het niet meer
van WWY 2018!
lukken om in 2022 een editie te brengen… maar… :
we laten ons Hapse talent zeer zeker niet in de steek en zijn in beraad over de volgende
editie en uiteraard houden wij iedereen op de hoogte!
In de 4-jaarlijkse cyclus zou in 2022 ook de 5e editie
plaatsvinden van de Music Night.
Ook voor deze happening geldt dat we ook hiervan de
planning in beraad hebben. Meer nieuws volgt!
Rommelmarkt 2022
Onze agenda is echter al aardig gevuld. Ook de
Rommelmarkt op Hemelvaartsdag staat weer in de
steigers en in de volgende Schakel hopen wij jullie daar
alvast meer nieuws over te kunnen vertellen (Start
inzameling).
Tot zover: We zien jullie vast binnenkort!
Bestuur en Leden Muziekvereniging Juliana
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CABOOSE
Beste kids van Haps
Ook wij gaan weer starten!!!
Na de carnavalsvakantie gaat ook Caboose weer
beginnen met de activiteiten.
Wat hebben wij er zin in!
De volgende data zijn nu gepland:
Knutsel:
18 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni.
YOLO:
25 maart, 22 april, 13 of 20 mei en 17 juni.
NEXXT:
11 maart, 1 april (geen grap),
20 mei en 24 juni.
Hopelijk zien we jullie snel weer!!
Groeten van Team Caboose
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CARNAVALSVIRUS OP DE BONGERD
In Haps heerst een virus. Nee, niet het coronavirus,
maar het Carnavalsvirus! Zelfs op de Bongerd in
Haps heerst het carnavalsvirus dit jaar gelukkig weer!
En daarom willen we iedereen in Haps laten weten dat
we trots zijn op de Bongerd Prins en Prinses.
Prins Siep d’n 1e en Prinses Lindsey
Adjudant Joep, Nar Boyd, Hofdames Merel en
Fenna en Pages Ise en Sanne en natuurlijk hun
voltallige raad van 13!
Dit jaar mocht het maar klein en toch nog zoveel
mogelijk in de klassenbubbels gevierd worden en toch
is er wederom een groot feest van gemaakt.
De prins en prinses en hofhouding met hun raad
hebben zich schoolbreed ingezet voor alle
carnavalsactiviteiten.
Geweldig om te zien hoe het dan leeft en dat groep 8
dit op zo’n geweldige manier heeft weten vorm te geven samen met hun meester
Harrie, die koste noch moeite heeft gespaard om er een geweldig feest van te
maken.
Op carnavalsvrijdag werden ze natuurlijk weer thuis met de fiets opgehaald om
vervolgens naar school terug te gaan en daar met een ereboog te worden
ontvangen. Tijdens deze rit werden ze dit jaar vergezeld door Prins Hans d’n 3e
en Prins Daan d’n 1e samen met hun prinsessen en hofhouding.
Ook mochten ze voor één dag de sleutel van school ontvangen en waren ze heerser
over de Bongerd.

Bij deze willen we Siep en Lindsey dan ook nog eens extra in
het zonnetje zetten samen met hun hofhouding en raad van 13.
Wat een prachtig stel en het plezier spatte ervan af!
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GEEF DE PEN DOOR AAN …
Je kreeg de pen doorgeven van juf Linda. Hoe kennen
jullie elkaar? Juf Linda is directeur van de school.
Ik zit daar in groep 6. We zien elkaar dus best veel.
Naam: Siem Lamers
Leeftijd: 9 jaar
Hobby’s?
Ik doe aan voetballen. Ik zit in JO10 van Hapse Boys.
Ook vind ik het leuk om buiten te spelen en te gamen. Ik
vind vooral schietspelletjes, zoals Fortnite, leuk. Als we
buitenspelen is het het spel Jachtseizoen wat we doen.
Voor Jachtseizoen spreken we dan af op het schoolplein
en gaan dan door heel Haps. Voetballen doen we vaak op
school in de pannakooi, op de Schans of in de Willem
Alexanderlaan.
Wat vind je het leukst in of van Haps?
Ik heb heel veel vrienden. Het dorp is ook niet al te groot en toch hebben we best
wel veel dingen zoals een winkel, een dokter, de bakker en voetbalveldjes. Alles ligt
ook lekker dichtbij waardoor je er snel naartoe kunt gaan. We hebben een leuke
school. Spelling vind ik echt leuk om te doen en ook woordenschat.
Haps is gewoon een leuke plek.
Wat zou je graag anders zien in Haps?
Eigenlijk niets
Wat mis je in Haps?
Er worden nu best wel veel fabrieken gebouwd en ik vind het fijner als er nog meer
plekken zijn om te spelen. Er zouden bijvoorbeeld nog meer voetbalveldjes
gemaakt kunnen worden. Ook zou een grotere pannakooi en een iets grotere
speeltuin bij Hapse Boys wel heel leuk zijn.
En een kabelbaan vind ik ook wel leuk.
Er staat er eentje in het Hapse bos maar nog eentje erbij zou wel leuk zijn.
Ik zou het ook wel fijn vinden als de attracties op de kermis minder duur zijn.
Aan wie wil je de pen doorgeven en waarom?
Ik geef de pen door aan Noek Nabuurs. Haar broertje Kick is mijn beste
vriend. Ik vind het leuk om het daarom aan haar door te geven.
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BOMENWANDELING IN DE VILT BIJ BEUGEN
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IVN De Maasvallei organiseerde een
bomenwandeling in De Vilt bij Beugen.
De Maasvallei is een afdeling van het IVN
(In Voor Natuur) en heeft als werkgebied Boxmeer
en Sint Anthonis.
Het verenigingslokaal is 'Het Natuurpalet', De Raetsingel 5, 5831 KC Boxmeer.
Als IVN laten we geïnteresseerden de natuur beleven.
Informatie: ivndemaasvallei@outlook.com
Hallo IVN'ers,
Een bomenroute in de Vilt lopen met kinderen betekent veel zien maar vooral
beleven. Overal modder om in uit te glijden en water om in te springen.
Bomen om te bekijken naar leeftijd, diertjes die erin leven, om de hoogte te
schatten, schors te tekenen, het stuifmeel te zien van de hazelaar met haar
lange snotneuzen en hele kleine mini rode bloempjes.
De roodborstjes en koolmeesjes die in de bomen zingen; er is zoveel te zien en te
horen dat de kinderen zich niet vervelen. De wandelpaden zijn te saai want door
het bos lopen is spannender, er valt meer te beleven. Het Ambtenarengat was een
uitdaging om vis te zoeken, maar dan moet je wel het water in.
Conclusie: Een geslaagde en onvergetelijke middag, het was droog tot we naar huis
gingen. Tot de volgende keer op woensdag 9 maart, dan gaan we naar de
Staatsbossen in St. Anthonis om de boswachter te helpen met boompjes omzagen
in de heide. Groetjes van de IVN-leiding.
Jac.
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VOORLEESKAMPIOEN REGIO CUIJK NOEK NABUURS
Tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd strijden kinderen uit
groep 7 en 8 voor de titel Voorleeskampioen van Nederland.
Aan deze wedstrijd kunnen alle basisscholen in Nederland
meedoen. BiblioPlus organiseert de lokale rondes.
De kinderen die deelnemen wonnen op hun school de Voorleeswedstrijd. Zij lezen een
fragment voor uit hun favoriete kinderboek. De winnaars van deze lokale rondes gaan
door naar de regionale rondes. De winnaar van de gemeentelijke ronde van De
Nationale Voorleeswedstrijd, gaat als voorleeskampioen door naar de vervolgronde. Als
alles goed blijft gaan, wordt hij/zij zelfs voorleeskampioen van Noord-Brabant!
De provinciale finales vinden plaats in de maanden maart en april.
De provinciale voorleeskampioenen treffen elkaar tenslotte op woensdag 25 mei
2022 ivoor een groots opgezette landelijke finale in Tivoli Vredenburg in Utrecht.
Uit land van Cuijk deden negen voorleeskampioenen van negen basisscholen mee en
lazen de meest prachtige verhalen aan de jury voor. I.v.m. de coronaregels vond op
15 februari de Voorleeswedstrijd van de regio Cuijk digitaal plaats.

Noek Nabuurs van de Bongerd in Haps won de voorleeswedstrijd regio Cuijk.
Enkele leuke prijzen heeft ze al in ontvangst mogen nemen nl. een gouden medaille,
een grote beker, een oorkonde en een boekenbon. Het boek waar Noek een stukje uit
voor las heette: ‘Escape Game’ van Maren Stoffels.
Noek gaat zaterdag 12 maart naar de halve finale van
De Nationale Voorleeswedstrijd van de Provincie NoordBrabant. Deze is in cultureel Centrum Jan van Besouw in
Goirle van ± 9.15-12.15 uur.
Gefeliciteerd Noek en we wensen je heel veel succes in
de volgende ronde!
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“IK STEL HET ZEER OP PRIJS DAT JE ME HET ALBUM
PERSOONLIJK WILT OVERHANDIGEN”

Adres Onbekend is een radioprogramma van KRO-NCRV op NPO 5 waarin met de hulp
van luisteraars uit het oog verloren dierbaren worden herenigd. Vaak worden verloren
familieleden, oude vrienden of geliefden gezocht.
Op zondag 30 januari 2022 was een nicht (Roos) van onze dorpsgenoot Joop Cornelis
op zoek naar Joop en Hans Cornelis, halfbroers van haar moeder.
Roos krijgt na het overlijden van een neef
in Australië, Walter Cornelis, een antiek
fotoalbum toegestuurd via zijn dochter:
“Het is een prachtig antiek fotoalbum, een
zolderalbum uit 1830, met sepia foto’s die
door een fotograaf zijn genomen, echt een
pareltje.
Er staan allerlei familieleden Cornelis op,
zelfs uit de 19e eeuw.
Roos: ”Ik ben van een latere generatie, dus
ik ben van een latere generatie en ben een
Cramer, mijn moeder was de Cornelis in
ons gezin. Op de foto’s staan o.a. de vader
van {mijn grootvader} en zijn broers. Ik
heb Joop en Hans maar 1 keer ontmoet in
Leeuwarden, uit een latere relatie van mijn
opa Joseph Cornelis. Ik zou hen graag dit
album willen geven.
Roos vertelde in de uitzending dat zij zich
goed kan voorstellen dat dit album van emotionele waarde kan zijn: “Ik zou het zelf ook
fantastisch vinden als er opeens een fotoalbum van mijn familie op zou duiken. Ik kan
me voorstellen dat het ook voor Joop en Hans van waarde is, zij zijn volle Cornelissen.
Zij hebben waarschijnlijk geen weet van het bestaan van deze foto’s.”
Waar zijn Joop en Hans Cornelis nu?
Het laatste spoor naar de twee mannen gaat naar de Parallelweg in Haps, maar dat is
wel een adres uit 1986. Met behulp van enkele aanknopingspunten ging men in het
radioprogramma op pad:
* broers Joop en Hans Cornelis
* geboren rond 1945 en 1947
* laatst bekende adres was in 1986: Parallelweg in Haps
* hun vader is Joseph Cornelis en hun moeder heet Nel
DE SCHAKEL 5-2022
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Joop zit in het bestuur van onze plaatselijke K.B.O. en via dat lijntje krijgen de
programmamakers al snel contact met Joop, die helaas moest vertellen dat zijn broer
Hans Cornelis niet meer leeft.
Maar Joop is zeer geïnteresseerd in het fotoalbum en komt aan de lijn in gesprek met
Roos: “Ik stel het zeer op prijs dat je me het album persoonlijk wilt komen
overhandigen! Ik kan me jou ook nog wel herinneren hoor, Roos. Mooi dat je me hebt
weten te vinden.”
Joop, geboren in Bandoeng, is in het verleden
altijd al bezig geweest met familie en
stamboom van familie Cornelis en ging hiervoor
op zoek in archieven in binnen- en buitenland.
Roermond is de stad waar de meesten van de
familie Cornelis vandaan komen.
Zijn overgrootvader komt uit het Belgische
Peer.
Samen met Joop doken we even in het
familiearchief via de site:
Genwiki.nl/limburg/index.phpFamilie cornelis
Aegidius Wilhelmus Cornelis rentmeester
Daar kwamen we terecht bij Generatie 1
I. Aegidius Wilhelmus Cornelis “ex Peer”,
geboren rond 1741, dakpannenfabrikant,
rentmeester van het kapittel van Thorn,
grondmeier, overleden te Thorn 5 april 1816.
De dakpannenfabriek verhuisde later van Peer
naar Thorn. Het bedrijf bestaat nog steeds,
maar nu onder een andere naam.
Generatie 2
1. Mr. Gerardus Aegidius (Gérard-Égide) Cornelis, gedoopt te Thorn 21
september 1772, procureur, advocaat, president Roermondse rechtbank (18221825), raadsheer Hooggerechtshof te Luik (1825-1856), Ridder in de
Leopolsorde, overleden te Luik
8 maart 1856, ongehuwd.
2. Josephus (Jozef) Cornelis, gedoopt te Thorn 14 oktober 1780, notaris
te Weert (1808-1815), te Beegden (1815-1819) en te Roermond (1819-1850),
overleden te Beegden (huis Nederhoven) 27 december 1851.
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Er bleken in de familie Cornelis in het verre
verleden vele belangrijke personen geleefd en
gewerkt te hebben; van rentmeester tot
fabrikant, van notaris tot zelfs lid van de
Tweede Kamer, procureur, advocaat, president
Roermondse rechtbank, raadsheer
Hooggerechtshof te Luik.
Joop, kun je in het kort iets meer vertellen
over je eigen familie?
Een dochter van mijn halfzuster Jetty (Roos)
heeft ons via ‘Adres onbekend’ benaderd.
Kasteel "Huis Nederhoven" te
Ik wist dat er nog
Beegden, in de 19e eeuw in het bezit
familie van de tak
van notaris Joseph Cornelis.
Cornelis in Nederland
woonde, echter zijn die contacten niet geïntensiveerd. Middels
haar zoektocht, en na ons gesprek, hebben we afgesproken
om deze familieband nieuw leven in te blazen.
Je hebt met je nicht Roos afgesproken om bij haar in
Waalwijk op bezoek te gaan
Klopt 16 februari zijn wij bij haar op bezoek geweest.
Het was een aangename kennismaking en het was erg
vertrouwd.
En hoe heb je
het bekijken
van de familiealbum met foto’s van je
voorouders ervaren?
Voor mij is dit heel speciaal.
Zoals je weet, ben ik met de stamboom
bezig en met dit album en de informatie
van Roos zijn dit waardevolle
aanvullingen.
Tot slot: Hoe ga je verder met de nu
weer herstelde familiecontacten?
Zoals ik boven al aangaf, die zullen we
zeker versterken en uitbouwen.
Genwiki.nl/limburg/index.phpFamilie cornelis Aegidius Wilhelmus Cornelis rentmeester
in Thorn.
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KERNENCV HAPS
Welkom in de digitale
omgeving van Haps. Het
bouwteam heeft een KernenCV
voor Haps opgesteld.
Het bouwteam brengt met het KernenCV de toekomstige behoeften van Haps in beeld.
We willen graag weten of u zich als inwoner in deze behoeften herkent.
Samenwerking
Het bouwteam praat mee over de samenwerking met de gemeente in de toekomst. Dat
kan samenwerking op allerlei gebieden zijn. Denk bijvoorbeeld aan verkeer, inrichting
van uw straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer,
onderwijs, duurzame energie. Over al deze onderwerpen gaat het bouwteam de
komende periode hun ideeën met u delen.
Via dit platform kunt u reageren, meepraten of vragen stellen aan het bouwteam.
In het KernenCV staan de belangrijkste kenmerken, sterke en minder sterke punten en
focuspunten voor de toekomst. Bekijk het KernenCV Haps:
https://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/haps/kernencv+haps/handlerdownloadfiles.as
hx?idnv=2088067
Reageren op het KernenCV
We willen natuurlijk graag dat ook u zich kunt vinden in het KernenCV.
Geef aan wat u belangrijk vindt voor ons dorp door te reageren op het KernenCV.
Leden Bouwteam Haps
- Jeroen van den Hoogen
- Voorzitter
- Joost van den Besselaar
- Teun Verschuren
- Jules Loeffen
- Thijs Mooren
- Gidéon Zonnenberg
- Luc Arts
- Robert Heester
- Frans Martens
Neem contact op met het bouwteam van uw dorp via dorpsraadhaps@gmail.com
Reageer op jouw KernenCV
Herken jij je als inwoner in dit CV? Laat het ons weten! Reageer vóór zondag
6 maart op het KernenCV van jouw kern via www.onslandvancuijk.nl en laat een
reactie achter via het reactieformulier. Na zondag 6 maart verwerken de bouwteams
alle reacties in het definitieve KernenCV. Alle kernenCV’s worden aangeboden aan het
gemeentebestuur van Land van Cuijk.
Meer informatie

Ga naar www.onslandvancuijk.nl voor meer informatie over de kernendemocratie
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NIEUWSBRIEF DORPSRAAD FEBRUARI
Beste dorpsgenoten,
Het nieuwe jaar is al weer even bezig
en als dorpsraad zijn we benieuwd hoe
de “nieuwe” politiek gaat werken in
onze nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Tot nog toe blijft het erg stil aan gemeentelijke zijde ondanks dat we op 7 januari
2022 de gemeente herinnerd hebben aan de openstaande vragen van de
dorpsraadvergadering van 19 oktober 2021!
De vragen gaan over Tiny Houses, Facility
point en uitvoering woningbouwplannen.
Hierbij een oproep aan de “Hapse” politici om
helderheid te vragen bij het :and van Cuijkse
gemeentebestuur.
Verder hebben we als dorpsraad een
aanvraag ingediend bij RBT Laarakker om een
bijdrage te krijgen uit het sponsorbudget voor
een nieuwe feestverlichting in ons dorp, uit te
voeren tegelijk met de herinrichting van de
dorpskom.
Heeft iemand hier nog ideeën over dan horen
we dit graag.
Het aanbrengen en verwijderen is eigenlijk
geen taak van de dorpsraad dus hier zoeken
Voorbeeld kerstverlichting in Cuijk
we nog een oplossing voor; misschien iets
voor de nieuw op te richten ondernemersvereniging? Of zoals in Cuijk waar de
kerstverlichting er in februari nog hangt, of blijft ie het hele jaar branden?
De lamp op ons levenspad verlicht alleen onze volgende stap.
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Kernen CV Haps
Met de vorming van de nieuwe gemeente is ook een verzoek gedaan aan alle
aangesloten dorpen en wijken om een kernen CV’s op te stellen. Dit als
kennismaking met de nieuwe gemeente en als uitgangspunt voor plannen in de
toekomst. Afgelopen jaar heeft een bouwteam in een tweetal bijeenkomsten een
kernen CV voor Haps opgesteld. Dit kernen CV van Haps is samen met de andere
CV’s gepubliceerd op de website Ons Land van Cuijk (www.onslandvancuijk.nl).
Inwoners van Haps hebben nu de gelegenheid gehad om te reageren via die
website aan de hand van een aantal vaste vragen.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om nog te reageren is voor alle inwoners
in de weken 7 t/m 10 (14 februari t/m 13 maart) het reactieformulier
opengesteld. Op basis van de binnengekomen reacties wordt het kernen CV van
Haps geüpdatet.
Industrieterrein Laarakker gaat uitbreiden in het stuk Noordwest
Met omwonenden is overeengekomen dat er een flinke groene buffer komt tussen
de Cuykseweg en het industrieterrein. Dat is een mooi resultaat en de Dorpsraad is
tevreden hiermee. Bouwhoogtes worden nog verder besproken met de gemeente
en molenaars en ook over de geluidsnormen wordt nog gesproken.
Openbare dorpsraadvergadering
De volgende openbare dorpsraadvergadering wordt gehouden op
5 april om 20.00 uur in café zaal De Posthoorn.
Noteer alvast de datum!

NIEUW VERBRANDINGSLABORATORIUM IN HAPS
Peutz start met de bouw van een nieuw laboratorium voor brandveiligheid op
bedrijvenpark Laarakker. Het bestaande laboratorium in Molenhoek is te klein om
aan de toegenomen vraag naar gecertificeerde brandtesten te kunnen voldoen.
In Haps krijgt Peutz de beschikking over ruim 2000 vierkante meter
en daarmee kunnen onderzoeken op het gebied van brandveiligheid
ontwikkeld en uitgevoerd worden en kan verdere uitbreiding
plaatsvinden.”Er bestaan wel tweeduizend diverse types
brandtesten. Je moet denken aan brandveiligheid van tunnels, aan
de scheepvaart en bouw.”
Het nieuwe laboratorium wordt naar verwachting het eerste kwartaal van 2023 in
gebruik genomen.
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JA HOOR,
HET NABOUWEN VAN EEN ROMEINSE TEMPEL GAAT DOOR
Laat duidelijk zijn: wij waren tegen. Onze argumenten daarvoor zijn
divers, maar het belangrijkste is toch wel dat wij geen enkel draagvlak
bespeuren. Een jongere zei me pas: ‘Ik snap werkelijk niet waar de
gemeente mee bezig is. Ik zoek een plekje om te wonen. Maak daar
maar werk van’.
Een begrijpelijke reactie waaruit je o.a. kunt concluderen dat het nabouwen van
een Romeinse tempel weinig of geen prioriteit heeft. Een andere veelgehoorde
redenering is dat toeristen op een steenworp afstand in Nijmegen en Xanten bij het
Romeinse Verleden terecht kunnen. De kosten van de tempel, waar rondleidingen,
lezingen, cursussen en workshops gehouden moeten worden, zijn ook navenant:
sowieso € 356.000,- (ex BTW), waarvan 3 stichtingen ieder zo’n
€ 30.000,- bijdragen (Heemtuin, Beeldentuin, Ceuclum). Door de rest te bekostigen
wordt de gemeente eigenaar met de onderhoudskosten voor de toekomst voor haar
rekening. De vraag is of de bouwkosten inmiddels niet flink opgelopen zijn.
Subsidies zijn nog niet gevonden. Men denkt jaarlijks € 30.00,00 te verdienen met
entreegelden. De extra OZB-opbrengsten uit RBL € (25.000,-) en de hogere
opbrengsten uit toeristenbelasting (€ 10.000,-) worden structureel ingezet voor
deze toeristische ontwikkeling.
Daar bovenop komt een
incidenteel bedrag van
€ 120.000,- voor de
projectmanager.
De persoon ziet toe op het
bouwproject en controleert ook
de verbouwing van het VVVkantoor naar een museum.
Er wordt ook een kas gebouwd
om o.a. brugstenen in te
kunnen bewaren. Ook over dat
laatste waren we kritisch.
Het lijkt niet van deze tijd om alles naar binnen te halen. Er zijn mooie voorbeelden
om met alle vondsten naar ‘buiten’ te komen en onder de aandacht te brengen om
toeristen en anderen te lokken (zie foto).
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‘Bel het gemeentehuis maar,’ is wat ons betreft niet genoeg
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering hebben we vragen gesteld over de
dienstverlening. Als Liberaal LVC krijgen we erg veel vragen, maar ook klachten
over de nieuwe gemeente. Vaak gaan deze over het lang moeten wachten op een
antwoord, over het niet kunnen bereiken van de juiste mensen, soms ook om heel
praktische zaken.
Met de beantwoording van de vragen waren we niet tevreden, want zoals de kop
van deze alinea luidt ‘iedereen kan het gemeentehuis bellen’ kunnen wij niet mee
uit de voeten. Daarom heb ik contact opgenomen met andere raadsleden die het
onderwerp ook belangrijk vonden tijdens de raadsvergadering. Zo zijn we met
vieren (Moniek van den Elzen, Maarten van Gemert, Mariëlla Bastiaans en ikzelf)
naar het gemeentehuis getogen om op de koffie te gaan, o.a. bij directeur
dienstverlening.
We hebben onze zorgen gedeeld en hebben gezocht naar verbeterpunten. Zo
kunnen de zogenaamde gebiedsmakelaars een belangrijke rol gaan spelen als het
gaat om de gemeente laagdrempeliger te maken. Dat kan dan ook betekenen dat
deze personen een spreekuurtje organiseren of bij mensen aan huis komen.
We blijven het volgen, dat er ook daadwerkelijk werk van gemaakt worden…anders
gaan we weer op de koffie
Ik hoor graag wat uw ervaringen zijn t.a.v. de
bereikbaarheid, de laagdrempeligheid en het contact met de gemeente.
Is er in Haps behoefte aan een dorpshuis of MFA (multifunctionele
accommodatie)?
Mocht die behoefte er zijn, een voorziening waar mensen samen kunnen komen,
dan denk ik dat het belangrijk is dat er vanuit de gemeenschap werk van wordt
gemaakt. Anders vissen we dadelijk achter het net.
Een aantal jaren geleden werd er vanuit Haps geredeneerd: een nieuw gebouw is
niet nodig, maar op termijn iets inrichten is wel belangrijk voor een stukje
leefbaarheid. Nagenoeg alle kernen hebben hun eigen dorpshuis. Bijvoorbeeld
Linden met haar 270 inwoners heeft een prachtige accommodatie. Dat gun ik ze
oprecht van harte, maar Haps met haar 3000 inwoners ook.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
www.liberaal-lvc.nl

T: 06-23411107
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NABUURS NIEUW HOOFDKANTOOR IN HAPS
Nabuurs bouwt aan de toekomst en krijgt een nieuw hoofdkantoor in Haps

Nabuurs logo

De kogel is door de kerk. In 2023 krijgt Nabuurs een
nieuw, duurzaam hoofdkantoor op bedrijventerrein
Laarakker aan de A73 bij Haps.
De vergunningen zijn rond en in 2022 start men met
de bouw van het toekomstbestendige pand.

Het nieuwe hoofdkantoor biedt ruimte om te groeien. Het pand heeft 30.000 m2 opslag
en maar liefst 800 m2 kantoorruimte. Het hoofdkantoor wordt voorzien van moderne
werkplekken met state-of-the-art ICT en
heeft o.a. vergaderzalen die zijn voorzien
van de modernste audiovisuele
hulpmiddelen.
Daarnaast is het volledige pand ingericht
op het faciliteren van ontmoetingen.
Ook het opleidingscentrum is nieuw.
Hier wil Nabuurs het delen van kennis en
samenwerken aan projecten nóg meer
centraal stellen. Dat alles gebeurt in een
Haps nieuwbouw
milieuvriendelijke omgeving.
Enthousiast over de toekomst
Het nieuwe hoofdkantoor wordt gebouwd volgens het BREEAM-NL Nieuwbouw 2020
keurmerk. BREAAM staat voor Building Research Establishment Environmental
Assessment Method en is het eerste duurzaamheidskeurmerk voor ‘gebouwde
omgevingen’ ter wereld. Dat past goed bij bedrijventerrein Laarakker waar men in 2022
start met bouwen.
Gelegen aan de A73 biedt Laarakker ruimte aan ambitieuze bedrijven met een focus op
duurzaamheid. Het bedrijventerrein maakt dan ook gebruik van innovatieve en
milieuvriendelijke concepten op het gebied van water en energie, waardoor het gebruik
van aardgas sterk wordt gereduceerd.
Volledig klimaatneutraal
Dat vormt een perfecte match voor de ambities van Nabuurs. Het nieuwe pand zit
namelijk bomvol duurzame techniek. Zonnepanelen, ledverlichting en 29 laadpalen voor
elektrische auto’s zijn slechts enkele factoren die zorgen voor een klimaat neutrale
werkplek. Daarnaast maakt het nieuwe hoofdkantoor uitsluitend gebruik van elektrische
klimaatinstallaties en warmtepompen. Dat zorgt voor een pand dat geen gebruik gaat
maken van gas of andere fossiele brandstoffen.

26

DE SCHAKEL 5-2022

Reactie Ard Nabuurs: “Groeien in ambitie, ruimte en warmte!”
“Nabuurs heeft duidelijke groeiambities en wil te allen tijde een fijne, warme plek zijn
voor mensen om te werken. Wij zijn dan ook erg blij met de ontwikkeling van een nieuw
ultramodern hoofdkantoor dat is gekoppeld aan een nieuw warehouse van 30.000 m 2.
En dat in het dorp waar het allemaal begon voor Nabuurs! Men heeft in het ontwerp
veel aandacht besteed aan de kwaliteit en duurzaamheid van het gebouw zodat ons
nieuwe hoofdkantoor ook voor de lokale omgeving van toegevoegde waarde is.
Zo komen we samen verder, zoals we dat al 60 jaar doen’’.

vooraanzicht Haps nieuwbouw

achtergevel Haps nieuwbouw

Over Nabuurs
Nabuurs ontwikkelt en implementeert geïntegreerde en future proof supply chain
concepten voor FMCG, retail, horeca en personal care. Hun missie: de beste weg
realiseren voor de producten van onze klanten, in termen van kosten, service,
duurzaamheid en veiligheid. Met meer dan 20 vestigingen, ruim 1.000 medewerkers en
100 miljoen euro omzet per jaar behoort Nabuurs op het gebied van FMCG-, retail- en
horecadistributie bij de grootste logistieke dienstverleners van de Benelux.
Meer informatie: www.nabuurs.nl
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HAVOC WEER VOLOP AAN HET VOLLEYBALLEN
We zijn weer volop aan het volleyballen! Sommige
teams hebben niet alleen op zaterdag wedstrijden
gespeeld maar ook op doordeweekse dagen om de
geannuleerde wedstrijden in te halen. Hier en daar
wordt nog een wedstrijd gecanceld i.v.m. corona.
Maar wat zijn we blij dat we ook weer met publiek mogen spelen! De Nevobo
(volleybalbond) heeft besloten dat de competitie verlengd gaat worden t/m mei om zo
hopelijk alle wedstrijden nog te kunnen spelen. Kun je toch niet bij de wedstrijd(en)
aanwezig zijn en wil je op de hoogte blijven van de uitslagen?
Bekijk de website voor de uitslagen en programma's: www.vc-havoc.com
Volleybaltermen en regels - hoe zit dat?!
In de vorige Schakels hebben we jullie uitleg gegeven over de
verschillende technieken om een bal te spelen tijdens het
volleyballen. Naast verschillende technieken zijn er ook verschillende
posities in het volleybal.
Er kan op 5 verschillende posities gespeeld worden.
Bij de mini’s en aspiranten zijn er meestal nog geen vaste posities;
vanaf de heren- en damesteams wel.
Spelverdeler: Zoals de naam al zegt verdeelt de spelverdeler het spel.
Hij/zij speelt meestal de 2e bal bovenhands om zo de aanvallers te bedienen.
Midden: Staan meetstal alleen aan het net. Zij zorgen dat er met 2 personen
geblokkeerd wordt aan de buitenkanten. De midden kan ook een bal krijgen om aan te
vallen.
Paser/loper: Staan zowel in het achterveld als aan het net. In het achterveld
verzorgen ze de pass en de servicepass. Aan het net zorgen ze voor de aanval en een
blok.
Diagonaal: Als de spelverdeler aan het net staat, staat de diagonaal achter in het
veld en andersom. De diagonaal krijgt vaak een set up (weet je nog?) die de
spelverdeler achterover moet spelen. Ze vallen aan, blokkeren en verdedigen.
Libero: Staat alleen in het achterveld. Hij/zij komt meestal voor de middens in het
veld. De libero verzorgt de servicepass én de verdediging en zorgt dat iedereen in het
achterveld op de goede plek staat. De libero heeft een ander kleur shirt aan.
Aankomende wedstrijden
05-03-2022
08-03-2022
12-03-2022

13-03-2022
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12:30
14:30
16:30
20:00
14:00
14:30
16:00
16:00
16:00
16:15
16:15
17:00
19:30
13:00
14:00
14:00
15:00

HaVoC MC1
Vocala MC2
HaVoC DS 6
TFC DS 3
HaVoC DS 5
Flamingo’s’56 DS 3
ActiveRooy HS 1
HaVoC HS 3
VV Utrecht DS 2
HaVoC DS 1
VC Volt HS 2
HaVoC HS 1
Olsredlem DS 1
HaVoC DS 3
Vollan’65 DS 3
HaVoC DS 5
TFC DS 3
HaVoC DS 6
Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 3 HaVoC DS 4
Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 1 HaVoC DS 2
VC Athos’70 HS 3
HaVoC HS 3
Hovoc HS 3
HaVoC HS 2
HaVoC N5 2
Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 2
Vocala N5 2
HaVoC N5 1
HaVoC N5 2
Flamingo’s’56 N5 1
HaVoC N5 2
HaVoC N5 1
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NABUURS OPEN DUBBEL TOERNOOI
TV DE ZOETSMEER ORGANISEERT NABUURS OPEN DUBBEL TOERNOOI
Na 2 jaar van afwezigheid staat het Nabuurs Open dubbel
Toernooi weer op de agenda van TV de Zoetsmeer.
Het regionaal bekende en aansprekende toernooi wordt gespeeld
van zaterdag 19 maart t/m zondag 3 april.
De inschrijving is geopend, dus meld je direct aan!
Onderdelen: Dames dubbel, Heren dubbel en Gemengd dubbel.
Toernooi info en inschrijven via: mijnknltb.toernooi.nl
Aanmelden kan tot 6 maart.

BADMINTONCLUB DE STAPPERT
In Haps hebben we ook de mogelijkheid om overdag te badmintonnen.
Badmintonclub De Stappert biedt de mogelijkheid om op dinsdag- en/of
donderdagochtend te badmintonnen. De liefhebbers kunnen daarna nog even
bijpraten onder het genot van een bakkie koffie. Deze vereniging is voor jong
en oud en voor dames en heren. Indien je meer willen weten neem dan
contact op met Henny Cuppens, tel 06-22999592 of ondergetekende.
Mocht je interesse hebben, kom eens geheel vrijblijvend kijken en
meespelen op dinsdag- en of donderdagochtend. Graag vooraf even contact opnemen
met ondergetekende, zodat ik ervoor kan zorgen dat een extra racket aanwezig is.
Sjef Jansen, tel. 06-52855862
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HAPSE BOYS NIEUWS
Op een zeiknatte zondag net voor carnaval (20 februari) in Wansum
heeft Hapse Boys 1 het eerste puntje van het seizoen binnen weten te
halen door met 3-3 gelijk te spelen teven SV United 1. Verder speelde
die zondag alleen Hapse Boys 4, maar dat team had de Carnaval
klaarblijkelijk al in het hoofd (zie de uitslag hieronder).
Alle andere wedstrijden werden die zondag afgelast als gevolg van de
toestand van de velden.
Zo schiet het nog niet echt op om de competities uit te voetballen.
Alle mogelijke speelzondagen zijn inmiddels propvol gepland.
Hoe lang zal het duren, alvorens de KNVB ook inziet dat het niet mogelijk is om alle
klassen helemaal uit te spelen? Voor Hapse Boys VR2 staan de
wedstrijden nu al tot en met 26 juni (!) in de planning.
Voor de pupillen (O13 en jonger) zit fase 3 van seizoen
2021/2022 er alweer op. Alle wedstrijden die niet zijn gespeeld
vervallen. De klassen worden voor de vierde en laatste keer in
het seizoen 2021/2022 ingedeeld door de (computer van de)
KNVB, op basis van de zogeheten teamindex.
Op de zaterdag na de carnavalsvakantie starten de wedstrijden
van die fase bestaande uit 8 wedstrijden, waarvan de laatste
speelzaterdag op 21 mei valt.
17 februari 2022
Hapse Boys 1
19 februari 2022
Vitesse ’08 JO19-1
Vitesse ’08 JO17-2JM
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-2
Gassel JO13-1
Hapse Boys JO12-1JM
Hapse Boys JO11-1JM
ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO10-1 Hapse Boys JO9-1JM
ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO8-1 Hapse Boys MO15-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw MO13-1
20 februari 2022
SV United 1
Festilent 6
22 februari 2022
DSV JO15-2JM
-
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Rood Wit 1

1

-

2

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1
ST Volharding/Sambeek JO15-3
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO13-1
SIOL JO12-2JM
Olympia ’18 JO11-4
Hapse Boys JO10-1JM
Festilent JO9-2JM
Hapse Boys JO8-1JM
WEC MO15-1
ST MDOC MO13-2

7
3
5
2
2
5

0
1
1
6
8
7

7
3
2
14

-

Hapse Boys 1
Hapse Boys 4

3
11

-

3
0

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-3

5

-

1
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KLAPROZENZAAD
Toen we 47 jaar geleden hier kwamen te wonen op de Wildsestraat no. 4, lag rondom
het huis alles nog braak. Loonbedrijf Derks heeft hier toen met de kraan bij ons en ook
bij onze buren alles omgespit. Het eerste wat ik toen gepoot heb zijn piepers. Dat werd
in die tijd heel vaak gedaan. Het scheen heel goed voor de tuin te zijn en als het meezat
kon je nog aardig wat piepers rooien! En inderdaad, we hebben verschillende keren
gegeten van deze piepers.
In die tijd gingen we bij een nichtje op bezoek. We zaten daar gezellig te
praten en ik had het over onze nieuwe woning waar we nog niet zo lang
in woonden. Alles ligt nog braak achter het huis zei ik. Nou dan heb ik
misschien nog wat voor jullie liggen. Ik heb pas een zakje klaprozenzaad
gekregen van iemand. Dat kunnen jullie wel hebben, want ik heb er toch
geen plaats voor. Het lijkt me wel leuk met een tuin vol klaprozen, zei ze.
Dus toen we met dat klaprozenzaad thuis kwamen zeg ik tegen Marijke:
ik geloof dat ik het maar meteen ga zaaien, anders word het misschien
vergeten.
Dus ik egaliseer de omgeploegde tuin en begin goed gedoseerd te zaaien. Het was
meer klaprozenzaad als ik gedacht had. Meer als de halve tuin zaaide ik er mee in.
Het was maar voor een jaar en dan gingen we de tuin definitief inplanten. Na enkele
maanden kwam mijn klaprooszaad de grond uit.
Na enkele dagen zeg ik tegen Marijke: dit zijn toch geen klaprozen? Ik plukte een bloem
en pakte het boek waar verschillende bloemen en planten in
stonden. Als het goed is moeten we dit in dit boek ook kunnen
vinden met zijn duizenden bloemen en planten. En jawel, op
bladzijde 152 vonden we het. Laat me eens kijken, zegt Marijke.
Deze bloem lijkt er wel heel erg op en het is papaver.
Ik wist 40 jaar geleden ook al dat de papaver gebruikt werd voor
de productie van heroïne. Ik heb zo het vermoeden dat we door
ons lieve nichtje in de maling zijn genomen! Ik zal ze maar zo
snel mogelijk uit de grond halen, want met zoveel papaver zijn
we denk ik in overtreding! Ik plukte er eerst de mooiste bloemen
uit voor in de vaas.
Toen ik er alles uitgehaald had kreeg ik een leuke ingeving.
Ik had de bloemen in de garage opgehangen om te drogen. In het boek stond heel goed
beschreven hoe ik het beste het zaad kon krijgen. Mijn broer Mat was in die tijd net
verhuisd en had de tuin ook braak liggen. We gingen bij hem naar de verjaardag en
hadden een heel mooi cadeautje voor hem!
Bij mij in de tuin had ik flink wat papaver gerooid, zodoende
konden wij Mat flink wat zogenaamd klaprozenzaad cadeau
doen. Ik was mezelf er al over aan het verheugen.
Ik zeg tegen Mat: dit is
klaprozenzaad en geeft je braak
liggende tuin nog een mooi kleurtje. Daarbij is het ook nog een
goede bemesting voor de tuin. Dus Mat zaait het ook en komt
er na een paar maanden ook achter dat het papaver is.
Hij belde me en zegt: dank je wel voor het klaprozenzaad!
Ik kende toevallig iemand die er wat mee kon doen.
Ik heb het voor 300 gulden verkocht!

Snijer

.
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PATAAD…. EEN GAT IN DE MARKT

WILLEM EN
ARJAN ARDTS

Onlangs zijn de broers Arjan en Willem Ardts gestart met een
nieuw bedrijf: PATAAD, het verkopen van verse boerderijfriet,
vacuüm verpakt. Om te weten of het een gat in de markt is én
een aanwinst, moeten we allemaal zelf even de friet proeven!
Wij als redactie gaan daarnaast op bezoek om alles te weten te
komen van aardappelen en verse friet.
Eerst maar eens even voorstellen.
Ik ben Arjan Ardts, 22 jaar, geboren in Boxmeer en
getogen in Haps. Woonachtig op de Vivellihof.
Ik ben Willem Ardts, 25 jaar, geboren in Boxmeer en
getogen in Haps. Woonachtig op de Kampsestraat.

Wat hebben jullie gestudeerd, wat voor werk verricht je
nu en hoe kom je in de aardappel businesses terecht?
Arjan: Na het afronden van de middelbare school ben ik
marketing en communicatie gaan studeren op het Johan
Cruyff college in Nijmegen in combinatie met voetbal
(keeper) bij NEC. Na het behalen van het MBO diploma
ben ik doorgegaan naar het HBO. Op dit moment studeer
commerciële economie op de HAN in Nijmegen. Naast mijn studie ben ik online
salesmedewerker bij Swiss Sense. Ik ben afgelopen september tijdens het
aardappelrooien samen met Willem op dit idee gekomen. We zijn ons er helemaal in
gaan verdiepen en gekeken welke mogelijkheden er allemaal waren met onze eigen
aardappelen.
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Willem: Na de middelbare school ben ik de opleiding
groen, grond en infra gaan volgen, nadat ik die had
afgerond ben ik doorgegaan naar de opleiding Intensieve
veehouderij in Horst. Nadien ben ik thuis op het bedrijf
gaan werken. Samen met ons pap heb ik een
varkenshouderij- en akkerbouwbedrijf. We telen al ons
hele leven aardappelen en zijn er mee groot gebracht.
Vaak brengen de aardappelen net zoveel op als ze kosten.
’t Zou daarom mooi zijn als we alle aardappels die we
telen zelf kunnen verwerken tot verse Pataad friet en
deze rechtstreeks afzetten bij de consument.
De aardappel is een oer-Hollandse product vertel eens
een klein stukje geschiedenis van de aardappel en hoe
wordt een aardappel geteeld?
De aardappel behoort tot de familie van de nachtschadeplanten, net
als de tomaat, aubergine, paprika en rode peper. In april worden
de pootaardappelen in de grond gestopt. Pootaardappelen zijn er
voor bedoeld om nieuwe aardappelen te kweken. Uit de
pootaardappel groeit namelijk een nieuwe plant en
zo ontstaan er nieuwe aardappelen.
In juni staat het veld vol met planten en gaan ze bloeien. Ze
krijgen dan witte of paarse bloemetjes. In de zomer, na het
bloeien, krijgen de planten besjes. Deze besjes zijn net als
de bloemen giftig! Eind augustus sterven de planten
langzaam af. In september worden de aardappelen met een
grote landbouwmachine uit de grond gehaald. Aan één plant
kunnen wel twaalf knollen groeien!
Hebben jullie een ondernemersplan opgesteld?
Nee. We hebben ons idee uitgewerkt en zijn toen direct aan
de slag gegaan. We hebben aan Tom Abels van Anytyme
“Eten bij de buren” gevraagd of hij iets zag in verse lokale
friet. Hij was gelukkig net zo enthousiast als wij. Vanuit hier
hebben we wat machines aangeschaft en zijn we gewoon
begonnen.
Onze taakverdeling is dat Arjan de friet verkoopt, rondbrengt
en voor een klantenkring zorgt en Willem de teelt en de
verwerking van de aardappels op zicht neemt. Verder helpt
ons pap natuurlijk ook nog mee.
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Waar gaan jullie je friet aan de man en vrouw brengen?
Onze verse Pataad friet wordt verkocht in de lokale supermarkten, restaurants en
cafetaria’s. Maar ook in foodtrucks op evenementen en aan de groothandel.
Ons werkgebied is nu nog regionaal, maar de kracht van
Social Media en mond op mond reclame werkt goed, dus we
hopen dat we de snelle groei door kunnen trekken. In Haps
kun je op dit moment Pataad kopen bij AnyTime Eten bij De
Buren, Spar Haps van Duuren en bij Loeffen Vlees.
Hebben jullie zelf voldoende landbouwgrond voor het telen van
aardappelen of gaan jullie ook grond pachten?
Wij hebben zelf voldoende grond om aardappelen te telen en
werken samen met andere agrarische ondernemers door
middel van grond ruil of pacht.
Is jullie bedrijf enkel gericht op het telen van goede
frietaardappelen of doen jullie er nog meer aardappelhandel bij?
Wij telen alleen aardappelen voor de friet en deze verhandelen
wij in samenwerking met een handelaar.
Hebben jullie zelf de hele productie in handen, zo ja hoe gaat het in zijn werk?
(Van aardappels poten tot verpakken enz.)
Wij hebben de hele productie van verse Pataad
friet zelf in handen. De machines voor het poten
en rooien hebben wij zelf. Hierdoor kunnen we
altijd onder de juiste omstandigheden de
werkzaamheden doen. De productielijn is nu nog
kleinschalig en met het nodige handwerk.
We wassen de aardappelen, controleren de
aardappelen, snijden ze, na het snijden wordt het
zetmeel eraf gespoeld, hierna gaat de friet over een sorteer/ontwateringmachine.
Vervolgens gaan we wegen, verpakken en vacumeren. Tot slot nog etiket eraan met de
bereidingswijze en sticker met houdbaarheidsdatum erop.
Welk aardappelras is het meest geschikt voor het maken van friet?
Hebben jullie die soort zelf ontdekt?
Uit eigen ervaring gebruiken we het ras waar wij zelf achter staan met de pure smaak
en beleving die de verse friet geeft.
Hebben jullie hulp bij marketing?
Nee, dit doen wij zelf. Het logo hebben we zelf ontwikkeld. De naam Pataad hebben we
zelf bedacht en tevens als merknaam laten registreren.
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Kunnen we een kijkje nemen in jullie frietfabriekje?
In de toekomst als ons fabriekje helemaal klaar is, zal dit zeker mogelijk zijn.
Zijn er nog meer snode plannen met de aardappel?
Zeker, we hebben vele mooie plannen. We willen in de toekomst ook andere producten
van de aardappel onder de naam Pataad gaan vermarkten.
Vertel eens een leuke anekdote over jullie bedrijf PATAAD….
Arjan komt bij een potentiële klant het restaurant binnen gelopen met een
proefpakketje. Een paar gasten die er zaten riepen al: “Ha Pataad!”
Dat is wel grappig als je zo al herkend wordt.
Een bestaande klant gaf als opmerking: meestal zeggen de gasten wat
heb je goed vlees, maar nu zeiden ze ‘heb je andere friet?
Deze is veel lekkerder.” Een mooier compliment kan je niet krijgen.
Nog tijd van hobby’s?
Arjan: Ja hoor, mijn hobby’s zijn voetballen (Keeper
bij SV Venray), fitness en met vrienden een drankje
doen of uit eten. Het is nu wel wat drukker, maar nog
allemaal goed te combineren.
Willem: Zeker, ik heb als hobby’s tennissen bij TV de
Zoetsmeer en met vrienden een pilsje drinken. Verder
ben ik ook actief als vrijwilliger bij de brandweer van
Haps.
Even een kijkje in de toekomst………. Hoe denken jullie
als ondernemers er over pakweg 10 jaar voor te staan
met PATAAD?
Wie weet hoe ’t zal gaan lopen, mag ’t zeggen. Het
zou zomaar kunnen dat dit mooie verhaal uit zijn
voegjes groeit binnen nu en 10 jaar, en dat het merk
Pataad volledig bekend is bij de consument in de
supermarkt en de horeca.
Tot slot: Wat is op dit moment de grootste uitdaging?
De grootste uitdaging op dit moment is om een mooie klantenkring op te bouwen en het
regelen van allerlei zaken er om heen en dat het te combineren blijft met studie en
werk.
Vroeger heette de herfstvakantie – aardappelvakantie.
In het najaar kregen de kinderen landbouwverlof van school. Het verlof werd gebruikt
om de kinderen aardappelen te laten rapen op het land van hun vader of om een
landbouwer te helpen in de omgeving. De aardappelvakantie was in het leven geroepen
om leerachterstand te voorkomen. Hier genieten de kinderen nog steeds ieder jaar van.
Vroeger gebruikte ze een hete aardappel als handenwarmer
Als het erg koud was stopten boerenkinderen een hete aardappel in elke jaszak als ze
naar school gingen. Zo hielden ze hun handen warm. Op school konden ze deze
'handenwarmer' dan lekker opeten.
Weten jullie nog een paar aardappelweetjes?
Zeker! De aardappel komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en heeft
dus de Atlantische oceaan overgestoken naar Europa… wel al heel
lang geleden. Tevens is de aardappel na tarwe, rijst en maïs het
belangrijkste voedselgewas op de wereld.
Bedankt Willem en Arjan, voor het interview en heel veel succes
DE SCHAKEL 5-2022

35

INFORMATIEBIJEENKOMST
AFTREK ZORGKOSTEN BIJ BELASTINGAANGIFTE
Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseert
Mantelzorg- & Vrijwilligersplein (onderdeel van Sociom)
een online informatiebijeenkomst over de aftrek van
zorgkosten bij belastingaangifte. Als je veel zorgkosten
hebt, mag je bepaalde kosten namelijk aftrekken in de
aangifte. Het gaat om specifieke zorgkosten die onder
bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Dit kan zorgen voor financieel voordeel.
Een aangifte is altijd persoonsgebonden. De enige kosten die je af kunt trekken en
die niet voor jezelf zijn, zijn vervoerskosten voor ziekenvervoer. Ook daarvoor
gelden voorwaarden. Vooral bij een laag inkomen is de kans op aftrekbare
zorgkosten groot. Daniëlle van Dijck, sociaal werker en sociaal raadsvrouw bij
Sociom, zal deze avond voorlichting geven over hoe deze aangifte juist gedaan kan
worden.
De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams, van
19.30 tot 21.30 uur. Deelnemers ontvangen een link en
instructie. De bijeenkomst wordt ook opgenomen, zodat deze
later nog teruggekeken kan worden.
Aanmelden kan gratis tot dinsdag 15 maart 2022 via
www.mvplein.nl of neem contact op met Mantelzorg- &
Vrijwilligersplein via 0485-700500 of mvplein@sociom.nl

36

DE SCHAKEL 5-2022

KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
AGENDA EN MEDEDELINGEN
NIEUW
Met volle overgave beginnen we op dinsdag 8 maart aan onze 1e inloopmiddag.
Deze zal wekelijks plaats vinden op dinsdag namiddag.
Voor alle 60+ van Haps.
Aanvang 14.00 uur. Einde 16.30 uur.
Waar: Steunpunt Mariagaarde.
Onder het genot van een kop koffie of thee. Prijs €1.- p/s.
Kosten: zaalhuur €1,- per bezette plaats p/p.
Wat is er allemaal te doen?
Kaartspellen, sjoelen, buurten en vele andere ontspannende dingen.
Welkom 60+! Zegt het voort en kom in grote getale naar deze gezellige middag.
KIENEN
Donderdag 17 maart in Steunpunt Mariagaarde.
Aanvang: 14.00 uur tot 16.30 uur
Kaarten €1,50 per stuk; Koffie: € 1,Hopelijk een grote opkomst.
MODESHOW
Donderdag 31 maart in Steunpunt Mariagaarde.
Aanvang: 14.00-16.00 uur. Deelname en koffie gratis.
EAT & MEET
Woensdag 6 april aanvang 17.00 uur.
Degene die niet komen of verhinderd zijn graag even laten
weten. Nieuwe gasten zijn altijd van harte welkom graag
aanmelden t/m 4 april.
Cas Arts: 0646-135670 of briefje in de brievenbus.
(Kalkhofseweg 37 garage).
.
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG ZATERDAG 19 MAART
Zaterdag 19 maart 2022 is het Landelijke
Opschoondag, want Nederland
zwerfafvalvrij, dat doen we samen! Daarom
slaan we ook in de gemeente Land van
Cuijk de handen ineen en zetten ons in
tegen zwerfafval.
In een schone buurt voel je je veiliger,
spelen kinderen fijner en woon je prettiger!
Door samen zwerfaval in te zamelen
worden we bewust van wat we allemaal
weggooien en wat er op straat of in de bosjes terecht komt. De Landelijke Opschoondag
draagt daarnaast bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig.
Aanmelden
Je kunt je nu inschrijven voor de landelijke opschoondag.
Opschoonmaterialen!
Wanneer je deelneemt aan één van de opschoondagen dan krijg je van ons alle
benodigde materialen: veiligheidshesjes, knijpers, handschoenen en afvalzakken. Zo
kan je veilig aan de slag! Je bepaalt zelf waar je gaat opschonen. Wij komen de
materialen en het ingezamelde afval na afloop ook weer bij je ophalen.
Scholen
Ook voor de scholen organiseren we opschoondagen. Zij kunnen dit jaar op dinsdag 22
maart of donderdag 24 maart samen met de klas of de hele school meedoen om de
buurt schoon te maken. De school die het meeste zwerfaval inzamelt krijgt een leuke
verrassing.
Je kunt nu je school inschrijven voor de landelijke opschoondag.
Verenigingen
Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je meedoet aan de Landelijke
Opschoondag. Deze vergoeding is bedoeld voor een soepje en/of broodje na het
inzamelen of voor de clubkas. Alle kinderen die meedoen, krijgen een cadeautje. Je
kunt nu je vereniging inschrijven voor de landelijke opschoondag.
Voor meer informatie
Wil je meer informatie of kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met
gemeente Land van Cuijk via gemeente@landvancuijk.nl onder vermelding van
Landelijke Opschoondag of bel naar 0485-854000.
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag
7 maart
Maandag 14 maart
Vrijdag

Restafval
GFT- container en PBP

4 maart
1 april

Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Eerste vrijdag van de maand wordt het oud papier opgehaald,
Voor 14.00 uur oud papier aan de straat zetten.
Zaterdag
5 maart
Buurtvereniging “De Schutters”
Parkeerterrein bij de Hapse Boys, eerste zaterdag van de
maand van 10.00-12.00 uur
Woensdag 16 maart
Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Papiercontainer staat op de Loswal, van 16.00-19.00 uur.
Woensdag 23 maart
Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
De Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
Zaterdag 26 maart
Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Parkeerterrein bij de Hapse Boys, laatste zaterdag van de
maand van 10.00-12.00 uur.
Milieustraat Beijersbos Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 09.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-15.00 uur
Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang,
met elkaar samenwerken is succes.
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