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METAMORFOSE SLAGWERKGROEP JULIANA
Op zaterdagavond 30 april reist onze Slagwerkgroep af naar Schaijk om aldaar deel
te nemen aan een
mooi slagwerkfestival
wat georganiseerd is
door de Jeugd &
Slagwerkgroep
Concordia uit Schaijk.
Onze Slagwerkgroep
gaf op het onlangs
gehouden
Jubilarissenconcert een
fantastisch
visitekaartje af en heeft in de afgelopen jaren, onder leiding van dirigent John Derks,
een ware metamorfose ondergaan: de muzikale “vonken” sloegen ervan af (en dan
overdrijven we niet). Mocht je dit gemist hebben: er komen de komende weken nieuwe
kansen om dit mee te gaan maken, want je herkent de “aloude” drumband Juliana niet
meer in terug (op enkele bekende “köpkes” na).
Voor diegenen die niet kunnen wachten: Het optreden vindt a.s. zaterdag plaats om
19.30 uur in gemeenschapshuis Phoenix te Schaijk.

GOED NIEUWS: WE GAAN WEER DAUWTRAPPEN
Op zondag 1 mei gaat het gebeuren: Jullie hebben er bijna 3 jaar op moeten wachten
maar eindelijk worden jullie weer “wakker getoeterd” door jullie eigen Hapse
Muziekvereniging Juliana: Leuker kunnen we het niet maken!
Vanaf 07.00 uur klinken de vertrouwde Juliana klanken weer door onze
Hapse straten EN iedereen mag natuurlijk weer meelopen!
De gezonde zondagochtendwandeling wordt afgesloten in ons clubhuis
‘de Posthoorn’ met een heerlijk ontbijtje waarbij iedereen natuurlijk
ook welkom is.
Graag tot a.s. zondag!
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DATA

ACTIVITEITEN 15 T/M 29 APRIL
ACTIVITEITEN

Maandag-donderdag-vrijdag Haps in beweging
Zondag 1 mei
Beeldentuin
5 mei en 11 mei
Info: Maasziekenhuis
Zondag 8 mei
Lynne Hanson theater de Steenakker
Dinsdag 10 mei
Bloemenactie de Zelfkanthennekes
Woensdag 11 mei
Workshop bewegen leren BiblioPlus
13 en 14 mei
Kledinginzameling
VERENIGINGSNIEUWS
Caboose
KBO Haps
Muziekvereniging Juliana / De Rozenbottels
Tennisvereniging de Zoetsmeer
Voetbalvereniging Hapse Boys

BLZ
10
11
6
15
3
12
7
BLZ
31
46
1,24,26
29
36

DE SCHAKEL NUMMER
10 - 2022
KOMT UIT OP

VRIJDAG 13 MEI 2022
Graag de kopij aanleveren via ons emailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG
6 MEI 2022
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.

`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

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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BLOEMENACTIE DE ZELFKANTHENNEKES
Dinsdag 10 mei is het weer zover, dan komen de
leden van “Dansgroep “De Zelfkanthennekes” weer
bij u aan de deur tijdens de jaarlijkse bloemenactie.
U kunt perkplantjes kopen in alle soorten en kleuren.
Deze worden u aangeboden voor € 2,00 per stuk.
Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de
dansverenging. U kunt alleen contant betalen.
U kunt de Zelfkanthennekes die dag
verwachten tussen 17.30-20.00 uur.
Bent u niet thuis dan staat er op het
Marijkeplein een kraam waar u ook uw
plantjes kunt kopen.
Alvast hartelijk dank voor uw aankoop.

WINNAARS PAASEITJES ZOEKEN
In het vorige nummer van De Schakel kon je
meedoen met paaseitjes zoeken.
Uit alle goede inzenders die 29 eitjes hadden
gevonden, zijn Rubin (6) en Jim (4) Maas als
winnaars uit de bus gekomen!
Geniet van jullie welverdiende prijs jongens!
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"MENSEN GEVRAAGD" MEDEWERKERS GEZOCHT
Ongeveer een half jaar geleden nam pastoor Van der Meijden afscheid van de parochie.
De nieuwe pastoor James en ondergetekende vormen vanaf dat moment het nieuwe
pastorale team van de parochie. We hebben het werk opnieuw verdeeld.
Daarbij viel aan mij de taak om, zoals pastor Van der Meijden in de afgelopen jaren, in
Haps de “wijkpastor” te zijn.
Nu gebeuren de pastorale werkzaamheden niet alleen door de priester. Er zijn vele
anderen, vrijwilligers, die het pastoraat mee dragen. Het zijn de mensen, die zingen in
de mis, de mensen van de locatieraad, de kosters, de acolieten en de lectoren. Maar
geschiedt ook door de mensen die helpen bij de voorbereiding en de viering van de
doop, de Eerste Communie en het Vormsel.
In de parochie is ook de handarbeid van de zorg voor het kerkhof en ook de technische
werkzaamheden in en om het kerkgebouw. Op die manieren steken mensen in Haps
hart en tijd in de kerk. Dat doen ze al vele tientallen jaren. Ze zijn als het ware de
achterban van het kerkgebouw. Maar ook wie - nu 's zaterdagavonds- naar de kerk
komt, draagt in hoge mate bij aan de geloofsgemeenschap.
Maar mensen steken niet alleen hun hart en hun tijd in de kerk.
Velen staken en steken ook hun geld in het kerkelijk gebeuren.
De één stak er veel guldens in; anderen gaven dubbeltjes en kwartjes uit het weinige
dat zij hadden. Dat gaf de kerkgemeenschap in de loop van de tijd een mooi vermogen,
maar wij zien nu ook dat geldstromen een beetje op drogen.
Een beetje veel eigenlijk. En dat geeft zorgen.
Maar niet alleen onze financiën zijn kwetsbaar geworden, er is ook een tekort aan
mensen. Vooral aan jongere mensen, die het stokje overnemen
van de oudere vrijwilligers die zorgen dat het kerkgebeuren
doorgaat.
"Mensen gevraagd!" zou het devies kunnen zijn.
Eigenlijk is dat altijd al de vraag geweest. De verschillende
generaties in kerk en samenleving hebben in de loop van de
tijd hun eigen kijk gehad op het gebouw en de gemeenschap
van de kerk. Laten we zeggen: de (achter)kleinkinderen van nu denken heel anders dan
de (over)grootouders van vroeger.
We zijn minder vertrouwd geworden met kerk en geloof.
Dat heeft z'n redenen, maar die kan ik hier nu niet allemaal opnoemen.
Het is altijd jammer als mensen minder dan voorheen meedoen in het gebeuren van
een vereniging of een parochie. Maar wat niet is, kan altijd weer terugkomen.
En het zou fijn zijn als dat in Haps ook weer een beetje zou gaan gebeuren.
Ons kerkgebouw is een juweeltje, de moeite van het in stand houden meer dan waard.
De luister van het kerkgebouw neemt nog meer toe naarmate er mensen zijn die
betrokken willen zijn bij wat er in en vanuit die kerk gedaan wordt.
Wij zijn dus als kerkgemeenschap in Haps op zoek naar zulke mensen.
Mensen die misschien geen supergelovigen zijn, maar die mee willen helpen in de
werkgroepen die de doop dan wel de Eerste Communie of het Vormsel voorbereiden.
Mensen die heel praktisch bezig willen zijn en bijvoorbeeld zorg dragen voor de
technische dingen in en om het kerkgebouw of zingen in het koor tijdens de mis.
Wilt u meedoen? Wij horen graag van u!
Namens de locatieraad, Pastor Bas van Dijk
P.S.:
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U kunt ons bereiken per e-mail: pastorbas2017@gmail.com
en per telefoon: 0485218712 of 0639195855
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 30 april 19.00 uur Woord- en Communiedienst
Misintenties:
Jaargetijde Koos Robben
Zaterdag 7 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd. Annie Peeters Weem-van den Bosch
Jaargetijde Wim Peeters Weem
Jaargetijde Grad van Wanroij en Mina van Dijk
Jaargetijde Miet Arts

Priester van de week:
Pastoor James
Pastor Bas van Dijk

Tel. 0485-451282. Vrijdag 13 tot vrijdag 20 mei 2022.
Tel. 0485-218712. Zaterdag 21 tot zaterdag 28 mei 2022.
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.
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OPENINGSTIJDEN MAASZIEKENHUIS BEVRIJDINGSDAG
Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) heeft Maasziekenhuis
Pantein aangepaste openingstijd. Voor spoedzorg is het
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar.
Deze dag is de poliklinieken en de röntgenafdeling van Maasziekenhuis Pantein
gesloten. De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en Revalidatie van de Sint
Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens gesloten.
Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en NoordLimburg zijn gesloten. Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl voor de actuele
informatie over de locaties en openingstijden.

VOORLICHTINGSAVOND ALLES OVER BEROERTE
De Europese Dag van de Beroerte, een belangrijke dag
om even stil te staan bij deze aandoening en bij de
gevolgen die een beroerte kan hebben op het dagelijks
leven van de patiënt en zijn omgeving. Maasziekenhuis Pantein organiseert woensdag
11 mei een voorlichtingsavond over dit thema. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.30 uur. De toegang is gratis.
Herken de signalen
Verschillende specialisten van Pantein vertellen deze avond over wat een beroerte is en
hoe je de signalen kunt herkennen. Door het tijdig herkennen van de signalen van een
beroerte en te weten welke actie je moet ondernemen, kan soms veel schade worden
voorkomen. Hoe eerder een beroerte behandeld wordt, hoe beter de vooruitzichten zijn
voor de patiënt. Desondanks kan een beroerte grote gevolgen hebben voor de patiënt
en zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomst gaan we ook dieper in op de behandeling en
de begeleiding die Pantein kan bieden.
Het voorkomen van een beroerte
Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen van een beroerte is dan ook een
belangrijk thema deze avond. Wat zijn de risicofactoren voor het krijgen van een
beroerte en wat kun je zelf doen om de kans op een beroerte zo klein mogelijk te
maken? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van een gezonde leefstijl, voeding
en bewegen.
Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum achter het restaurant van het
Maasziekenhuis.
Aanmelden kan via de website www.maasziekenhuispantein.nl/agenda
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SAM’S KLEDINGACTIE
VOOR SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke
actiedagen, om zo extra veel kleding
op te kunnen halen voor het goede
doel. Dit voorjaar is er nogmaals
gekozen
voor hulp aan schoolkinderen en
hun ouders in Oeganda zodat zij,
wanneer Corona voorbij is, weer
terug naar school kunnen.
Ook dit jaar is er op 13 en
14 mei in Haps weer de
kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie voor Cordaid
Mensen in Nood.
U kunt gebruikte kleding en schoeisel - die u niet meer draagt, maar waar iemand
anders misschien nog wel blij van wordt - in gesloten plastic zakken afgeven bij het
volgende adres:

Familie Hendriks, Lokkantseweg 14 in Haps
Op vrijdag 13 mei van 14.00 tot 19.00 uur
en op zaterdag 14 mei van 10.00 tot 14.00 uur
Uw steun is onbetaalbaar
Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen
met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school kunnen of na Covid-19
niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school
blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald
werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun
kinderen. We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.
Projecten
Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij
ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd? Of wilt u misschien
zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op
www.samskledingactie.nl
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SWOC ACTIVITEITEN IN HAPS - DOE MEE
Haps in beweging
Voor de senioren in Haps biedt SWOC een breed
pakket aan. Na twee jaren bijna niks mogen doen en
thuis ‘stil’ zitten is het nu weer tijd om actief
aan de slag te gaan:
- Maandagochtend van 09.00 tot 10.15 uur in Mariagaarde kan men meezingen
in het zangkoor ‘Vreugdezang.
- Maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in De Stappert kan men de ritmisch
bewegen bij de Werelddansen.
- Om tot rust en ontspanning te komen is er op donderdagochtend van 09.30
tot 10.30 uur en van 10.35 tot 11.35 uur in De Stappert Yoga.
- Is dat iets te relaxed, dan is ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ een goede activiteit
op dondermiddag van 15.30 tot 16.30 uur in De SchitteRing.
- Echt los komt men bij de Gym op vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur in
De Stappert.
Voor meer informatie: tel.: 0485-574 440 (keuzenummer 4) of
email: deelnemers@swocuijk.nl of www.swocuijk.nl, activiteiten Haps.
Echte vriendschap gaat samen met de
vrijheid om te vragen, te zeggen, te doen en te zijn.
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OPENING NIEUWE SEIZOEN BEELDENTUIN
Op zondag 1 mei gaat voor Beeldentuin Cuijk het nieuwe seizoen van start.
Het is een bijzonder jaar: 25 jaar geleden was de eerste opening! Er zijn 12 nieuwe
kunstwerken geplaatst en samen met de beelden van vorig jaar ziet het er weer
fantastisch uit.
De kunstenaars die het komende seizoen exposeren zijn:
Aris de Bakker, Leni van den Band, Loek Bos, Peggy Eras, Micky
Hoogendijk, Leo Horbach, Maria van der Laar, Louis Niënhuis, Maria
Stams, Olga Talsma, Ronald Tolman, Gonda van der Zwaag, Brigitte
Aendekerk, Hans Blank, Claartje Borren, Peter v. Bergenhenegouwen,
Yvonne Halfens, Folkert de Jong, Marina van der Kooi, Mooniq Priem,
Yvan Veringa en Henk Willigendael.
Ook de Heemtuin is helemaal lenteklaar en ziet er weer prachtig uit. In het Pakhuis kunt
u een expositie bekijken met werk van Fons van Bommel (beelden) en Bart van Dinten
(fotografie). Naast de muzikale omlijsting van Los Pompadores kunt u genieten van een
hapje en een drankje en kennis maken met de kunstenaars en hun werk. Eén van hen,
Micky Hoogendijk, zal een woordje doen.
U bent van harte welkom op zondag 1 mei om 12.00 uur in de Beeldentuin aan de
Kerkstraat te Cuijk. Inloop vanaf 11.30 uur.
Wij verheugen ons op uw komst!
Bestuur Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk
www.beeldentuincuijk.nl
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WORKSHOP BEWEGEND LEREN
Woensdag 11 mei 15.00-16.00 uur.
Heeft u kind moeite met het volgen van het reguliere onderwijs?
Ziet u bij het kind dat het er wel in zit maar er niet uitkomt?
Is er misschien een vermoeden dat hij/zij een beelddenker is?
Misschien dyslexie, dyscalculie of AD(H)D heeft?
Dan kan bewegen wel eens helpen.
Mijn naam is Marlous Hak,
kindercoach voor anders lerende kinderen.
Ik wil deze groep kinderen heel graag, samen
met hun ouders, eens kennis laten maken met
een leuke manier van leren. Door zelf te ervaren
wat bewegen met je hersenen doet.
Wist je dat door middel van bewegen de
hersenaktiviteit met wel 20% toe neemt.
Of wanneer je kruisbewegingen gaat maken je
zowel de linker- als de rechterhersenhelft
activeert.
Op woensdag 11 mei van 15.00 tot 16.00
uur heeft u nu de mogelijkheid om dit zelf te
komen ervaren.
In de bieb in Haps geef ik een workshop bewegend leren.
Trek gemakkelijk zittende kleding aan en kom het zelf ervaren.
Vooraf aanmelden is verplicht.
Dit kan via de website van Biblioplus: www.biblioplus.nl of aan de balie van elke bibliotheek.
Voor leden is het gratis. Niet-leden betalen € 2,50.
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EXPOSITIE BESCHILDERDE STENEN
IN DE BIBLIOTHEEK IN HAPS
Door “Hopsestenenpret” is Haps weer helemaal terug in het Stenen
Tijdperk. De Hapse Rosalie Berends - 9 jaar - en haar oma Riekie Berends
hebben een prachtige hobby: stenen beschilderen, een hobby voor jong en
oud! Bovendien is het een hobby, die bijna niets kost! Deze steen heeft
Rosalie speciaal gemaakt voor de expositie in de bibliotheek!
Op 29 juli 2020 hebben Rosalie en Riekie op
facebook een “Hopsestenenpret” groep
aangemaakt. Inmiddels hebben zich al bijna 200
leden aangemeld!
Rosalie en Rieky krijgen veel leuke reacties als er
een steen is gevonden.
Jullie begrijpen dat dit hen erg motiveert om er
mee door te gaan.
Hoe gaat het in zijn werk?
De steen die je hebt beschilderd en gevernist, leg je ergens op een mooie plek in Haps
of in een andere plaats, zodat iemand anders hem weer kan ruilen en jouw steen wordt
dan weer verplaatst.
Zo zijn er stenen van “Hopsestenenpret” al
gevonden in Gassel, Grave, Reek, enz. en zelfs
in Duitsland en Frankrijk.
Onlangs heeft iemand deze steen (zie foto) met
palmboom van Rosalie neergelegd op een mooie
bank met Andalusische tegels op een plein in
Agua Amarga in Andalusië/ Spanje.
Wie een steen vindt van het
“Hopsestenenproject” en geen reactie kan sturen
via facebook, kan ook altijd een bericht of foto
sturen naar: riekieberends@home.nl
In de maanden mei en juni exposeert
Rosalie een deel van haar beschilderde stenen
in de bibliotheek van Haps.
Openingstijden: Maandag: 14.30-20.00 uur en
woensdag en vrijdag: 14.30-17.00 uur.
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BRABANTSE DORPSFILMS
Alle dorpsfilms uit de jaren 50 en 60 nu op één plek online:
Ons dorp: Brabantse dorpsfilms op de kaart
BrabantinBeelden verzamelt Brabantse dorpsfilms uit de jaren 50 en 60 van de vorige
eeuw, vastgelegd bij de landelijke Filmactie van zakenman Johan Adolfs. Al deze films op dit moment zijn het er al ruim 50 - zijn nu voor iedereen online te bekijken op
Brabantse dorpsfilms op de kaart. En het mooie is:
we ontdekken steeds weer nieuwe dorpsfilms, dus dat aantal blijft groeien.
“Verloren gewaande 8mm-filmrollen, een
VHS die niet meer afgespeeld kan worden
en dvd's die al jaren in een doos op zolder
liggen. Dankzij onze oproep van februari waarbij we op zoek waren naar deze
Adolfsfilms - hebben we al veel van deze
vergeten dorpsfilms teruggevonden”,
vertelt Mathilde Min, beeldredacteur bij
BrabantinBeelden. Je ziet niet alleen hoe
jouw dorp en dorpsgenoten er zo’n 65 jaar
geleden uitzagen, maar ook hoe het leven
BHIC Foto: Andries Nielen, Jongens op de
was in omliggende plaatsen en zelfs in heel
brug, Haps ca. 1912
Brabant.
Ga voor al die Brabantse dorpsfilms naar www.brabantinbeelden.nl/dorpsfilms.
Adolfsfilms
Ruim 1.500 Nederlandse dorpen zijn tussen 1948 en 1970 door zakenman Johan Adolfs
op film vastgelegd. Ook in Brabant filmde zijn ‘Landelijke Filmactie’ honderden plaatsen.
Beeldredacteur Kaya van Dun: “En passant registreerde hij hiermee een wereld die er
niet meer is. Een melkboer die verse melk aan huis brengt, fietsende en spelende
kinderen in een rustige straat. Een man die het gazon harkt terwijl zijn vrouw de ramen
lapt…” De muziekvereniging, sportclub, bond van plattelandsvrouwen - of een andere
lokale partij - betaalde de film en vrijwel iedere dorpsgenoot komt wel even in beeld. De
film werd in de zomer opgenomen en als de film in de winter af was, kocht iedereen een
kaartje om naar zichzelf en de buren te komen kijken tijdens een filmavondje. Hilariteit
alom en succes verzekerd.
Zoektocht gaat door
Brabantse dorpsfilms op de kaart is nog niet compleet. Vinden we een nieuwe dorpsfilm,
dan voegen we deze toe aan de lijst. De originele 8mm-filmrollen, maar ook kopietjes
op VHS of dvd, zwerven soms nog rond. We hebben al veel dorpsfilms teruggevonden,
maar weten ook dat er nog veel meer gemaakt zijn. Alle films die we terugvinden,
zetten we bij elkaar. Iedereen kan ze zo gemakkelijk terugzien, want alle gevonden
films zijn online te bekijken. Veel kijkplezier!
Ben je zelf nog in het bezit van zo'n film of ken je
iemand die er nog een heeft, zoals de
heemkundekring of harmonievereniging?
Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat we
ook de film van jouw dorp op de kaart kunnen
zetten en veilig stellen voor de toekomst. Je kunt
mailen of bellen met Mathilde Min en Kaya van Dun
van BrabantinBeelden, telefoon 073 681 85 00,
e-mail: info@brabantinbeelden.nl.
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THEATER DE STEENAKKER
Theater De Steenakker sluit seizoen af met twee
bijzondere zangeressen: Lynne Hanson en LAVALU
Twee zeer verschillende singer-songwriters met een
bijzondere kwaliteit en een grote mate van eigenheid.
Lynne Hanson met ‘Americana’ en LAVALU met een
‘kruising tussen klassieke muziek en pop’. Zondag 8 mei Lynne Hanson en zondag
29 mei LAVALU. Aanvang 15.30 uur. Huistheater De Steenakker, Steenakkerstraat 5 in
Haps. Info en Tickets: www.desteenakker.nl
Lynne Hanson
De uit Canada afkomstige Lynne Hanson is een klasse
apart. Lynne is een singer-songwriter pur sang, ze geniet
een brede bekendheid in Canada en in toenemende mate
ook in Europa. In haar muziek schakelt ze moeiteloos van
ingetogen folk naar rauwe blues klanken, en van gevoelige
country tot inventieve jazz. Al die invloeden verwerkt ze in
een eigen geluid. Een geluid dat vooral gekleurd wordt
door haar gloedvolle stem, met hier en daar een
lekker rauw randje. In combinatie van melodieuze en soms
stevig tot scheurend gitaarwerk. In mei tourt ze door
Europa en doet daarbij de Steenakker aan. Ze neemt twee muzikanten mee, dat zijn
Blair Hogan op gitaar en MJ Dandeneau op contrabas.
Vanwege Moederdag zijn er lekkere verwennerijen voor bij een drankje.
Blijf nog wat hangen, maak een praatje met Lynne en haar muzikanten en geniet van
de ondergaande zon. Voor een middag Americana op zijn best.
LAVALU
De uit Arnhem afkomstige LAVALU - de artiesten naam van
Mariëlle Woltring - is geen onbekende. Ze boogt op jonge leeftijd
al over een indrukwekkende lijst van optredens.
Na deel 1 Solitary High en deel 2 Midair sluit dit jaar de zangeres,
pianist en componist haar drieluik af. In maart verbleef Mariëlle
enkele dagen in de Steenakker om aan haar laatste deel
‘Earthbound’ te werken, samen met haar twee muzikanten en
decor, techniek- en geluidmannen. Deze periode wilde ze
afsluiten met een try-out. Maar een corona besmetting in de crew
zorgde voor een annulering van dit concert. Ze komt nu solo
terug. Met deel twee Midair, waar zij het nachtelijke dromen van
haar programma 'Solitary High' omzet in léven. Satie maakt
plaats voor Bach. En Debussy voor Pärt. Met een waterval van klanken, tot aan een heel
licht stromend beekje. En songs die door de vleugel stormen en je doen opveren in je
stoel. Dat is LAVALU, ze laat je hart stromen met haar 'Kamermuziek voor nu'.
Na afloop is er een sfeervolle nazit met huisgemaakte soep.
Bij mooi weer in de zon of schaduw, buiten op het terras.
Artist in residence
De Steenakker is tijdens de bijna 2 jaar durende sluiting vanwege corona verbouwd.
Daarbij is een 'artist in residence' gerealiseerd. De Steenakker noemt het een
‘broedplaats’. Een plek voor artiesten om een tijdje te verblijven, om in alle rust aan
een theater- of muziekstuk, tekst of compositie te werken. Ook Lynne Hanson maakt er
gebruikt van tijdens haar tour door Europa.
DE SCHAKEL 9-2022
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VREES VOOR ‘WINDSTILTE’
Bij Mariamolen als nieuwbouw bedrijventerrein te dichtbij komt.
Nieuwe bedrijven op bedrijventerrein Laarakker
Noordwest mogen niet zo dicht op de Mariamolen
gebouwd worden dat ze de wind uit de wieken nemen.
Daarvoor pleiten de molenaars van de Mariamolen én
Dorpsraad Haps.
De twee partijen hebben bij de nieuwe gemeente Land
van Cuijk een officiële klacht ingediend over de huidige
ontwikkelplannen. Te dicht op de molen bouwen leidt
volgens hen tevens tot aantasting van de
landschappelijke beleving.
De molenaars en Dorpsraad willen dat een
onafhankelijke instantie gaat bemiddelen, omdat de
gemeente geen gevaren ziet voor de molen en
bouwplannen niet wil aanpassen. Dit tot leedwezen van
onder anderen molenaar Don Werts: ,,Voor je het
weet, zijn de bestemmingsplannen definitief en krijgen
bedrijven groen licht om dicht op de molen te bouwen.
Daarmee wordt het onomkeerbaar en help je een
levend stukje erfgoed om zeep.”

23-4-2022 Foto: redactie
Onderhoud aan de staart- en
nieuwe dakbedekking van de
molen.

De Dorpsraad en molenaars hebben eerder officieel
bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de
gemeente om het geplande bedrijvenpark bij Haps uit
te breiden tot op nauwelijks honderd meter van de
Mariamolen. Die staat er al sinds begin 19de eeuw.
Het betreft een zogeheten ‘zeskanter’. ”Daar zijn er
maar acht van in Nederland”, aldus Werts.

Nieuwe bedrijven, te bouwen aan de oostkant van de molen, zouden volgens een
recente toelichting van wethouder Maarten Jilisen (Grondexploitaties) 5,3 meter hoog
worden. Door dicht op de molen te bouwen, dreigen minder draaibare dagen om graan
te kunnen malen. Werts: “Door
klimaatverandering is het vaker oostenwind. De
oostkant is nog de enige vrije kant qua bebouwing
en begroeiing. Dat gaan we dus zeker merken.”
Molenaars en Dorpsraad gaan uit van
berekeningen waarbij binnen honderd meter
afstand een bouwhoogte acceptabel is van hooguit
3,55 meter.
De gemeente baseert zich op officiële
berekeningen van adviesbureau Peutz. Die
hanteert volgens mede-molenaar Robbert Verkerk
de juiste formule. ‘Maar de gemeente neemt de
juiste formule van Peutz niet over.”
De uitkomsten van Peutz worden door Dorpsraad
Haps desondanks toch ‘gekleurd’ geacht, omdat
het adviesbureau volgend jaar zelf met een
brandtestlaboratorium verhuist naar het
bedrijventerrein Laarakker.

16

23-4-2022 Foto: redactie. Onderhoud
aan de staart- en nieuwe
dakbedekking van de molen.
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GEMEENTEHUIS EN ZONNEBUS
De reacties op mijn column over het nieuwe gemeentehuis waren
enorm. De column stond ook in De Maasdriehoek en werkelijk uit
alle hoeken van Land van Cuijk kwamen reacties. Er kwam veel
overeen.
Een greep uit de vele opmerkingen:
goede bereikbaarheid is belangrijk, voldoende ruimte dat gemakkelijk schoon te
houden is, veiligheid, architecten als esthetische vormgevers kunnen vaak niet
goed rekenen/toeters en bellen zijn kostenvreters, kostenplaatje moet stevig
onderbouwd zijn, houd het sober, effectief, efficiënt en duurzaam, organiseer een
stukje dienstverlening in elke kern.
Het gemeentehuis zou niet in één kern moeten liggen, maar bijvoorbeeld naast
ziekenhuis of op Laarakker. Het zou goed zijn om bijvoorbeeld eenmaal per week
‘dependance’ te houden in een mfa-gebouw of bibliotheek; minder vaste
werkplekken, flexplekken, i.v.m. thuiswerk, digitale mogelijkheden, inwoners
moeten inbreng hebben, want het gaat om gemeenschapsgeld. Breng de
alternatieven in kaart. Een functioneel gemeentehuis bouwen en de rest besteden
aan de MFA in het kerkdorp!
Kijken of en in hoeverre het mogelijk en verantwoord is een van de huidige
gemeentehuizen te handhaven. Kosten-batenanalyse.
Ik ga zorgen dat het onder de aandacht van de verantwoordelijk wethouder komt.
Sterker nog, op het moment dat u dit leest, heb ik met hem al een eerste gesprek
hierover gehad.

DE SCHAKEL 9-2022
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KOMT DE ZONNEBUS OOK NAAR HAPS?
De voorzitter van de Dorpsraad vroeg mij om De Zonnebus eens op de agenda te
zetten van mijn blog. Welnu, wil ik best wel doen. Er werd namelijk tijdens de
dorpsraadvergadering een vraag gesteld vanuit het publiek om eens te bezien of de
zogenaamde zonnebus interessant voor Haps kan zijn.
Om informatie te vergaren kon ik
terecht bij ons partij- en
commissielid Han van Oort. Hij is
een enthousiast ambassadeur van
dit project en vrijwilliger als
chauffeur (zie foto).
Zonnebus Cuijk is een initiatief van
de wijkraad Padbroek in Cuijk.
Nadat veel voorzieningen
wegvielen in de wijk kwam de
behoefte, met name bij senioren,
om op andere plekken in de
gemeente te vertoeven.
Zo is het burgerinitiatief ontstaan om op zoek te gaan naar milieuvriendelijk
vervoer voor Cuijk.
Vele sponsoren vonden het initiatief zo mooi dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd
kon worden. Er is een elektrische bus aangeschaft, een Toyota Proace Electric.
Momenteel rijdt de bus op drie werkdagen van 9 tot 5 (zie dienstrooster).
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Een ritje heen en terug kost slechts een euro.
Maar nu de hamvraag: zou hier ook behoefte aan zijn in Haps?
Dan zou ik eens kunnen polsen of Haps (en bijvoorbeeld Vianen) op een route
meegenomen kan worden.
Gegarandeerd en vanzelfsprekend zal dan ook de vraag komen of er vrijwilligers als
chauffeur uit Haps zijn. Zou u daar al eens over na willen denken?
Maar eerst: wie vindt dit een goed plan? Mail me dan gerust. Dan krijg ik een beeld
bij de behoefte vanuit Haps.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl T: 06-23411107
www.liberaal-lvc.nl
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VRAGEN OF OPMERKINGEN - IK HOOR U GRAAG
Na de herindeling is de gemeente een stuk groter
geworden met veel meer dorpen. Als CDA vinden
het juist belangrijk om met de inwoners en
bedrijven contact te hebben. En dichtbij en
makkelijk bereikbaar te zijn. Om dat te bereiken
heeft elk dorp naast de betrokken CDA leden die in
het dorp wonen een CDA raadslid als contactpersoon
gekregen.
Voor Haps ben ik (Arjan Breijer) dat.
Om mijzelf even voor te stellen: ik woon in Oploo,
ben getrouwd met Monique en samen hebben wij
een volwassen zoon. In het dagelijks leven ben
ik intern begeleider op een basisschool waar ik verantwoordelijk ben voor de
onderwijsresultaten en kwaliteit.
In de gemeenteraad van Sint Anthonis was ik al raadslid, waarvan een paar jaar als
fractievoorzitter. Door die ervaring kan ik de belangen van Haps beter
vertegenwoordigen, want ik heb de gemeentewereld wel als een bijzondere wereld
ervaren met zijn eigen regels en manieren om iets voor elkaar te kunnen krijgen en
dan is het heel handig als je de weg kent!
Die kennis gebruik ik graag voor u en voor Haps.
In de afgelopen vier maanden heb ik al veel contact met de Dorpsraad en
individuele inwoners uit Haps gehad en naar aanleiding daarvan binnen de
gemeente acties ondernomen.
Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Of u weet niet goed hoe u iets moet
aanpakken of waar u moet zijn? Of heeft u een goed idee dat u graag onder de
aandacht brengt? Bel, app of mail mij dan. Ik luister graag naar u en bespreek wat
u zelf kunt doen en wat ik kan doen.
Samen aan de slag!
Arjan Breijer, CDA raadslid.
arjan.breijer@cdalvc.nl
Telefoon: 06-150 46 202
Instagram: @abreijer
FB: www.facebook.com/arjan.breijer

DE SCHAKEL 9-2022

21

20% MEER GELUIDSHINDER TE VERWACHTEN
Dinsdagavond 19 april 2022 werd in Gemeenschapshuis De Wilg in Wilbertoord een
voorlichtingsavond georganiseerd door de Koninklijke Luchtmacht. De reden hiervoor is
de komst van het nieuwe type militaire jachtvliegtuig t.w. de F35.
Het doel van deze presentatie is de direct betrokkenen en aanwonenden rondom
vliegbasis Volkel zo optimaal mogelijk te informeren over de consequenties en
veranderingen die dit nieuwe type vliegtuig met zich mee brengen.
Vliegbasis Volkel hecht er aan alle informatie zo transparant en helder mogelijk te delen
met de directe omgeving in een drietal
voorlichtingsavonden (Wilbertoord, Odiliapeel en
Uden). Tevens konden tijdens deze
voorlichtingsavond alle vragen van het publiek
worden beantwoord.
Aangezien deze vliegtuigen natuurlijk ook over een
groter gebied (lees: boven Haps’ grondgebied) te
zien en te horen zullen zijn heeft de redactie van
Haps-info.nl zich ook aangemeld om deze
bijeenkomst bij te wonen.
Onderstaand hiervan een beknopte samenvatting.
De commandant van vliegbasis Volkel, Marcel van Egmond, heet iedereen welkom en
geeft aan dat deze presentatie uit 4 onderdelen zal bestaan:
1.
Waarom een nieuw type vliegtuig?
2.
Wet- en regelgeving
3.
Ervaringen met het nieuwe toestel
4.
Communicatie
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Ad. 1
De huidige F16 is aan vervanging toe. De F16 heeft reeds 40 jaar dienst gedaan op de
diverse bases in Nederland. De F16 was in 1980 de opvolger van de F104 Starfighter.
Het onderhoud van de F16 vergt steeds meer manuren en ook de simulatie-trainingen
van het toestel (om piloten op te leiden) laten steeds meer te wensen over want is
verouderd. De F35 is een modern vliegtuig, is inclusief wat betekent dat alle “bagage”
(brandstof, bommen e.d.) binnenboord zit en dus niet aan de buitenkant waar te nemen
is. Hierdoor is het airo-dynamischer en sneller maar produceert het ook meer geluid,
20% meer dan de F16. Door de technologie aan boord is het “onzichtbaar” voor
vijandelijke doelen. Primair wordt het toestel gebruikt als afschrikking en ten behoeve
van de luchtverdediging (QRA: Quick Reaction Alert). Op dit moment wordt op
vliegbasis Volkel hard gewerkt aan de infrastructuur (m.n. gebouwen e.d.) die nodig is
om het nieuwe toestel te kunnen huisvesten. Op 30 juni 2022 zal de F35 zijn officiële
intrede doen op Volkel. Er zullen t.z.t. ongeveer 30 F35-toestellen op Volkel worden
gestationeerd. Dagelijks zal worden gevlogen met 4 tot 8 toestellen. In het weekend bij
hoge uitzondering (bv. opluistering bij viering Margraten).
Ad. 2
De heer Bert Kwast geeft een nadere toelichting op de wet- en regelgeving waaraan
vliegbasis Volkel is gehouden. De uitfasering van de F35 duurt tot in 2024. Vliegbasis
Volkel is gebonden aan een wettelijk vastgelegde geluidszonering. Dit betekent dat over
een periode van een jaar een bepaalde grens aan de geluidsbelasting wordt vastgesteld
waar niet overheen gegaan mag worden. Er is een Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis
Volkel samengesteld op diverse locaties. (NB: te vinden via Google) Tevens wordt de
geluidsbelasting gemeten middels een tweetal mobiele geluidmeetstations. Dreigt die
geluidsbelastinggrens overschreden te worden dan gaat men elders de resterende
noodzakelijke vlieguren maken in bijvoorbeeld in de VS, Zuid-Europa e.d. Verder is er
wet- en regelgeving (Luchthavenbesluit) omtrent isolatie van huizen onder de
vliegroutes. Alle info op COVM.nl (Commissie Overleg en Voorlichting Milieu) van
Defensie.
Ad 3.
Piloot de heer Laurens-Jan Vijge deelt zijn ervaringen als piloot van de F16 en nu van de
F35. Hij vertelt over de opleidingen in de Verenigde Staten, de oefeningen boven zee in
de driehoek Denemarken-Duitsland-Nederland, de te hanteren noodzakelijke start- en
landingsprocedures en de afwegingen die daarbij dienen te worden gemaakt om de
overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken. Verder zijn hij en zijn
collega’s reeds ingezet om de grenzen bij Oost-Europa en Oekraïne te bewaken.
Ad 4.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de Nieuwsbrief van Vliegbasis Volkel.
Stuur een mail naar vkl.vliegbasis.volkel@mindef.nl.
Vriendelijke groet, Sil Robben
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JUBILARISSENCONCERT 2022 - EDITIE 1
Zaterdag 16 april vond het drukbezochte Jubilarissenconcert 2022 -editie 1 plaats
waarop onze jubilarissen van de verenigingsjaren 2020-2021 werden gehuldigd en
dat was een mooi zevental!
Liesbeth Verkerk (25 jaar lid), Joris van Elk (40 jaar lid), Mari van Dijk (50 jaar lid),
Bart Daanen (60 jaar lid), Tiny van der Locht (60 jaar lid) en Wim van der Locht
(60 jaar lid) werden toegesproken en gedecoreerd door Jos Verbeeten van de
Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Voor de partners waren er uiteraard
mooie bloemen. Ook Teun Bongers behoort in dit mooie rijtje van Jubilarissen
helemaal thuis. Door persoonlijke omstandigheden konden Teun en Marietje er niet
bij zijn maar Teun krijgt zijn zeer verdiende draaginsigne t.g.v. zijn 60-jarig
lidmaatschap persoonlijk thuis overhandigd!

Op onze website www.mvjuliana.nl staat een uitvoerige beschrijving van onze
jubilarissen: leuk om te lezen en leuk om de foto’s te bekijken.
24
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KAARTVERKOOP ELDORADO GESTART
Er hebben ons de laatste weken vele vragen bereikt over het project Eldorado.
De opzet van Eldorado is te vergelijken met de opzet van Lijn 5443 van enkele
jaren geleden.
Eldorado is een opgewekt stuk over een boerenfamilie die de uitdagingen van het
leven op het Brabantse platteland in 2022 ervaart. Over de problemen van de
boeren, over de leegstand die oprukt
en de gevaren die daardoor ontstaan.
In het stuk zien we de crimineel, de
boer, zijn familie en de overheid, met
als speciale gast de burgemeester.
De voorstelling laat -op soms
hilarische wijze- zien hoe
verwevenheid tussen onder- en
bovenwereld ontstaat en hoe dicht
ondermijning ons allen op de huid zit.
De million-dollar-question is: in wat
voor Brabant willen wij leven?
Eldorado is een initiatief van Stichting
Poon in samenwerking met Het
Zuidelijk Toneel.
Dit muziektheaterstuk is
gecomponeerd door Bart van Dongen,
geschreven door Wiske Sterringa en
wordt geregisseerd door Roel
Swanenberg.
Met zijn grote liefde voor
locatietheater is Roel een perfecte
match voor deze voorstelling.
Daarnaast zijn Swanenberg en Het
Zuidelijk Toneel ook geen
onbekenden voor elkaar.
Björn van der Doelen, zanger/gitarist en ex-PSV’er (eerder te zien in De Achterkant
van …. Het Zuidelijk Toneel), tekent voor één van de hoofdrollen, de charmante
boef. Bart Klever, onder andere bekend van Flikken Maastricht en Toneelgroep
Amsterdam, neemt de rol van de vader op zich. De moeder wordt gespeeld door
Sarah Jonker; zij speelde in onder meer Van God Los, Adam-E.V.A., Grenslanders
en bij de Toneelmakerij. Ronald Jorritsma en Fay Verberk, beiden net afgestudeerd,
maken de cast compleet. Elke voorstelling wordt ondersteund door trombonist en
accordeonist Hans Sparla.
Onze vereniging (MV Juliana) zorgt voor de muzikale invulling van het programma
in Beers en wordt gehouden op landgoed Barendonk
De uitvoeringen in de gemeente Land van Cuijk vinden plaats op van vrijdag
27 t/m zondag 29 mei. Het evenement wordt gehouden op Landgoed Barendonk
in Beers (website Barendonk).
Meer info: www.mvjuliana.nl De kaartverkoop is inmiddels gestart en via onze
website kun je gemakkelijk doorklikken naar de ticketshop!
DE SCHAKEL 9-2022
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VOLOP INZAMELEN - MUZIEKVERENIGING JULIANA
De wekelijkse inzameling is inmiddels van start gegaan en loopt weer als vanouds
prima. Elke zaterdag (t/m 21 mei) kan iedereen terecht bij Jeroen Goossens aan de
Haringsestraat 2a. Inleveren kan van 09.30 uur tot 12.00 uur.
Nog eventjes voor iedereen de regeltjes:
Wat we niet innemen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

grote stoelen (sofa’s, bankstellen, 1-2-3 zits)
grote (wand)kasten
computers (gewicht)
oude grote televisies (gewicht)
tapijt en vloerkleden
verontreinigde spullen
kapot glaswerk en kapot aardewerk

LOTENVERKOOP ROMMELMARKT
Ook dit jaar organiseert Muziekvereniging Juliana weer
haar jaarlijkse rommelmarktloterij. Binnenkort kun je
onze leden aan de deur verwachten met de bekende
“rommelmarktloten”.
De opbrengst van onze loterij komt ten goede aan onze
Jeugdopleiding en alles over de nieuwe opstart van de
jeugdopleiding lezen jullie in de volgende Schakel.
De prijs van de loten is 1 euro maar je maakt kans op prachtige prijzen!
De trekking van de winnende lotnummers vindt natuurlijk plaats tijdens onze
jaarlijkse rommelmarkt op Hemelvaartsdag: dit jaar op donderdag 26 mei.
Nieuwe bezems vegen schoon,
maar de oude kennen de hoekjes
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ONDERNEMERS UIT DE REGIO
KUNNEN ZICH AANMELDEN
Platform voor kinderfeestjes in de regio Haps-Mill-Uden.
Ouders die op zoek zijn naar een stoere locatie voor een kinderfeestje kunnen zich
nu eenvoudig oriënteren op Kinderfeestjes Nederland.
Alle ideeën voor een feestje in de eigen regio Haps-Mill-Uden kunnen worden
bekeken of direct besteld. Ondernemers uit deze regio
kunnen zich hiervoor nog aanmelden.
“We hebben het initiatief genomen om een platform voor
kinderfeestjes te ontwikkelen. KinderfeestjesNederland.nl
staat voor gemak en helpt ouders bij het zoeken naar een
leuk en verrassend kinderfeestje in de eigen regio Haps-MillUden (postcode 54)” geeft marketeer Ronald Broekman van
Kinderfeestjes Nederland aan. “We zien dat ouders juist in de
eigen regio willen weten welke mogelijkheden er zijn. Vaak is
er veel meer mogelijk dan ouders weten.
Niet alleen kunnen ouders op de website voor hun zoon of
dochter ideeën of informatie vinden over kinderfeestje locaties. Ze kunnen in veel
gevallen ook direct een feestje bestellen of een waardebon voor het feestje vinden.”
Ondernemers kunnen zich aanmelden
“Heb je een onderneming in de regio met een locatie voor het
vieren van een kinderfeestje? Dan vragen wij je om je aan te
melden, ook als je gericht bent op een nog ruimere regio.
We gaan ook zelf ondernemers benaderen.
We willen immers een zo compleet mogelijk overzicht geven
van alle leuke kinderfeestjes in de regio Haps-Mill-Uden.”
vervolgt Broekman.
“Op de website van KinderfeestjesNederland.nl kun je je
direct aanmelden.”
Kinderfeestjes Nederland is gevestigd in
’t Handelshuys – Udenseweg 2 in Uden.
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PERRY ROBINS HAVOC’ER VAN HET JAAR
Ieder jaar wordt een HaVoC-er vanwege
verdienste voor HaVoC benoemd tot
HaVoC-er van het jaar.
Dit jaar werd tijdens de vergadering van
de sponsorcommissie Perry Robins
benoemd tot HaVoC-er van het seizoen
2021/2022.
Perry zet zich al vele jaren in voor de
werving van sponsoren en onderhoud en
onderhoudt daarbij contact met de
sponsoren.
Als lid van de sponsorcommissie is hij
mede verantwoordelijk voor behoud van
onze sponsoren. Met hun financiële
ondersteuning heeft HaVoC een gezonde
basis om volleybal in Haps op hoog niveau
te behouden.
Ook is Perry enkele jaren coach geweest
van Dames 2. Tijdens de vergadering van de sponsorcommissie kreeg Perry het
bijbehorende klokje overhandigd door onze voorzitter Harrie van Boekel.

ZOMERLIDMAATSCHAP TV DE ZOETSMEER

Speel je een teamsport en heb je een zomerstop, maar wil je toch graag fit
blijven in de zomer? Of lijkt het je leuk om kennis te maken met de tennissport?
Dan is het zomerlidmaatschap bij uitstek geschikt voor jou.
Een zomerlidmaatschap, voor jong en oud, is een lidmaatschap waarbij je drie
maanden vrij kunt tennissen wanneer het jou uitkomt voor € 10,00 per maand.
Je ontvangt een lidmaatschap voor de maanden juni, juli en augustus om vrij te
tennissen en eventueel deel te nemen aan de activiteiten van de Zoetsmeer.
Meld je direct aan via de website www.tvdezoetsmeer.nl
DE SCHAKEL 9-2022
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MERLETCOLLEGE CUIJK
Donderdag 31 maart, was de schoolfinale
van de landelijke geschiedenisquiz
'Watzkeburt' op het Merletcollege Cuijk.
Samen met een klasgenoot uit havo 3 had
ik de voorrondes gewonnen waardoor we
naar de landelijke finale van de
geschiedenisquiz mochten om onze school
daar te vertegenwoordigen.
Op donderdag 14 april speelde ik samen
met mijn klasgenoot als 1 team de
Nationale finale van de Geschiedenis quiz
in Gouda.
We werden in de ochtend ontvangen in de Agnieten
kapel midden in Gouda en daar ontmoetten we de
24 andere schoolteams uit heel Nederland.
We kregen een mooie historische stadswandeling
door Gouda waarna we gingen lunchen in het
stadshuis waar ook de finale plaatsvond. De vragen
waren moeilijk en heel variërend van de prehistorie
tot aan de koude oorlog.
Uiteindelijk zijn we naar
huis gegaan met een
mooie 12e plaats, een
tas vol Goudse kaas,
stroopwafels en een
mooie ervaring rijker.
Thomas van den
Besselaar
Huishoudtip
Als je een raam open zet tijdens het stofzuigen,
de stofzuiger een betere luchtcirculatie heeft om zo fijnstof te kunnen filteren?
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CABOOSE
KNUTSEL
Voor de volgende knutselavond willen we jullie vragen
om allemaal 6 tot 7 lege (conserven) blikken/blikjes mee
te nemen (schoongemaakt en zonder deksel).
De blikje mogen van verschillende formaten zijn. Liever
niet de grote soepblikken van de Unox, maar die van 800 ml zijn prima, of blikken
van tomatenblokjes, vlaaifruit en dergelijke.
We willen een insectenhotel in elkaar gaan knutselen en zijn ook nog op zoek naar
materialen om de blikken op te vullen.
Dus heeft iemand nog spullen over als dennenappeltjes, noten, stro of iets anders
wat we kunnen gebruiken dan horen wij dat graag via de
mail: knutsel.caboose@gmail.com.
Heeft iemand nog resten kippengaas liggen, dan staan wij door ook voor open.
Groet,
Team Knutsel
Data Knutsel: 13 mei en 10 juni.
YOLO
Vrijdag 22-4 was de discoskeeler avond
voor de YOLO kids, maar er kon ook
gechild worden. Aan het begin van de
avond leekt het wel Sinterklaas: de kids
werden verrast met cadeaus: nieuwe
spellen voor de PlayStation, een nieuwe
Switch, wat wil je nog meer.
Later op de avond kon ook nog eens de
nieuwe airhockeytafel in gebruik
genomen worden. Je zou bijna vergeten
dat er ook nog fanatiek geskeelerd kon
worden op de muziek die zelf
aangevraagd kon worden.
NEXXT
PUZZELTOCHT
Op vrijdag 20 mei is de volgende NEXXT avond waarbij jullie ons dorp lopend
gaan verkennen. Op die avond organiseren wij een puzzeltocht door Haps waarbij
jullie voorbeeldfoto's krijgen die jullie in groepjes moeten namaken.
Vergeet daarom niet je telefoon en goede wandelschoenen mee te nemen.
Er is ook een vette prijs te winnen voor het groepje dat de beste foto's heeft
aangeleverd.
Aanvang: 19.00 uur. Einde: 22.30 uur
Waar:
De Kuip
Kosten:
€ 2,50
Aanmelden: svp voor 15 mei bij
nexxt.caboose@gmail.com
We hopen jullie op 20 mei weer te zien!
Groetjes, Team NEXXT
Data NEXXT: 20 mei en 24 juni.
DE SCHAKEL 9-2022
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GEEF DE PEN DOOR AAN…
Hoe kennen jullie elkaar?
Ik zie Esmee vaak op de tennisbaan. We hebben dan altijd veel plezier samen.
Mijn naam is: Lonne Weerts
Leeftijd: 8 jaar, groep 5 Basisschool De
Bongerd
Hobby’s: turnen, tennis, skeeleren
Turnen doe ik 1x in de week in Boxmeer in een
gave turnhal.
Hier kun je de leukste trucjes doen.
Op zondagochtend ga ik competitie tennissen.
Dat is altijd gezellig met vrienden en
vriendinnen.
Op de foto zit ik op de kabelbaan in het Hapse
park. De kabelbaan vind ik echt leuk, daarom
loop ik best vaak met papa (Tom) en mama
(Anke) en zusje (Tess) hierheen.
Wat vind je het leukst in of van Haps?
Dat er veel voor ons georganiseerd wordt,
zoals ongeveer 1x in de maand Caboose. Daar
knutselen we op vrijdagavond dan erg leuke
dingen en kun je ook gezellig spelen.
Carnaval was ook heel leuk. Hier waren wij nu ook gelukkig best groot genoeg voor
om mee te kunnen
en kindervakantieweek natuurlijk.
Dan ben ik altijd jarig in die week dus dat is dubbel feest!
Wat mis je in Haps?
Ik zou wel een bowlingbaan willen

, verder mis ik niets!

Aan wie wil je de pen doorgeven?
Ik geef de pen door aan Lynn Hendriks.
Ik mocht een keer samen met Lynn in de tent logeren, heel spannend,
maar ook heel leuk!
De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps t/m 16 jaar.
Artikel de pen naar: info@deschakelhaps.nl vóór vrijdag 6 mei inleveren.
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HEEL VEEL WESPEN
Vroeger ben ik in mijn jeugd heel veel bij Vergeten gekomen. Grappige naam Vergeten.
De naam Vergeten heb ik verder nooit meer gehoord?
Ze hadden natuurlijk ook ene Ben.
Op de lagere school werd vaak aan Ben gevraagd hoe hij
heette? Dan zei Ben: ben Vergeten?
De Vergetens woonden midden op het Kamps Veld waar
vroeger de sportschool stond. Dat is weer volgebouwd met
splinternieuwe woningen. Toen was er rondom Vergeten
heel veel weiland. 40 meter van Vergeten af had je een
graswal van wel een meter hoog. Daar kwamen ieder jaar
weer verschillende wespenzwermen op af. Die huisden dan
in de graswal. Joop Vergeten had al verschillende jaren
eraan gedacht om daar eens iets aan te doen! Hij was
benieuwd wat er zou gebeuren als hij de graswal aanstak?
Ja zeiden ik en Jan tegen Joop, dat kon wel eens heel spectaculair zijn?
Ieder jaar zaten daar zeker wel 10 wespennesten. Joop had in een plastiek emmer een
paar gaatjes geboord waar hij precies doorheen kon kijken. Hij had van een paar dorre
takken met daar een paar doeken omheen, gedrenkt in wasbenzine, een soort fakkel
gemaakt. Dus hij stak de fakkel aan met als gevolg een grote steekvlam!
Joop kon de steekvlam maar net ontwijken.
Dus ging hij met een brandende fakkel en met de
emmer op zijn kop richting wespenkolonie. Om de
graswal aan te steken was maar een klein kunstje.
Het was allemaal droog en verdord gras.
Jan en ik dachten op een veilige afstand te staan!
Dus Joop steekt zijn fakkel in het droge gras.
Ineens komt er uit de graswal een ontzettend gezoem!
We zien Joop aan komen rennen gevolgd door een
hele sliert wespen. Verdomme, Joop kwam ook nog
onze kant op. Toen moesten wij ook rennen voor ons
leven. We hoorden achter ons dat Joop door een hele
zwerm wespen te grazen werd genomen! Wij werden ook door
een paar afgedwaalde wespen gestoken. Bij Joop thuis hadden ze een waterslang
buiten liggen. Ik greep die slang en spoot Joop kliedernat! De steken die Jan en ik
opgelopen hadden deden ook zeer! Joop was zeker wel door een 20 wespen gestoken.
Hij had er behoorlijk last van, maar hij overleefde het wel. Hij had een ijzeren gestel.

34

DE SCHAKEL 9-2022

Een oudere broer van Joop had een motor een BSA. Die zouden we wel eens willen
proberen. Dus op een keer dat Piet niet thuis was duwden Joop en ik de motor naar
buiten. De motor moest gestart worden met een
Kickstarter. Ik zei tegen Joop: mag ik hem eerst
proberen te starten dan mag jij rijden. Snijer, zegt
Joop tegen mij, als je wilt, mag je meteen
meerijden! Dus ik ga met mijn hele gewicht van een
40 kilo op de kickstarter staan en geef hem een ram
en ik word bijna gelanceerd. Nou zeg ik tegen Joop,
start jij hem maar. Joop stampt als een volleerde
motorrijder op de kickstarter en de motor loopt
meteen. Ik roep tegen Joop: ik ga niet mee, probeer
het eerst maar alleen. Joop had wel eens aan Piet
gevraagd hoe je motor moest rijden. Met de voet op het rechtse knopje duwen dan
stond hij in de eerste versnelling. Hoe het verder moest, wist Joop al niet meer. En dat
links de rem zat wist hij ook. Van Vergeten af naar de harde weg was een meter of 60.
Voor het huis hadden de Vergetens een mooi bloementuintje met tulpen. Ik zeg nog
tegen Joop pas op voor dat mooie tuintje voor! De eerste meters van Joop met de BSA
gingen van links naar rechts en ook bij de Vergetens door de tuin heen. Gelukkig kreeg
hij de motor ook weer onder controle. Op een 60 meter op het einde van het zandpad
moest ik Joop helpen met het draaien van de motor. Dat kon hij alleen niet, want daar
was de motor te zwaar voor.
Toen gingen we de schade eens opnemen in de tuin!
Dat zag er niet goed uit. Meer dan de helft van
de tulpen lagen er geknakt bij.
Ik vroeg aan Joop wat doen we met die
geknakte tulpen? Och, zei Joop, die poten we
weer. Dus hadden wij met een houtje gaatjes
gemaakt en de tulpen daar netjes ingeduwd.
Na een dag hingen ze allemaal slap.
Zegt vrouw Vergeten tegen haar man Vergeten als ze zo de tulpen
aantreft: Ben jij vergeten de tulpen water te geven?
Sorry, zegt Vergeten dat ben ik echt vergeten!
Snijer

.
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HAPSE BOYS
Met de, vooral voor de jeugd, voetballuwe meivakantie voor de boeg dit
keer nog een lange uitslagenlijst. Op paaszaterdag is er door de jeugd
niet voor de competitie gevoetbald. Een flink aantal van onze jeugdteams
heeft deelgenomen aan het Easter Open. Na de meivakantie volgt de
beslissende fase van het laatste deel van de competities waarin we hopen
nog een paar kampioenen te mogen begroeten.
Hapse Boys 1 blijft punten verzamelen. Door de thuisoverwinning tegen de nummer 4 in
de stand, Handel 1, werden in 4 wedstrijden maar liefst 10 punten vergaard. De week
erna lukte het niet om koploper Boekel Sport 1 te verschalken. Maar door de goede
reeks hebben de Boys de rode lantaarn wel overgedaan aan het Helmondse SV De
Braak (voorsprong: 2 puntjes). En met een wedstrijd meer staat met maar één puntje
meer net boven de Boys Germania 1. Er moeten door de meeste teams nog 7
wedstrijden worden gespeeld, dus er is nog veel mogelijk.
En ook Hapse Boys 5 wist sinds lange tijd weer eens een puntje te scoren door Gassel 2
op 0-0 te houden.
16 april 2022
Hapse Boys 35+1
Hapse Boys VR2
18 april 2022
Hapse Boys 1
Hapse Boys 3
Hapse Boys 4
HRC ’27 1
Hapse Boys 35+1
Volharding VR1
23 april 2022
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-3
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO13-1
Hapse Boys JO12-1JM
Gemert JO11-4
UDI ‘19/CSU JO10-1
Hapse Boys JO9-1JM
Hapse Boys JO8-1JM
ST SSS ‘18/V.V. Holthees-Smakt JO81JM
Hapse Boys MO15-1
24 april 2022
Hapse Boys 1
Volkel 3
Hapse Boys 3
Hapse Boys 4
Hapse Boys 5
Hapse Boys 6
Sambeek VR1
ST SVEB/Sporting VR1
V.V. Achates VR1
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- Herpinia 35+1
- Hapse Boys VR3

0
1

- 7
- 4

-

2
6
0
2
3
5

-

- ST SV United/BVV ‘27/SVOC ’01
JO19-1
- Juliana Mill JO17-2
- JVC Cuijk JO15-4
- EGS ’20 JO15-3JM
- ST SV United/BVV ’37 JO13-1JM
- ZSV MO12-1
- Hapse Boys JO11-1JM
- Hapse Boys JO10-1JM
- JVC Cuijk JO9-1
- FC Uden JO8-1
- Hapse Boys JO8-2JM

0

- 2

1
0
4
2
3
3
1
8
5
14

-

- Nooit Gedacht MO15-1

1

- 4

-

0
5
2
2
0
4
5
12
1

-

Handel 1
SV DWSH ’18 2
Juliana Mill 4
Hapse Boys 6
Achilles Reek 35+1
Hapse Boys VR1

Boekel Sport 1
Hapse Boys 2
De Zwaluw 2
SV DWSH ’18 2
Gassel 2
De Zwaluw 4
Hapse Boys VR1
Hapse Boys VR2
Hapse Boys VR3
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ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN: DIEREN VAN DE BOERDERIJ

DE SCHAKEL 9-2022

37

NIEUWE VOORZITTER
TENNISVERENIGING DE ZOETSMEER
Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 juni 2021 is
Louis van de Groes na vele jaren gestopt als voorzitter van
tennisvereniging `Zoetsmeer’ en heeft de voorzittershamer
overgedragen aan Roel Wijntjes. Het voorjaar staat voor de
deur en voor vele tennisliefhebbers weer tijd om een
ROEL WIJNTJES
balletje te slaan. Eerst maar eens even op bezoek gaan bij
de nieuwe voorzitter en kijken of hij nog mooie plannen
heeft samen met het bestuur.
Roel, bedankt voor het interview, ku n je je even kort
voorstellen.
Ja dat kan ik zeker. Mijn naam is Roel Wijntjes en inmiddels
al weer 6 jaar woonachtig in het mooie Haps. Ik ben 11 jaar
getrouwd met Lian en vader van Esmee (10) en Siem (8).
Hoe ben je in Haps terecht gekomen en hebben jullie het
met het gezin naar de zin?
Ik ben zelf geboren in Middelaar, Lian is geboren in Mill.
Beide woonden we sinds onze tienerjaren in Cuijk.
Toen wij op zoek waren naar een nieuw huis hadden
wij vooraf nooit gedacht in Haps uit te komen.
Maar wij hebben het super naar onze zin; verhuizen
naar Haps was een hele goede keuze.
Kun je als nieuwkomer eens vertellen wat het
aantrekkelijk maakt om in Haps te komen wonen?
Hoe kijk je naar een dorp als Haps?
Heel eerlijk, vooraf hadden we echt wel onze twijfels.
We kennen daar bijna niemand, kunnen we onze
draai wel vinden? Hoe zullen de kinderen het vinden?
Maar vanaf het begin af aan bevalt het ons gewoon
erg goed. Haps is een heel gezellig dorp dat heel veel
te bieden heeft. Wij vinden het heel prettig wonen.
Vooral het hechte verenigingsleven maakt Haps als
dorp enorm onderscheidend van grotere dorpen in
onze omgeving. Of het nu de Zoetsmeer is, de Hapse
Boys, Havoc of de Zelfkant, er is veel te beleven.
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Wat doe je voor je beroep en is het nog steeds interessant en uitdagend?
Ik werk al zo’n 15 jaar bij SAP, een van de grootste Software bedrijven ter wereld. De
Nederlandse vestiging zit in Den Bosch. Daar heb ik verschillende rollen gehad, allemaal
binnen de financiële afdelingen. Sinds 2 jaar ben ik manager van de Commercial
Support afdeling. Daar stuur ik een team aan dat verantwoordelijk is voor het opstellen
van de contracten met onze klanten. Een erg uitdagende rol in een erg leuk bedrijf.
Welke sporten beoefen je en wat vind je zo leuk aan tennis?
Tennis is de enige sport die ik nu actief beoefen. Het leuke hieraan vind ik dat iedereen
het op zijn of haar manier in kan vullen. Of je nu recreatief, in competitie/wedstrijd
verband wilt spelen, of je wilt enkelen, dubbelen of mixen, je kunt het zelf bepalen.
Binnen onze vereniging is de combinatie van prestatie en gezelligheid heel belangrijk.
We kunnen aardige feestjes bouwen in onze kantine! En dat draagt bij aan een top
verenigingsgevoel en zorgt ook voor een financieel gezonde vereniging. Tot een paar
jaar geleden heb ik waterpolo gespeeld bij Merlet in Cuijk. Daar heb ik zo’n 20 jaar in
het 1e herenteam gekeept. Een erg leuke sport waar ik ook heel actief binnen de
vereniging ben geweest, o.a. als penningmeester.
Heb je nog meer hobby’s?
Met een paar vrienden uit de buurt willen we op een mooie zaterdagmiddag nog wel
eens een spelletje Jeu de Boules spelen bij ons op het veldje aan de Willem
Alexanderlaan. Passief sporten vind ik ook erg leuk, vooral Formule 1 en voetbal kijken.
Daarnaast ben ik o.a. penningsmeester bij
Caboose en leider van Hapse Boys JO-9. Dat
doe ik samen met een vriend van mij.
Hoe ben je voorzitter van TV De Zoetsmeer
geworden?
Louis van de Groes, onze vorige en
langstzittende voorzitter, heeft mij een keer
gepolst aan de bar. Dat was heel slim van
hem, om dit onder het genot van een pilsje te
doen. Ik vond het leuk dat hij mij vroeg, maar
ik heb daar wel goed over nagedacht en met
Lian goed over gesproken. Voorzitter is niet
iets wat je zo maar even gaat doen. Na een
kennismaking met het volledige bestuur en een bestuursvergadering te hebben
bijgewoond heb ik ja gezegd.
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Wij hebben een club met ontzettend veel gedreven
vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen aan het zijn
van een leuke vereniging. Zonder vrijwilligers heeft de
vereniging geen kans van bestaan. Dat geldt ook voor het
bestuur, samen vormen wij een heel goed team en iedereen
heeft daar zijn rol in.
Wat is voor jou de grootste uitdaging als voorzitter?
De grootste uitdaging in mijn ogen is de continuïteit van de vereniging te waarborgen.
Nadenken en keuzes maken over hoe we ervoor zorgen dat de vereniging een plek kan
bieden aan iedereen. Voor al onze leden, of je nu jong of oud bent, nieuw of al
jarenlang lid. Onderwerpen als verduurzaming van onze kantine, de staat van onze
banen maar ook de verkeersveiligheid naar ons park zijn zaken waar we ons als bestuur
over gaan buigen. Dit om ervoor te zorgen dat we de juiste keuzes maken, niet alleen in
mijn periode als voorzitter maar ook voor de periode die daarna komt.
Zijn er meer nieuwe mensen in het bestuur gekomen?
Ja, vorig jaar is Jessie Weijers toegetreden als onze nieuwe
secretaris. Tevens is Haico van Tienen ons komen versterken en heeft
als verantwoordelijkheid Marketing en Communicatie gekregen, een
nieuwe positie binnen ons bestuur.
Tot slot hebben wij tijdens de afgelopen ALV afscheid genomen van Angelique Derks als
bestuurslid van de jeugdcommissie. In Bram Geurts hebben wij een vervanger
gevonden en hij gaat met veel enthousiasme de jeugd afdeling verder ontwikkelen. De
overige bestuursleden zijn te vinden op onze website: www.tvdezoetsmeer.nl
Roel, heeft De Zoetsmeer ook plannen om padel te gaan spelen?
Padel is een sport die een enorme ontwikkeling aan het doormaken is. Zoals elke
tennisvereniging hebben wij ook nagedacht over Padelbanen. Onze locatie zou prima
geschikt zijn voor het plaatsen van een aantal padelbanen, maar toch is de voorlopige
conclusie dat Padel op dit moment niet in onze plannen past voor onze huidige locatie.
De investeringen voor Padel zijn enorm en tegelijkertijd moeten wij in de komende
jaren onze tennisbanen gaan vervangen en onze kantine flink verbouwen om aan de
huidige maatstaven te voldoen. Als bestuur moeten we deze investeringen op een
verantwoorde manier doen zodat we ook over 10 jaar nog altijd een gezonde vereniging
zijn.
Is de wens om het tennispark te verplaatsen naar sportpark ‘De Berkte’ nog steeds
actueel? Hoe staat de nieuwe gemeente Land van Cuijk hier in?
Al een aantal jaren hebben wij geprobeerd om samen met het bestuur van Hapse Boys
en de gemeente Cuijk na te denken over verplaatsing van de tennisbanen naar
sportpark “de Berkte”. Dat is niet
omdat wij op onze huidige locatie weg
moeten, maar een samenwerking
tussen verenigingen, zeker in een
klein dorp als Haps, biedt vooral ook
mooie kansen voor de verenigingen.
Samenwerking op bestuurlijk niveau,
qua aanbod van sport en wellicht zelfs
de inzet van vrijwilligers.
Daarnaast zitten wij met ons
tennispark ver buiten de dorpskern en
dat zorgt er onder andere voor dat het
voor ouders niet prettig is om hun
kinderen naar de tennisbaan te laten fietsen. Het is gewoon geen veilige fietsroute.
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Maar voor dit soort plannen heb je steun vanuit de Gemeente nodig en de Gemeente
Cuijk kon ons daarin niet ondersteunen. Op dit moment is de nieuwe gemeente Land
van Cuijk bezig met het vormen van haar nieuwe beleidsplannen. Ik verwacht dat het
beleid duidelijker gaat worden gedurende de komende maanden. Wij zullen in ieder
geval altijd openstaan om te luisteren naar mogelijkheden en kansen.
Echter zijn wij als vereniging inmiddels wel op een punt beland waarop er keuzes
gemaakt moeten worden. Keuzes in vervang ing van onze tennisbanen, in verbouwing
en verduurzaming van onze kantine. Wij zullen ons de komende tijd gaan buigen hoe
wij op onze huidige locatie eventueel verder kunnen bouwen
aan een vereniging die klaar is voor de toekomst.
Tot slot, heb jij nog iets toe te voegen?
Ik zou graag iedereen die erover nadenkt om te gaan
tennissen uit willen nodigen om eens te komen kijken op ons
tennispark. Spreek mij of een van mijn medebestuursleden
aan en vraag naar de mogelijkheden
om lid te worden.
Of je nu vast lid wilt worden, graag
een tijdelijk zomerlidmaatschap aan
zou willen gaan, of gewoon eens wilt
proberen of tennis iets is voor jou, er
zijn altijd mogelijkheden voor zowel
jong als oud.
Roel bedankt voor het interview en we wensen je veel succes als nieuwe voorzitter.
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BEZOEK FLORIADE 2022
Op woensdag 3 augustus 2022
organiseert afdeling Haps van De
Zonnebloem voor alle gasten en hun
begeleiders een dag naar de Floriade
2022 in Almere.
De Floriade in Almere is een evenement
dat om de 10 jaar georganiseerd wordt.
Het park is een feest van groen en
bloemen, tuinen, proeverijen en cultuur.
Wij vertrekken met de bus vanaf het Kerkplein om 8.30 uur en verwachten rond
17.30 uur terug in Haps te zijn.
Bij terugkomst hebben we een diner bij “de Posthoorn”.
Voor eten en drinken in Almere wordt gezorgd.
Graag willen wij vragen om zelf iemand te vragen die als begeleider meegaat en
eventueel de rolstoel kan duwen. Mocht dit moeilijk zijn, dan kunnen wij ook
eventueel zorgen voor iemand als begeleiding.
De kosten voor deze dag bedragen € 25,- per persoon, ook voor de begeleiders.
Er kunnen een beperkt aantal personen mee met de bus zodat we dit gaan doen in
volgorde van aanmelding.
Om te weten hoeveel van onze gasten mee willen gaan, willen wij u vragen om u
schriftelijk op te geven vóór 15 mei bij:
* Ria Zeelen, Burg. Moorenstraat 8, Haps, tel 0485-800927.
Wij willen onze gasten uitnodigen
om er samen een mooie en
gezellige dag van te maken.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave formulier
Naam: …………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………
Persoon die meegaat als begeleider:
……………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………
Uw eigen bijdrage van € 25,= kunt u met de aanmelding in de brievenbus doen
bij Ria Zeelen, Burg. Moorenstraat 8, of overmaken op bankrekeningnummer
NL07 Rabo 0119 195 178 ten name van N.P.T. Thijssen-Nabuurs,
met vermelding van “Floriade”.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
AGENDA EN MEDEDELINGEN
INLOOPMIDDAGEN
Met veel enthousiasme maken steeds meer ouderen (60-plussers)
gebruik van de inloopmiddagen in Steunpunt Mariagaarde.
Deze middagen blijken dus te voorzien in een behoefte.
Elke dinsdagmiddag is het gezellig koffiedrinken en is er ruimte
voor ontspannende activiteiten.
De entree is € 1,00 en een kopje/koffie of thee kost ook € 1,00.
Bent u er nog niet geweest, neem dan gerust een kijkje
vanaf 14.00 uur.
ZOMERREIS 2022
Van het bestuur heeft u in een brief (via de Ons) aanvullende informatie ontvangen over de
zomerreis naar de kasteeltuinen in Arcen. De reis is gepland op 2 juni.
Als u mee wilt, vul dan het opgavestrookje in.
Dit strookje graag inleveren vóór 16 mei bij:
- Els Peters, Irenestraat 5
- Annie de Haas, Wanroijseweg 9
- in de KBO-brievenbus in de hal van het Steunpunt Mariagaarde
EAST & MEET
Op 4 mei hebben we om 17.00 weer Eat & Meat in de Posthoorn. Inmiddels hebben we een
groep van ongeveer 35 personen die als vaste gast aanwezig
zijn. Er is niets gezelliger dan samen eten in een gemoedelijke
sfeer tegen een betaalbare prijs: € 11,00 exclusief drankjes.
Als de groep groter is dan 25 personen, verloot de Posthoorn’
een gratis menu.
Nieuwe gasten kunnen zich aanmelden tot en met 2 mei bij
Cas Arts: 06-461 356 70 of doe een briefje in de brievenbus.
(Kalkhofseweg 37 rechts van de rechter garagedeur).
Namens bestuur KBO Haps
Cas Arts

46

DE SCHAKEL 9-2022

AFVALINZAMELING
Maandag 2 mei GFT- container restafval
Maandag 9 mei GFT- container en PBP
INZAMELING OUD PAPIER
Milieustraat Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur en
vrijdag 09.00-16.30 uur.
Zaterdag

30 april Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
Vrijdag
6 mei Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Eerste vrijdag van de maand wordt het oud papier opgehaald.
Voor 14.00 uur graag oud papier aan de straat zetten.
Zaterdag
7 mei Buurtvereniging “De Schutters”
Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
Donderdag 28 april Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Woensdag
11 mei Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur.
Woensdag
18 Mei Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
de Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.

Gratis compost
Inwoners van de gemeente Land van Cuijk kunnen 4 zaterdagen op een rij,
startend op 23 april 2022, gratis compost ophalen Het ophalen van compost is enkel
voor particulieren en maximaal 1 m3 per keer. Wil je compost ophalen? Zorg dan zelf
voor een aanhangwagen, emmer of zakken om het in te doen, een schep en vervoer.
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GERRIT VAN DUIJNHOVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Maandagavond 25 april vond in de Schouwburg in Cuijk bij gelegenheid van de
jaarlijkse Koningsdag de uitreiking plaats van koninklijke onderscheidingen door
waarnemend burgemeester Wim Hillenaar.
36 personen werden het afgelopen jaar voorgedragen in onze
gemeente Land van Cuijk. Personen die in aanmerking voor deze
onderscheiding worden vaak met een ‘leugentje om bestwil’ op
de locatie uitgenodigd en daar ontkwam dit jaar onze
dorpsgenoot Gerrit van Duijnhoven niet aan.
Eenmaal in de Schouwburg aangekomen zeiden
Gerrit en Truus tegen elkaar: “Als het voor ons is,
dan draaien we om!” Maar ze zijn gebleven en
toen werd het Gerrit langzaam maar zeker
duidelijk dat hij een koninklijke onderscheiding in
ontvangst mocht nemen. Gerrit is een stille kracht
die niet graag op de voorgrond treedt.
Voor zijn vele verdiensten voor parochie en
samenleving ontving hij uit naam van de Koning
uit handen van burgemeester Wim Hillenaar de
koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Je kunt het niet aan hem afzien, maar Gerrit is
meer dan 40 jaar lid van gemengd zangkoor
‘Licenza’, waar hij niet alleen een verdienstelijk
zanger is, maar ook jarenlang voorzitter én
secretaris.
Ruim 35 jaar is hij penningmeester van het bestuur van de parochie H. Nicolaas
waar hij naast het beheren van de financiën allerlei andere werkzaamheden
verricht, zoals het toewijzen van een graf en het bijhouden van de grafrechten.
Verder is hij coördinator van de werkgroep onderhoud begraafplaats en steekt
daarbij ook zelf de handen uit de mouwen bij werkzaamheden in en om het
kerkgebouw.
Daarnaast is hij al jarenlang één van de medewerkers van Tafeltje Dekje; samen
met zijn vrouw Truus bezorgt hij regelmatig maaltijden aan huis.
Mensen die Gerrit goed kennen weten dat hij al deze
werkzaamheden zeer contentieus verricht en dat een
waardering met onderscheiding daarom zeer op zijn
plaats is.
Vanaf 25 april 2022 is Gerrit van Duijnhoven Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Dat hij erg verrast en beduusd was zal
velen niet verbazen, maar het blijft een bijzondere
waardering voor zijn vele verdiensten.
Gerrit, van harte proficiat. Geniet ervan en
hopelijk kun je nog jaren je werkzaamheden
blijven voortzetten.
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