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25 EN 26 JUNI MEGA TUINFEEST
Wij weten echt niet meer wat we jullie nog moeten vertellen…
Filmpjes, advertenties, krantenartikelen en heel veel stukjes in De Schakel.
Iedereen moet het nu wel gezien hebben.
Hoe moeten we jullie nog overtuigen om er gewoon te zijn op 25 en 26 juni?
Alles wat jullie van ons gewend zijn is aanwezig: vakkundig personeel, top muziek,
eten, drinken en heel veel schik maken. We hebben met z’n allen één doel: The
Dirty Daddies en DJ Maurice een publiek geven wat zij nooit meer zullen vergeten.
We gaan Haps op de kaart zetten!
Ben je van de partij, maar heb je nog geen kaartje gekocht, doe dat dan snel.
Tickets zijn verkrijgbaar via onze website: www.dezelfkant.nl

Op zondag hebben we ons traditionele programma met voor ieder wat wils.
Concert van de muziekvereniging, Halve Hanen, lekker uitkateren op een bankje en
later in de middag activiteiten en dansen! Word jij de opvolger van Jarno als
alleskunner? Heb je je kinderen altijd al een voltreffer
willen zien maken bij Prins Hans? Wij hebben in ieder
geval heel veel zin om er samen met jullie een
fantastisch weekend van te maken.
En voor de artiesten onder ons: wil je je nog
aanmelden voor de Playbackshow? Stuur een
berichtje naar Cowboy Tommie op 06 - 55 78 03 78
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DATA

ACTIVITEITEN 24 JUNI T/M 6 JULI
ACTIVITEITEN

Zaterdag 25 juni
Donderdag 30 juni
Vrijdag 8 juli
Juli/augustus
VERENIGINGSNIEUWS
Caboose
CV de Zelfkant
HSV de Polder
KBO Haps
Muziekvereniging Juliana
Tennisvereniging
Voetbalvereniging Hapse Boys

Opendag Scan-air
Informatiebijeenkomst MEE
4de zomer met popkoor ZIP
BiblioPlus Haps
Feest 25-jarig bestaan
Mega tuinfeest

BLZ
19
8
10
12
BLZ
29
1-48

Eat & Meet en inloopmiddag
Optreden tuinfeest

Ik kan echt supergoed
koken, zelfs de
rookmelder juicht me toe

DE SCHAKEL NUMMER 14-2022
KOMT UIT OP

VRIJDAG 8 JULI 2022

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

UITERLIJK VRIJDAG 1 JULI 2022
Aanleveren kopij.

Teksten aanleveren in WORD-document.
Foto’s tevens apart in de mail toevoegen.
Bij voorkeur lettertype Verdana grootte 10.
Aangeleverde kopij. Geen bevestiging ontvangen?
Neem dan telefonisch contact met ons op.

Redactieadres. Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
De Schakel niet ontvangen? Bel 06 - 18446702.
Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.
In het kader van de AVG (Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) dienen
verenigingen, instellingen én personen die FOTO’S van personen mailen naar de redactie van De
Schakel voor plaatsing in één van de nummers er ZELF voor te zorgen dat zij toestemming hebben
van de betreffende perso(o)n(en).
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in publicaties en advertenties en
daaruit mogelijk voortvloeiende aansprakelijkheid.
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46
22
38
34

MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK HAPS
Huisartsenpraktijk Haps gaat meer digitaal
Bij onze huisartsenpraktijk kunt u voortaan
uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:
• de adviezen van de huisarts
• de uitslag van onderzoeken
• de lijst met uw medicijnen met de mogelijkheid om deze bij te bestellen
• U kunt afspraken online maken.
Om uw medische gegevens online te bekijken, logt u in op
www.huisartsenpraktijkhapsuwzorgonline.nl
Maak een account aan en vul uw gegevens in.
Wij nemen contact met u op om de gegevens te
controleren. Daarna is uw aanmelding afgerond en kunt u gebruik maken van uw
zorg online.
Neem ook eens een keer een kijkje op de website
www.huisartsenpraktijkhaps.nl
Misschien heeft u het al gezien!
We hebben sinds kort een scherm in de wachtkamer.
Op dit scherm staat allerlei informatie. Ook staat hier de eventuele uitlooptijd van
het spreekuur van de huisarts. Let op dit is een richttijd.
De zomerperiode komt er weer aan met de vakanties van onze
huisartsen en medewerkers. Het kan voorkomen dat het wat langer
duurt aan de telefoon of balie voordat u geholpen wordt.
We doen ons best.
Het kan voorkomen dat u een afspraak bij een waarnemend huisarts heeft.
Ons hele team wenst u een prettige zomer(vakantie) met hopelijk mooi weer en dat
iedereen gezond blijft.
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`T SNUFFELHOEKJE
Als je abonnee bent van de Schakel dan kun je gratis een oproep
plaatsen voor gratis artikelen of diensten in de rubriek: `t Snuffelhoekje’
Stuur je oproep naar: info@deschakelhaps.nl
AANVRAAGTERMIJN VOOR SUBSIDIES VERLENGD TOT 1 JULI 2022
In de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn we bezig met een nieuw
subsidiebeleid. Tot uiterlijk 1 januari 2024 blijven daarom de subsidieregelingen
van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en
Sint Anthonis geldig.
Dit betekent dat beleid en regelingen van iedere afzonderlijke gemeente blijven
gelden voor de organisaties die vóór de herindeling subsidie van desbetreffende
gemeente ontvingen. Aanvragen worden op dezelfde manier beoordeeld als tot 1
januari 2022 in de voormalige gemeente.
Voor nieuwe activiteiten/organisaties wordt per aanvraag bekeken welke

SCHOONMAAKSTER
subsidieregeling van toepassing is.

HULP GEZOCHT

Wij zoeken een betrouwbare
i.v.m. ziekte zijn wij op zoek naar
De aanvraagtermijn voor subsidies is verlengd tot 1 juli 2022.
en vriendelijke schoonmaakster
wat hulp in huis:
Je kunt de subsidie online aanvragen. Indien nodig wordt er contact met je
in Haps.
opgenomen voor aanvullende informatie.
* schoonmaak(st)er
Het betreft ongeveer 3 uur per week,
* klusser
de uren zijn in overleg in te delen.
Ben jij iemand of ken jij iemand die
Voor meer informatie kunt u
nog op zoek is naar een adresje?
contact opnemen met
Dan horen we graag van je.
Nicole van den Hurk,
Tel. 06-20590156.
tel. 06-18180954.
HOE GEBRUIK JE ALUMINIUMFOLIE

Elke zijde heeft zijn functie.
De glanzende kant reflecteert de warmte, de matte kant absorbeert ze.
Wil je een gerecht koel houden?
Bedek het dan met de glanzende kant naar buiten en matte kant naar binnen.
Wil je een gerecht warm houden?
Bedek het dan met de matte kant naar buiten en glanzende kant naar binnen.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 25 juni 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden Parochianen
Uit dankbaarheid
Zaterdag 2 juli 19.00 uur Woord- en Communiedienst
Misintenties: Overleden Parochianen

Priester van de week:
Pastoor James
Pastor Bas van Dijk

Tel. 0485-451282. Vrijdag 1 tot vrijdag 8 juli 2022
Tel. 0485-218712. Zaterdag 9 tot zaterdag 16 juli 2022

OPGAVE MISINTENTIES
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03
Telefoon 312817. U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen.
Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt. De kosten
bedragen € 12,50. Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus
stoppen aan de kerk.
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.
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LUCHTVERVUILING IN BRABANT
LEIDT TOT GEZONDHEIDSSCHADE
Luchtvervuiling in Brabant zorgt voor veel schade aan de
gezondheid zoals astma, hart- en vaatziekten en
longaandoeningen. Hoewel de lucht afgelopen jaren steeds verder
verbetert woont niemand in Brabant op een plek met gezonde lucht. Er zijn meer
maatregelen nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, concluderen de
Brabantse GGD’en. Zo kunnen gemeenten meedoen aan het Schone Lucht Akkoord.
Maar ook bedrijven en burgers kunnen bijdragen aan een gezondere lucht. Een
lagere blootstelling aan luchtvervuiling levert altijd gezondheidswinst op.
Bijna een jaar korter leven door luchtvervuiling
De Brabantse GGD’en onderzochten de luchtkwaliteit in Brabant. Ze keken daarvoor
naar de luchtkwaliteit in 2019 - de meest recente, beschikbare gegevens. De
GGD’en berekenden dat inwoners van Brabant gemiddeld 358 dagen korter leven
door de luchtvervuiling. Bij 1 op de 5 kinderen is luchtvervuiling de oorzaak van
hun astma. Ruim 1 op de 5 volwassenen (40-plussers) heeft een hartvaatziekte
door luchtvervuiling. De buitenlucht die inwoners inademen is vergelijkbaar met de
lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten
binnenshuis rookt.
Wegverkeer, houtstook en landbouw grote bronnen van luchtvervuiling
In Brabant wordt op geen enkel woonadres voldaan aan de advieswaarden voor
luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De luchtkwaliteit
verschilt binnen de provincie. Zo is de luchtkwaliteit in Oost- en Zuidoost-Brabant
het slechtst. Ook de bronnen van luchtvervuiling verschillen. In alle regio’s is
wegverkeer de grootste bron van luchtvervuiling. Na wegverkeer is in WestBrabant industrie ook een grote bron. In Noordoost- en Zuidoost-Brabant is
landbouw een grote bron. Houtstook is in de provincie Noord-Brabant ook een
belangrijke bron van luchtvervuiling.
GGD roept gemeenten op extra maatregelen te nemen
De GGD’en in Brabant roepen gemeenten en provincie op om het belang van het
verbeteren van luchtkwaliteit voorop te blijven stellen in beleid. Een lagere
blootstelling aan luchtvervuiling levert altijd gezondheidswinst op. Daarom zijn
bronmaatregelen om de uitstoot te verminderen belangrijk. Bij bouwplannen van
gevoelige bestemmingen, zoals woningen, scholen en verzorgingshuizen is het
belangrijk om rekening te houden met de afstand tot de vervuilende bron. De GGD
roept alle gemeenten op om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord en zo
samen te werken aan schone lucht. Want luchtvervuiling stopt niet bij de
gemeentegrens. In het Schone Lucht Akkoord werken het Rijk, provincies en
gemeenten aan maatregelen en innovaties voor verbetering van de luchtkwaliteit.
Inwoners kunnen bijdragen aan gezonde lucht
Ook inwoners van Noord-Brabant kunnen een steentje bijdragen aan het
verbeteren van de luchtkwaliteit. Laat de open haard of vuurkorf uit en reis meer
met de fiets of lopend in plaats van met de auto. De GGD geeft informatie over wat
je zelf kunt doen voor een schone lucht op
de website www.ggdleefomgeving.nl/lucht.
Ook kan iedereen zijn gemeente
oproepen om mee te doen met
het Schone Lucht Akkoord.
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CORONA GEZONDHEIDSMONITOR
Doe je mee aan de Corona Gezondheidsmonitor van de GGD?
Van 21 april tot en met 8 juli 2022 nodigt de GGD jongeren van 16 tot en met
25 jaar uit om mee te doen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.
Hoe meer jongvolwassenen meedoen in onze gemeente, hoe beter onze raadsleden
en beleidsmakers kunnen zien wat er nodig is voor de mentale en fysieke
gezondheid van onze inwoners.
De online vragenlijst gaat over gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale
omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over
hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst
doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie. Deelname aan
het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld
en verwerkt. Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) kunnen meedoen via
www.pandemening.nl.
De coronapandemie heeft invloed
gehad op iedereen. Ook voor
jongvolwassenen heeft deze periode
fysieke en mentale gevolgen.
De GGD wil deze gevolgen met de
Corona Gezondheidsmonitor
Jongvolwassenen 2022 in beeld
brengen.
Alle GGD’en doen mee om zo de
gezondheid van jongvolwassenen
een boost te geven
Door het invullen van de vragenlijst
helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven
informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het
ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Alle GGD’en in Nederland
doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 en vragen
deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit.
Zo ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het
mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten
ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo
geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 een boost aan de
gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen.
De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar.
Meer over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022
De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het
kader van het ZonMw-programma COVID-19.
In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma
Centrum.
Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij
jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona
Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting. Meer informatie
over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl.
DE SCHAKEL 13-2022
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ALS JE KIND MET EEN BEPERKING 18 JAAR WORDT
Wat verandert er als je kind met een (verstandelijke) beperking voor de wet volwassen
wordt? Daarover organiseert MEE De Meent Groep een informatiebijeenkomst op
donderdag 30 juni van 19.30 tot 21.00 uur.
De bijeenkomst voor ouders is in Bibliotheek Boxmeer,
Raetsingel 1. Meedoen is gratis. Meld je zo snel mogelijk,
maar uiterlijk 24 juni aan op de website van de
bibliotheek via deze link: gd/FuY9eG
Als een kind met een (verstandelijke) beperking 18 jaar
wordt, verandert er van alles. Het kind is voor de wet volwassen. Het mag zelfstandig
beslissingen nemen en is daar ook verantwoordelijk voor. Hoe ga je daar als ouders
mee om? Met welke wetten en financieringsvormen krijg je te maken? Misschien is een
andere woonsituatie wenselijk. Het zit het met school en het vinden van werk?
Een antwoord op je vragen
Een antwoord op deze en andere vragen geeft o.a. Harm Wijnhoven, cliëntondersteuner
bij MEE De Meent Groep. Ouders krijgen praktische informatie en worden meegenomen
in het verhaal van een ervaringsdeskundige. Er is ruimte om in kleine groepjes dieper in
te gaan op vragen. Na deze bijeenkomst zijn ouders beter voorbereid op de wettelijke
volwassenheid van hun kind.
MEE De Meent Groep
Gewoon meedoen met een beperking. Soms is daar hulp bij nodig. MEE De Meent Groep
biedt informatie, advies en hulp op maat. Gratis en zonder verwijzing.
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TINY HOUSE PROJECT “DE HARING”
We hebben de, vanuit het dorp gekomen, enthousiaste reacties en vragen over ons
voorgenomen project, de realisatie van circa 5 Tiny Houses aan de Haringsestraat,
warm ontvangen.
In de laatste
Dorpsraadvergadering
hebben we toegelicht
wat de huidige stand
van zaken is, welke we
graag nogmaals voor u
verduidelijken en
uiteenzetten.
Tiny House Project “De
Haring” kreeg vorm
toen de Nota Flexwonen
in de toenmalige
gemeente Cuijk werd
voorgenomen (2021).
Het plan behelst de particuliere realisatie van circa 5 Tiny Houses op ons perceel aan
de Haringsestraat. Bewust leven, in het groen, met een zo klein mogelijke CO2
stempel, midden tussen de alpaca’s.
Bedoeld voor de lokale woningzoekende die zich prettig voelt in een groene omgeving
en vooruit kan met de ruimte. Zonnepanelen, duurzame houtbouw en het praktisch
benutten van de ruimte; pijlers in de realisatie van het project.
We zijn dan ook blij dat de toenmalige gemeente Cuijk in oktober 2021 een
principeakkoord afgaf en enthousiast meedenkt over de realisatie van het project.
Bij een dergelijk project moet ook gedacht worden aan facilitaire zaken:
parkeerplekken, aanleg van riool en elektra en een ontsluitingsweg.
De herindeling van onze gemeente maakt dat het langer duurt dan gebruikelijk
voordat deze kaders helder gesteld kunnen worden. Dit is wel nodig om de volgende
stappen te kunnen zetten.
We hopen hier spoedig inzicht in te krijgen en met enthousiasme verder te kunnen
werken aan de realisatie van Tiny House Project “De Haring”.
Familie van Daal - Haringsestraat 12, Haps
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4DE ZOMER MET POPKOOR ZIP
Popkoor ZIP is er weer! Door alle coronamaatregelen zijn we een hele tijd “buiten
bedrijf” geweest, maar we hebben de draad weer opgepakt. De laatste maanden is er
hard geoefend om het bestaande repertoire weer op te pakken. Ook is er alweer een
nieuw nummer aan de lijst toegevoegd.
Popkoor ZIP (Zingen Is Plezier) heeft er een traditie van gemaakt om samen met de
toeschouwers de zomer in te luiden. Dit jaar doen we dat op 8 juli. Buiten bij
gemeenschapshuis de Stek in Landhorst wordt een sfeervolle omgeving gecreëerd. Met
haar enthousiasme heeft dirigente Victorine Egelmeers het koor weer helemaal
voorbereid en we nodigen u uit om te komen luisteren naar een “Walk of life” die
misschien wel als een “Rollercoaster” wordt ervaren en waar je de “Avond” als een
“Dancing Queen” kan meemaken. Ieder “Sweet child o’mine” is “Somebody to love” en
door “Open je ogen” legt het koor je te slapen in een “Bed of roses”. Met andere
woorden, “Something’s got a hold on me” oftewel er is iets dat ons allen samen
vasthoudt. Mooier kan de zomer niet gevierd worden!
Wat ook een goede gewoonte is, is het uitnodigen van een gastkoor. We zijn daarom
erg blij dat we de toezegging hebben van popkoor Enjoy uit Vorstenbosch om er samen
een mooie avond van te maken. Dit koor bestaat sinds 2005 en heeft leden uit de hele
regio. Het koor wordt geleid door Corrie de Beer en zoals ze zelf op hun website
schrijven, hebben ze prachtige juweeltjes van optredens verzorgd.
De avond begint om 19.30 uur, locatie bij de Stek, Kerkstraat 11 Landhorst.
De toegang is gratis. U bent van harte welkom om samen met ons de zomer
te 4-en. Bij slecht weer vindt het optreden plaats binnen in de Stek.
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EXPOSITIE FOTO’S VAN MINI-BIEBJES
IN BIBLIOTHEEK HAPS
In de maanden juli en augustus is er een expositie van foto’s van
mini biebjes, gemaakt door Frank Weren uit Gennep.
Even voorstellen: Mijn naam is Frank Weren, afgestudeerd fotograaf
Fotovakschool, ben getrouwd met Karin, heb 3 zonen, 3 kleinzonen
en woon in Gennep.
Een grote passie van mij is fotografie en dit dan in de breedste zin
van het woord. Fotograferen is namelijk meer dan alleen maar op een
knopje drukken. Het is zoeken naar momenten, kijken naar en met
licht. Letten op emoties en of situaties die plots gebeuren. Doordat ik
graag fotografeer, zult u mij met regelmaat bij
allerlei sportwedstrijden, activiteiten en of
evenementen aanwezig zien.
Naast het fotograferen van bovenstaande ben ik ook altijd op zoek naar
onderwerpen die ik de moeite van fotograferen vind. Vaak is dat dan
thema gericht. Zo heb ik een serie gemaakt van zogenaamde
minibiebjes. Minibiebjes welke op veel plaatsen te vinden zijn en waar
ieder die dat wil boeken kan lenen om te lezen, maar evt. ook boeken
kan ruilen wanneer men zelf een biebje heeft.
Ik vond het vooral leuk om de variatie van de verschillen in biebjes
te zien. Op de expositie in Haps kan dat bekeken worden. Misschien
inspireert het tot het opzetten van een eigen minibiebje of zet het
gewoon aan om te gaan lezen. Iets wat voor ieder goed is.
Veel plezier in ieder geval om de expositie te gaan bekijken.
Mogelijk zien we elkaar daar ook eens. Mocht u geïnteresseerd zijn
in mijn verdere werk, kijk dan eens op mijn website
www.werenfotografie.com
OPENINGSTIJDEN:
Tijdens de zomervakantie van 18 juli-29 augustus zijn de
openingstijden van de bibliotheek in Haps als volgt:
Maandag, woensdag en vrijdag van 14.30-17.00 uur.
De maandagavond openstelling tot 20.00 uur komt tijdens de
zomervakantie te vervallen.
Op vrijdag 22 juli is de bibliotheek in Haps en Cuijk gesloten i.v.m.
de Vierdaagse.
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"MAAR IK WORD DAAR ZO MOE VAN"
De teksten leren lijkt wel heel vermoeiend
voor Berry. Het ziet er naar uit dat hij in
slaap is gevallen tijdens het repeteren. Of
leert hij met de ogen dicht zijn teksten?
Allemaal vragen die beantwoord zullen
worden op 14-15-16 oktober 2022.
Zorg dat je er bij bent, dit wil je niet
missen!
Kunakra zal dan ‘Schone Schijn’ ten tonele
brengen.
Eén ding is zeker, je zult
niet in slaap vallen,
net als Berry!
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BUURTBUSCHAUFFEUR
WOORDJE VOORAF OVER MEVROUW RIA DE SUTTER
Ria de Sutter was burgemeester van Haps van 1982 tot 1988. De Sutter
was een vrouwelijke burgemeester. Zij wou hoogstpersoonlijk alle
misstanden in Haps rechtzetten.
Om te beginnen met de gemeenteambtenaren van de gemeente Haps.
Hier had ze toch wel succes mee. Binnen een jaar zaten er toch een paar
gemeenteambtenaren overspannen thuis. Deze op zijn zachts gezegd
ongeliefde burgemeester regeerde met ijzeren hand.
Ik als toenmalig buurtbuschauffeur heb er ook mee te maken gehad.
BUURTBUS.
Ik heb een jaar of 40 jaar terug een half jaar de buurtbus gereden. Ik zat toen in de
W.W. In die tijd reed er nog een buurtbus door Haps. Dit was vrijwilligerswerk.
Ik had mezelf opgegeven bij Gerrit van Dijk, de buurtbuscoördinator.
Ik reed toen tweemaal in de week 4 uur. De route was vanaf het Station Cuijk naar het
Maasziekenhuis in Boxmeer. Stopplaatsen waren Cuijk, Vianen, Haps, Rijkevoort en het
Maasziekenhuis. Er stapten allerlei mensen in… In die tijd werd er nog afgerekend in
guldens. Het kwam geregeld voor dat mensen hadden vergeten geld mee te nemen.
Dit waren dan meestal dementerende mensen die er niks aan konden doen. Dan schreef
ik het maar weer op in mijn notitieblokje. Zo was er ook iemand die altijd groot geld bij
zich had. Bijvoorbeeld 25 gulden. Dan moest hij bijvoorbeeld 2 gulden en 10 centen
betalen. Dan had ik, als ik afrekende, mijn kassa met klein geld weer ongeveer leeg.
In Rijkevoort bij het klooster stapten altijd 2 nonnen in vol ornaat in. Op een keer dat
de nonnen weer in Rijkevoort uitstapten reed ik denk ik iets te snel weg?
Ik zie in een flits een non mee-rennen.
Ik dacht wat zou die weer hebben? Dus ik stop en
roep: is er iets? Ja, zei ze ik zit met mijn kleed
tussen de deur van de bus! NON de J. denk ik.
Ik schrok mezelf een ongeluk. Gelukkig liep het
goed af. Ze had alleen een flinke scheur in haar kleed.
Die scheur in het kleed vond ze niet zo heel erg.
Het belangrijkste was dat ze verder niets mankeerde!
Er was ook iemand die altijd meereed voor de gezelligheid. Hij bleef dan meestal zolang
zitten als ik reed. Dat gaf hem een goed gevoel zei hij dan. Van mij kreeg hij altijd flink
wat korting voor nog een beter gevoel! In die tijd was mevrouw Ria de Sutter (bij de
meeste nog wel bekend) burgemeester van Haps.
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In die tijd waren er nogal wat klachten binnen gekomen dat de buurtbus niet op tijd
reed! Ik hoorde van collega buurtbuschauffeurs dat ze in Haps bij de halte bij het
gemeentehuis af en toe hoogstpersoonlijk stond te controleren. En inderdaad een paar
dagen later zag ik haar in de verte al staan. Ze zwaaide met haar armen dat ik moest
stoppen. Ik stopte dus en zij stapte de buurtbus in. Ik zeg fijn dat u ook een keer met
de buurtbus mee wilt. Waar moet u heen en ik pakte mijn centenbakje. Ze kon dan wel
burgemeester van Haps zijn maar een gratis rit kreeg ze niet van
mij! Ik deed maar net alsof ik niet wist waarom ze de buurtbus in
kwam! En staat u hier al lang te wachten? En nogmaals waar wilt u
heen? Dat gaat je niks aan zei ze niet al te vriendelijk. Ik wilde
alleen maar zeggen dat je 2 minuten te laat bent bij deze halte. Nou
ik dacht, om eerlijk te zijn, dat u een ritje met de buurtbus zou
willen maken! Daar heb ik het veel te druk voor zei ze! En, zei ze bij
het uitstappen van de bus, hou de tijd een beetje in de gaten. Ik doe
mijn best riep ik haar nog na. Ik heb nog verschillende jaren in de
weekenden de buurtbus gereden.
Zo kregen we ieder jaar een mooi kerstcadeau en ieder jaar was er voor de vrijwillige
chauffeurs van de buurtbus ook een leuk feestje. Dan werden er allerlei verhalen verteld
waar de buurtbus een grote rol in speelde.
Eén van de chauffeurs was een beetje een excentriek iemand. Hij had in de bus altijd
een hele grote leren hoed op. Daar was hij heel trots op. Ik vond hem als hij zo in de
buurtbus zat net zo’n cowboy op een hobbelpaard! Ik vond het heel leuk werk om de
buurtbus te rijden!
Snijer

.
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INGEZONDEN STUK, RAADSAVONDEN, MAILADRES B & W
Onlangs werden we als raadsleden verrast door een actie
van het College om 150 statushouders te vestigen in het
voormalige AZC in Stevensbeek.
Dit alles zonder vooraf overleg met betrokkenen.
Dit was en is een gevoelig dossier, dan moet je het ook als
zodanig behandelen. Mijn column / ingezonden stuk zegt
denk ik genoeg:

Kansje kernendemocratie gemist
Nee, als Liberaal LVC zijn wij niet tegen statushouders. We laten mensen niet in de
kou staan en houden ons aan de aantallen die het Rijk ons oplegt. Als Liberaal LVC
zijn we wel van mening dat je als gemeente in de casus ‘statushouders naar AZC
Overloon’ woord moet houden. Als je belooft inwoners en gemeenteraad mee te
nemen in processen moet je dat ook doen. Kansje kernendemocratie gemist.
Een antwoord als: ‘In ons enthousiasme zijn we vergeten iedereen in te lichten en
mee te nemen en daarvoor sorry’, is pas echt menens als je als College het lef hebt
de boel terug te draaien en opnieuw te beginnen. Oprecht in gesprek gaan met de
inwoners, mogelijkheden bespreken, draagvlak zoeken, mooie ideeën meenemen,
inwoners serieus nemen omdat zij degenen zijn die de opvang van statushouders
tot een succes kunnen maken. Terugdraaien via de gemeenteraad is ons niet
gelukt, de beslissing wordt de gemeenschap opgelegd.
Behalve statushouders, die zo snel mogelijk in Land van Cuijk woonruimte
toegewezen krijgen, hebben we ook spoedzoekers. Kent u ze? Mensen die door
scheiding of anderszins per direct woonruimte nodig hebben. Als Liberaal LVC
hebben wij hier al eerder (bij onderwerp Verdihuis/Vorstendom in Cuijk) vragen
over gesteld omdat mensen in nood zich vaak bij ons melden.
Laten we ook de starters niet vergeten. Ik spreek ze en realiseer me dat zij een
veel te groot deel van hun leven moeten wachten op een plek. Binnen 24 uur had
het College een plek voor de statushouders. Wat zou het tof zijn als men dat
kunstje nog eens flikt, maar dan voor de spoedzoekers en starters die hier al jaren
roepen om ruimte.
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Raadsavonden
Regelmatig zijn er raadsavonden (niet te verwarren met raadsvergaderingen) in het
gemeentehuis. Dat zijn beeldvormende bijeenkomsten over onderwerpen waar we
vaak in een later stadium een besluit
over moeten nemen.
Vorige week hadden we zo uitleg over
de dijkverzwaring langs de Maas in het
Land van Cuijk. Dergelijke projecten
worden opgepakt en uitgewerkt door
het Rijk en het Waterschap. Natuurlijk
is er dan sprake van samenwerking
met de gemeente. Daar liggen dan
weer mooie kansen, ‘koppelkansen’
worden ze genoemd.
Als gemeente kunnen we dan
bijvoorbeeld fiets- en struinpaden
aanleggen en ruimte geven aan toeristische initiatieven. Ook de omgevingswet
werd weer uitgelegd. De bedoeling is dat het overzichtelijker wordt en dat er meer
aandacht komt voor participatie en een omgevingsdialoog. 16 juni stond
bijvoorbeeld de jeugdzorg op de agenda, zo ook de bibliotheek in Cuijk en ‘wonen’.
Dergelijke raadsavonden zijn ook digitaal te volgen. De onderwerpen staan in de
Maasdriehoek. Misschien ook iets voor de redactie van @DeSchakel om in een
agenda op te nemen?

Mailadres B & W
Laatst vroeg iemand mij het mailadres van het College van B & W.
Was een goede vraag, want dat was er niet!
Ik heb de organisatie gevraagd er eentje aan te maken.
Dit is ‘m: gemeente@landvancuijk.nl
Kan misschien een keer handig zijn.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
T: 06-23411107
www.liberaal-lvc.nl
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SCAN-AIR
VOOR EEN COMPLETE KLIMAATOPLOSSING
Sinds de oprichting van Scan-Air in 1992
heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot dé
specialist in ventilatie-, daglicht- en
uitloopsystemen. In het bedrijf, gevestigd
op Bedrijvenpark LaarakkerA73,
produceert men een range aan duurzame
klimaatproducten voor onder andere de
agrarische sector.

Missie:
Complete klimaatoplossingen aanbieden, bestaande uit hygiënische producten met een
passende maatvoering en een eenvoudige montage, geproduceerd uit duurzaam
materiaal.
Visie:
Een optimale leef- en werkomgeving creëren voor zowel mens als dier.
Met een team van experts voorzien de medewerkers u graag van advies en kennis.
Indien gewenst, berekenen wij voor u de benodigde ventilatie- en daglichtsystemen.
Naast het produceren van onze eigen producten denkt het bedrijf ook graag mee in het
ontwikkelen van uw producten. In de afgelopen jaren is er diepgaande kennis en een
uitgebreid machinepark opgebouwd op het gebied van kunststofbewerking. Hierdoor
kan men altijd een passende oplossing bieden.

De kernwaarden van de producten van Scan-Air:
• Passende maatvoering: Voor elke stal en elke sparing biedt Scan-Air een
passende oplossing.
• Eenvoudige montage: Scan-Air heeft een uniek bouwsysteem ontwikkeld wat de
montage van de systemen vereenvoudigt. Tevens kunnen de systemen als
bouwpakket geleverd worden.
• Duurzaam materiaal: De producten worden geheel vervaardigd uit circulair
kunststof en RVS.
• Hygiënische producten: Door het gebruik van het gladde, sterke oppervlak van
kunststof is een snelle en goede reiniging gewaarborgd.
• Dierenwelzijn: Creëer met de producten van Scan-Air een optimale werk- en
leefomgeving voor zowel mens als dier.

18
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VOIX LÀ IS TERUG MET NOOIT WEGGEWEEST
Met twee avondvullende uitvoeringen keert
Voix Là terug op het podium. Dat doet het
Beugense koor onder de titel NOOIT
WEGGEWEEST op 24 en 25 juni in Het
Kloosterhuis in Sambeek.
NOOIT WEGGEWEEST verwijst natuurlijk naar de afgelopen twee jaar en drie
maanden waarin koren vooral stil moesten zijn. Maar Voix Là is ook tijdens die
donkere tijd plannen blijven maken. Om er sterker uit te kunnen komen. Het
resultaat: NOOIT WEGGEWEEST.
Vanouds
Als vanouds draait het bij het koor – dat sinds 2011 onder leiding staat van Wilbert
Friederichs – om die onwaarschijnlijke mix van genres, talen, stemmingen en
thema’s. Inhoudelijk ondergaat de toeschouwer een wervelwind die hem of haar
gelukkig wel weer heelhuids op de stoel laat belanden.
Natuurlijk kan het koor niet om (vooruit, we gebruiken het woord nog één keer)
corona heen. Maar wat te denken van #MeToo in de Middeleeuwen? De handel in
data op het internet? De andere kant van het moederschap? Of – hoe actueel –
schuilen voor de oorlog?
Van vroom naar vrijpostig
Qua stijlen schiet Voix Là weer alle kanten van het vocale spectrum op met oude
Franse en Engelse ballades, moderne pop, filmmuziek, kleinkunst en licht-klassiek.
En het gaat van vroom naar vrijpostig, en van stemmig naar uitgesproken wild. Het
koor zou zich zichzelf verloochenen als het geen nieuwe taal zou toevoegen aan het
koorrepertoire: het Zuid-Afrikaans doet zijn intrede! Maar ook het Limburgs duikt
weer op, naast alle moderne talen, het Nederlands en het koeterwaals. Uiteraard
heeft muzikaal leider Wilbert Friederichs weer de hand in een flink aantal nummers
als componist en als arrangeur. Tijdens enkele nummers is er pianobegeleiding
door Jasper van Raaij.
Reserveren
De voorstellingen op vrijdagavond 24 en zaterdagavond 25 juni beginnen om 20.00
uur. Kaartjes voor NOOIT WEGGEWEEST kosten € 12,50 en zijn te reserveren per
e-mail: reserveren@voixlabeugen.nl of telefonisch via: 06-12468396.
Foto: Rob Daanen Fotografie.
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HAPPY NEWS: BLOKFLUITLESSEN BIJ MV JULIANA
Muziekvereniging Juliana heeft haar
muzikale vizier altijd gericht op de
toekomst want niet alleen NU maar
ook de komende jaren willen wij
graag muziek maken zodat ons
mooie dorp Haps altijd kan rekenen
op Muziekvereniging Juliana en dat is zomaar geen vanzelfsprekendheid! We zien
en horen om ons heen dat muziekverenigingen stoppen omdat er geen nieuw
instroom is.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat dit in Haps niet het geval is maar… daar
moeten we wel veel voor doen! Naast het LPM Kids project en het LPM 30+ orkest
stoppen wij heel veel tijd en energie in de doorontwikkeling van ons grote orkest en
de Slagwerkgroep en we zijn best een klein beetje trots op de resultaten die we
boeken (uiteraard ook met de hulp en steun van onze gehele dorpsgemeenschap,
inclusief sponsoren en ondernemers).
Zoals wellicht bekend is Muziekonderwijs Marjo
onlangs na vele jaren gestopt. Marjo van der Locht
zorgde jarenlang voor instroom binnen onze
vereniging en daarvoor heel veel dank aan Marjo.
Om te blijven werken aan nieuwe instroom start
Muziekvereniging Juliana met blokfluitlessen en de
eerste gesprekken met BS De Bongerd hebben al
plaatsgevonden ofwel zijn al gepland. Tijdens de
LPM Kids finale wordt er nader op ingegaan en op
onze website www.mvjuliana.nl wordt de opzet
(inclusief de kosten) nader uiteengezet. Via de
website is ook de informatiefolder te downloaden.
De folder wordt ook verspreid in groep 3 en 4 van
de Bongerd.
Meer nieuws over dit nieuwe onderdeel van
Muziekvereniging Juliana lezen jullie binnenkort in
de Schakel. Zijn er al vragen?
Stuur gerust alvast een mail naar info@mvjuliana.nl
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LET’S PLAY MUSIC KIDS FINALE
TIJDENS TUINFEESTCONCERT
A.s. zondag 26 juni is het zover! In de afgelopen weken is er met dank aan
basisschool De Bongerd en de vrijwilligers van MV Juliana door de deelnemers van
Let’s Play Music Kids 2022 flink geoefend.
We zijn dan ook oprecht
trots dat op
zondagmorgen 26 juni de
46 deelnemers van het
LPM Kids 2022 zullen
optreden tijdens het
Tuinfeest 2022.
In de afgelopen weken is
door onze muzikanten
hard gewerkt en we
kunnen voorzichtig de
conclusie trekken dat er
misschien wel weer een
nieuwe lichting
muzikanten richting onze
vereniging komen:
Fantastisch!
Op de foto zien jullie de repetitie van vorige week met onze
fanatieke LPM Kids deelnemers. De repetities staan o.l.v. Marjo van der Locht.

Het optreden begint om 11.30 uur op de sfeervol ingerichte locatie van
“De Zelfkant”. Uiteraard dank aan onze vrienden van de Zelfkant voor het
faciliteren van dit optreden!
Iedereen is welkom. De entree is uiteraard gratis!
Maar… uiteraard is dit nog niet alles! Na het LPM Kids optreden staan er nog drie
+

optredens gepland tijdens deze ochtend. Ook onze “grote LPM’ers” ofwel ons 30
orkest vervolgt daarna het concert, gevolgd door het grote orkest van
Muziekvereniging Juliana en onze slagwerkgroep sluit het Tuinfeestconcert 2022
muzikaal af met een ongetwijfeld spetterend optreden.

Kortom: een mooie muzikale dag staat ons te wachten! De Zelfkant zorgt voor een
hapje en een drankje; het zal jullie weer aan niets ontbreken!
ZONDAG 26 JUNI:
TUINFEESTCONCERT
MV JULIANA & DE ZELFKANT!
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ONDERSCHEIDING NAMENS MIJN VADER
Mijn naam is Martien Berends uit Haps en ik heb een neef uit
Mill, Cees Berends. Hij heeft een zoon Rob Berends en die
verdiept zich in diversen militaire geschiedenissen.
Ook is hij natuurlijk onze familiegeschiedenis na gaan
peuzelen en hij kwam tot de ontdekking, dat mijn vader Bert
Berends nog nooit een onderscheiding heeft ontvangen voor
zijn verdiensten als militair en oorlogsveteraan voor en in de
Tweede Wereldoorlog.
Toen heeft hij meteen hierover contact opgenomen met
connecties die hij kent van Defensie. Ook zij kwamen tot de
conclusie, dat mijn vader inderdaad hiervoor nog nooit een
onderscheiding heeft mogen en kunnen ontvangen. Tegelijkertijd kwam men ook
met het voorstel, dat ik alsnog deze onderscheiding namens mijn vader in
ontvangst mocht nemen. Hiervoor had men een speciale gelegenheid bedacht, want
er waren nog 40 personen meer in heel Nederland, die hiervoor in aanmerking
kwamen. Ik vond het een hele grote eer, dat ik namens mijn vader dit nog kan en
vooral mocht doen. Mijn gedachten waren ook iedere keer
bij hem. Ik hoop dat hij dit op een of andere manier van
bovenaf nog mee kan maken.
Mijn vader werd op 19 januari 1931 opgeroepen voor de
militaire dienstplicht en werd ingedeeld bij het Tweede
Regime Infanterie Compagnie als Buitengewoon
Geoefende Handgranaatwerper. Hij heeft deze diensttijd
volledig uitgediend en is daarna nog twee keer
opgeroepen voor herhaling dienstplicht. Mobilisatie deed
zijn intrede en ook daarvoor werd hij in april 1939 weer
opgeroepen en ging op 27 mei 1940 uiteindelijk met groot
verlof. Hij heeft zijn bijdrage voor het verdedigen van ons
land duidelijk geleverd en is deze onderscheiding voor
hem dan ook meer dan waard.
In maart 2020 kreeg ik een uitnodiging, dat ik in mei 2020 met de
dodenherdenking in Ypenburg de onderscheiding namens mijn vader in ontvangst
mocht nemen. Dit alles natuurlijk met de ceremoniële plechtigheden die daarbij
horen. Corona brak uit en alles werd tot grote
teleurstelling van mij en mijn familie gecanceld. Ruim
twee jaar heeft het geduurd voordat zij de draad weer
op konden pakken. En in april jl. kreeg ik opnieuw een
uitnodiging, dat op 10 mei jl. de officiële uitreiking van
de onderscheiding zou plaatsvinden.
Op 10 mei jl. reden Riekie en ik naar de Militaire
Kazerne Majoor Jan Lintzel Complex in Den Haag.
Van daaruit zou het dagprogramma geopend worden
en na de middag voortgezet worden op het voormalig
vliegveld Ypenburg.
De gebouwen van dit vliegveld worden nog altijd
onderhouden en in stand gehouden door een groep
vrijwilligers, die ook deze herdenking organiseren.
24
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Op 10 mei 1940 is op dit vliegveld hard
gevochten door de Nederlands Militairen
tegen de Duitse overmacht en dit heeft 500
Nederlandse soldaten het leven gekost.
Vandaar dat hier nog steeds een jaarlijkse
herdenking wordt gehouden, Dit had men
nu gecombineerd met de uitreiking van
deze militaire onderscheidingen, wat
natuurlijk heel toepasselijk is.
Onze verwachting van deze dag werd ruim
overtroffen. Want het was allemaal tot in de perfectie georganiseerd en heel grootst
opgezet, het was niet zomaar even iets. Er waren enkele kopstukken uit de politiek
aanwezig en verder alle burgemeesters uit de regio, Daarvan vertelden enkele van
deze personen zeer emotionele en indrukwekkende verhalen. Vaak kwam de
vergelijking naar voren met de huidige oorlog in Oekraïne. Vrede is niet zomaar
vanzelfsprekend en daar denk je weer over na, als de oorlog zo dichtbij komt. Diep
respect heb ik ook voor de 5 bataljons militairen, die twee en een half uur in de
houding hebben gestaan voor de historische militaire voertuigen. Exact 15.00 uur
vloog een historisch vliegtuig over uit de Tweede Wereldoorlog.
Ook was er een grote groep
schoolkinderen die allemaal een foto
meedroegen van militairen die in de
oorlog daar ter plekke zijn
gesneuveld. Dit alles werd muzikaal
omlijst door een uitstekende militaire
kapel, allemaal heel indrukwekkend.
Er was nog één aanwezige, die
destijds daar als militair de oorlog
heeft meegemaakt. Hij is nu 101 en
een half jaar en hij beweert zelf dat
hij 102 jaar oud is, hij is de enige die
nog in leven is.
Het hoogtepunt voor mij op deze dag was
natuurlijk het in ontvangst nemen van de
onderscheiding namens mijn vader.
De Luitenant / Kolonel die mij de onderscheiding
uitreikte, had nog een mooie opmerking.
Kijk zei hij: ”jouw vader zat bij hetzelfde
militaire onderdeel als ik, want het bestaat nog
steeds” en hij wees naar het insigne op zijn
uniform.
Ik wil Rob nog even bedanken voor al het werk
en inzet, hij heeft tenslotte alles in gang gezet.
Het is voor mij een onvergetelijke dag geworden
en staat diep in mijn geheugen gegrift. Ik heb
nog steeds het gevoel, dat mijn vader hier iets
van heeft meegekregen al weet ik natuurlijk niet
waar hij boven ergens uithangt.
Groeten van Martien Berends.
DE SCHAKEL 13-2022
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JEUGDPRINSENBAL MET PRINS LUC D’N URSTE
Vrijdag 10 juni was het dan eindelijk zover
Jeugdprinsenbal 2022 kon eindelijk
doorgaan! We namen afscheid van Prins
Daan d’n Urste en zijn Prinses Evi,
Adjudant Thomas, Nar Kick en Pages Suus
en Nina!
Na een geweldige onthulling met donder
en bliksem kwam tevoorschijn, Jeugdprins
2022: Prins Luc d’n Urste.
Samen met zijn Prinses Sophie, Pages
Chayenna en Imke, Nar Stijn en Adjudant
Sam gaan ze er een geweldige
carnavalsperiode van maken met veel bals
en feesten!!!Het waren tropische
temperaturen in onze Kiepekoi en het leek
een waar zomercarnaval!!
Noteer alvast in jullie agenda de
aankomend activiteiten:
Kakelspektakel:
Zaterdag 16 juli
Jeugdprinsenreceptie:
Vrijdag 23 september
Graag zien we jullie op onze aankomende
bals om er samen een knalfeest van te
maken.
Hofhouding Jeugdcarnaval 2022:
Prins Luc Jacobs d’n Urste , Prinses Sophie
Nuijen, Hofmaarschalk Sam Janssen,
Nar Stijn Egelmeers, Page Imke de Bruin
Page Chayenna Adriaans.
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GEEF DE PEN DOOR AAN…
Hallo iedereen, dank je wel Vikk Weemen dat je de pen aan mij hebt doorgegeven!
Hoe ken je Vikk?
Ik ken Vikk van in mijn klas en is ook mijn vriendje.
Toen Vikk net op school kwam zat hij bij mijn groepje
aan tafel zitten en zo heb ik Vikk leren kennen.
Wie ben ik?
Mijn naam is Tjazz Kraan en ben nog 5 jaar, al bijna
6 en woon in Haps in de Burgemeester Moorenstraat.
Daar woon ik samen met mijn papa Rik, mama Tamara
en mijn grote broer Drizz en mijn zusje Yazlinn.
Wat zijn mijn hobby’s?
Mijn hobby’s zijn met de Lego spelen en monstertrucks
bouwen. Op de tablet spelletjes doen of leuke films
kijken. Lekker buiten op de trampoline spelen of
zwemmen bij opa en oma. Samen met Drizz met de dinosaurussen spelen.
Dagjes weg naar dierentuin of attractiepark.
Wat vind je het leukst in Haps?
Ik vind IJs en Spijs heel leuk omdat ze daar lekkere ijsjes
hebben en ik vind het heel leuk dat allebei mijn opa’s en
oma’s hier wonen. Het Hapse bos vind ik ook leuk om in
de spelen en het speeltuintje bij het Loo daar kun je
lekker met modder kliederen. Maar het allerleukste vind
ik dat mijn vriendjes hier allemaal wonen.
Wat mis je in Haps?
Ik zou wel willen dat hier een Lego winkel was of een park
met allemaal dinosaurussen.
Aan wie wil je de pen doorgeven?
De pen wil ik doorgeven aan mijn grote neef Ties Thijssen.
Succes Ties!
De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps t/m 16
jaar. Artikel de pen naar: info@deschakelhaps.nl voor vrijdag 1 juli
inleveren.

DE SCHAKEL 13-2022

27

CABOOSE
Knutsel
Vrijdag 10 juni hadden we alweer onze laatste
knutselavond. Daar heeft de hele buurt van kunnen
meegenieten, want er werden door ruim 45 kinderen zo’n
80 spijkers per kind in mooi houten plankjes getimmerd.
Op het schoolplein kwam het geluid van de vele hamers
die spijkers met koppen sloegen je al van verre tegemoet.
Ondanks een enkele blauwe duim ging het toch vrij
aardig, mede dankzij de hulp van handige papa’s en
sterke mama’s. De knikkerbanen zijn daarna nog mooi
versierd met kralen, stickers en bier-dopjes. En het
resultaat mocht er zijn: er zijn
hele leuke knikkerbanen
gemaakt waar de knikkers
prachtig rammelend doorheen rolden.
Omdat het de laatste knutselavond van het seizoen was,
werd er met een leuke verrassing afgesloten: er kwamen
frietjes en heerlijke snacks op tafel. Er was duidelijk hard
gewerkt, want op een enkel frietje na was alles op!
Kids, ontzettend bedankt voor jullie enthousiasme dit
seizoen. We hebben ervan genoten! Lieve vrijwilligers en
helpende papa’s en
mama’s, ook jullie
ontzettend bedankt voor
jullie hulp. Zonder jullie
hadden we dit niet kunnen doen.
Graag zien we jullie allemaal volgend seizoen weer
terug. Dan hebben we weer nieuwe leuke knutsels
voor jullie in petto. Het brainstormen is al in volle
gang…
Warme groetjes, team Knutsel
YOLO:
Op het moment dat we de kopij in moeten leveren,
zijn wij lekker aan het chillen en stoken we een vuurtje.
De laatste YOLO activiteit van dit seizoen. Nog één activiteit staat er op het
programma: het jubileumfeest op 1 juli. Wij hopen dat jullie er weer bij zijn!!!
Wij hebben er zin in.
Greetz, Chantal, Lucie, Matthijn, Claudia en Martijn
Data YOLO: 17 juni.
NEXXT:
Rond het moment van het verschijnen van deze Schakel (24 juni) hebben met
Nexxt de laatste avond van het seizoen: lekker gamen en chillen.
Groetjes, Team NEXXT
Data NEXXT: 24 juni.
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CABOOSE 25 JAAR
De Stichting Jeugdactiviteiten Haps, in de volksmond Caboose, bestaat dit jaar 25 jaar.
Dat vieren we op 1 juli.
Maar wat is Caboose eigenlijk? Hoe is het ontstaan. We (Monique Peeters, Gerrie Oreel,
Arie van Kessel en Martijn van der Meulen) gaan het u proberen uit te leggen.
In de huidige opzet bestaat Caboose uit 3 groepen:
• Knutsel
• YOLO (You Only Live Once)
• NEXXT
De knutsel is voor de kinderen van groep 4-6.
Iedere keer bedenken de begeleiders weer een super
leuke knutsel wat er gemaakt wordt, op één avond
welteverstaan.
YOLO is voor kinderen uit groep 7-8.
Hier draait het meer om sociale contacten en stoere
activiteiten. Zo chillen de kinderen regelmatig, maar
ook het graffiti spuiten en de spooktocht zijn terugkomende activiteiten.
De NEXXT is voor de eerste klassen van de middelbare school. Denk hierbij aan
klimmen in een klimhal, game avonden en natuurlijk ook chillen in de Kuip.
Maar jeugdactiviteiten in Haps gaan nog veel verder terug dan de 25 jaar Caboose.
In de hele geschiedenis hebben de jeugdactiviteiten kunnen rekenen op de tomeloze
inzet van talloze vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers hadden de activiteiten nooit
kunnen worden georganiseerd.
De voorganger van Caboose was Tjoep: een cola-disco (de instuif) voor tieners.
Deze werd om de andere week georganiseerd.
We gaan hiervoor meer dan 40 jaar terug in de tijd.
Deze activiteiten zijn begonnen in de crèche in de
oude Kuip. Het lidmaatschap was gratis, maar je had
er wel een pasje nodig. Zie hier een voorbeeld van
43 jaar oud.
Met carnaval werden er ook een prins en prinses
gekozen: feest voor één avond.
Daarna werd de naam Octopus. Het gaat dan over
meerdere groepen: zaterdagochtend en later
woensdagavond.
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Vroeger gingen de kinderen van Octopus ook op kamp. Hiervoor ging de leiding naar
boeren op zoek om ergens te kunnen slapen. Octopus stopte omdat de oude Kuip werd
afgebroken. Er is toen een nieuwe crèche gebouwd, maar die was te klein voor Octopus.
Het ontbrak daar ook aan kastruimte, etc.
Dan komt de naam Caboose naar voren, het is dan 1997.
Caboose werd opgestart als jeugdsoos boven in de oude molen (tussen de Mulder en de
Posthoorn in). Dat liep in het begin niet echt. Het was net de zoete inval.
Je wist dus niet hoeveel kinderen er zouden komen, wat niet handig was voor de
knutsel voorbereiding.
Daarna is het weer een knutselgroep (woensdag)
geworden en een cola-disco (weekend). Soms met
veel, soms minder animo. In het begin was het
iedere week, later is de frequentie naar eens
per 3 weken gegaan en verschoven naar de
vrijdagavond.
Wie de naam Caboose heeft bedacht, hebben we
niet kunnen achterhalen. Een Caboose is een wagon
aan het einde van een trein, waarin het personeel
verbleef wat voor het aan- en afkoppelen van de trein moest zorgen.
Toen het contract met de Molen niet werd verlengd, ontstond er een probleem. Waar nu
naartoe? Eerst naar de hal van de school, die toen nog veel kleiner was. Er was daar
geen eigen opslag. Dus bij iedere activiteit
moest er gesleept worden met spullen die bij
begeleiders thuis stonden. Lang niet ideaal.
Inmiddels was er een nieuwe Kuip: dubbel zo
groot. Toen verhuisde Caboose naar een lokaal
in de Kuip. Dat was toen nog een klaslokaal
van de school wat leeg stond. In de periode
van de verbouwing van de Kuip naar het
gebouw wat het nu is, hebben we in de barak
van de huidige bieb gezeten. Vanaf toen ook
op vrijdagavond. Ook het aanmelden werd
ingevoerd. In eerste instantie met briefjes, later per mail.
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De nieuwe Kuip werd in 2012 ingewijd
met een timmeractiviteit. De eerste
spijkers gingen zowaar ook de vloer in.
Alles kwam toen weer naar de Kuip:
zowel de knutsel als de cola-disco, wat
later YOLO werd.
Er is een poging gedaan om de NEXXT
groep op te richten. In eerste instantie
was dat nog niet zo’n succes, later werd
het wel het succes wat het nu is.
Een van activiteiten die al heel lang bestaat is de
spooktocht. Ook graffiti doen we al heel lang en is ook
nog een kenmerk van Caboose. Zie ook de borden aan
de buitenmuren van de Kuip, maar ook het graffiti
kunstwerk binnen.
Bij de knutsel zijn er mooie herinneringen aan een jaar
waarin we over de hele wereld reisden: met molens van
papieren kokers, vliegerpapier voor Chinese vliegers.
Ook het bouwen van vogelhuisjes voor sportpark de
Berkte was een mooi project: een geweldige
samenwerking met de Hapse Boys.
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EERSTE EDITIE KARPER KOPPELWEDSTIJD
H.S.V. DE POLDER GROOT SUCCES
Afgelopen zaterdag 18 juni was de eerste editie van
de karper koppelwedstrijd bij de Kampse Plas in
Haps.
Het was ontzettend warm namelijk rond de 35 graden. De meesten vissers hadden
er niet veel hoop in aangezien de meeste vissen ergens aan het zonnen waren. De
vijver was geheel tot onze beschikking en we konden daardoor vier mooie vakken
maken. De vakken werden verloot en vervolgens ging iedereen in zijn vak een plek
zoeken. Alle koppels hadden gelukkig een mooi stuk in de schaduw waardoor het
voor iedereen goed vertoeven was. Rond 14.00 uur liep de eerste hengel al af op
stek 1 bij Luuk en Dennis en hiermee werd de hoop op een vis voor alle deelnemers
een stuk groter. Rond 5 uur liep de hengel af bij het koppel op stek 3, bij Jordy en
Roy. De wedstrijd was nu echt aan. Om 18.00 uur werd er door de Posthoorn in
Haps friet geleverd; voor iedere stek de bestelling in een aparte zak waardoor
iedereen snel kon genieten van het eten. In de avond werd het al snel kouder maar
dat mocht de sfeer niet drukken. Op sommige stekken werd een drankje gedronken
en geproost op een fijne wedstrijd.
Via een Whats App groep konden alle deelnemers met elkaar communiceren en
foto’s delen van hun vangsten en de sfeer op hun stek. Dit was een leuke manier
zodat iedereen in contact stond met elkaar en de spanning erin bleef. Al snel werd
duidelijk dat alle vangsten qua gewicht bij elkaar lagen, want na het eten ving stek
4 bij Simon en Twan hun eerste vis en deden ook zij mee in de wedstrijd.
En ze maakten er een vliegende start van want even later kon ook nummer twee
het aas van stek 4 niet weerstaan.
De avond viel en hiermee werd het ook rustiger voor de organisatie. Hier en daar
werd een vis helaas verspeeld waardoor het wegen even uit bleef. Even tijd om zelf
even te gaan zitten en genieten van het nu
al een beetje onverwachte succes!
De nacht werd onstuimig, veel wind met
als gevolg dat één tent moe was van het
rechtop staan.
Rond half 3 kregen we ook een belletje
van stek 2 bij Victor en Maurice waardoor
alle koppels minstens één vis hebben.
Voor de organisatie was dit een fijn
moment!. Al snel volgde hierna wederom
een vis op stek 1.
De onderlinge spanning in de ochtend,
toen iedereen wakker werd, groeide. Al
snel werd er uitgewisseld wie wat
gevangen had en vooral hoe zwaar ieders
vis was. Onderling werd er flink gerekend
hoeveel kg het scheelde met elkaar.
Heel even leek het er op dat het weer roet
in het eten ging gooien omdat er sprake
was van heel veel regen.
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Na overleg is er besloten om door te vissen behalve als er echt onweer bij zou
komen. Gelukkig bleven de onweersbuien uit maar de regenbuien niet.
Deze weersomslag zorgde voor nog meer spanning want stek 1 ving een vis van
6 kg waardoor ze 3 kg los staan van de tweede plek. Tijdens het wegen zien we
aan de overkant handgebaren van een andere visser en blijkt bij kijken dat ook
stek 4 een vis aan het drillen was en dat betekende dat ze stek 1 weer konden
inhalen. Bij stek 4 aangekomen zien we Luuk op de steiger bij stek 1 staan met een
verrekijker om te kijken of de vis van stek 4 een dikke vis zou zijn. Een mooi
moment waaruit de goede sfeer en gedrevenheid af te lezen is. Stek 4 haalt deze
vis binnen en staat hiermee nu op een eerste plek. Ondertussen komt de eerste bui
over en iedereen gaat droog zitten in afwachting en bespreking van de laatste
tactieken. Na de eerste regenbui gaat rond 09.30 uur bij de organisatie de telefoon
en heeft stek 3 een vis waardoor ze ook mee doen om de eerste 2 plekken.
De spanning stijgt. De winst gaat nu tussen 3 koppels. Via de app komen er
succeswensen en wordt er onderling geproost op de laatste uurtjes. Er komt nog
een regenbui en na deze bui belt om ongeveer 11.30 uur wederom stek 3 dat ze vis
hebben. Om de eerste plek te veroveren moet deze vis 11 kg zijn.
De spanning stijgt wanneer de sling aan de weegschaal gehangen wordt…… de vis
weegt 9.1 kg. Dit betekent dat ze nog een half uur hebben om een vis van
minimaal 3 kg te vangen. De spanning stijgt en tactieken worden nog eens op
scherp gesteld. Om 12.00 uur was de wedstrijd afgelopen en is de stand gebleven
zoals hij was.
4de Victor en Maurice met een totaal van 11.6 kg
3de Luuk en Dennis met een totaal van 23.4 kg
2de Jordy en Roy met een totaal van 26.2 kg
1ste Twan en Simon met een totaal van 28.8 kg
De eerste editie van de karper koppelwedstrijd was ten einde en werd afgesloten
met een broodje knakworst. Een gezellig moment om bij te kletsen gevolgd door de
prijsuitreiking. Namens de organisatie feliciteren we Twan en Simon nogmaals met
het behalen van de eerste plek. We kunnen met z’n alle wel zeggen dat de eerste
editie een groot succes is geweest en zeker voor herhaling vatbaar.
Het bestuur bedankt de Spar en de Posthoorn in Haps voor de medewerking en
natuurlijk de deelnemers voor het enthousiasme en de gezelligheid!
Als het aan ons ligt zeggen wij: Tot volgend jaar!
Groetjes
Noëwan en Marjolein, namens het bestuur H.S.V. de Polder Haps.
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HAPSE BOYS 1 BLIJFT IN DERDE KLASSE
Het voetbalseizoen zit er eindelijk op. Maar het toetje in de vorm
van de nacompetitie voor Hapse Boys 1 was wel spannend. Dit
toetje begon niet, als in de vorige Schakel vermeld, in Haelen, maar
in Hout Blerick waar H.B.S.V. 1 op donderdagavond 16 juni de
tegenstander was in de halve finale van de nacompetitie. Deze
wedstrijd was eigenlijk al na 8 minuten gespeeld. In die tijd werd er
3 keer gescoord, maar was de stand 1-1 doordat de scheidsrechter
het eerste Hapse doelpunt afkeurde in verband met duwen. De wedstrijd duurde
wel lang. Na verlenging (120 speelminuten) was de stand nog steeds 1-1 en
moesten in het schemerdonker strafschoppen de beslissing brengen.
Door in Hout Blerick de strafschoppenserie met 3-4 te winnen moesten de Boys op
19 juni aantreden voor de finale van de nacompetitie. Het neutrale terrein voor
deze wedstrijd lag aanvankelijk in Sevenum, maar toen Sparta ’18 de organisatie
van de wedstrijd teruggaf omdat ze de kantinebezetting niet rond kregen was de
enige nog vrije speellocatie die van de club Ceasar in Beek (Limburg). Voor onze
Maastrichtse tegenstander RKHSV bijna een thuiswedstrijd. Ook dit werd weer een
lange wedstrijd, maar dit keer wisten de Boys de wedstrijd in de verlenging in hun
voordeel te beslissen. Doelpunten van Nicky van der Wijst en Tom Meijer zetten de
einduitslag na 120 speelminuten op 0-2 in het voordeel van de Boys, die hierdoor
ook komend seizoen uitkomen in de derde klasse.

12 juni 2022
Hapse Boys VR3
16 juni 2022
H.B.S.V. 1
19 juni 2022
RKHSV 1
EGS ’20 11
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HAPSE BOYS VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2022

Tussendoor hebben we op zaterdag 18 juni onze vrijwilligers in het zonnetje gezet
tijdens het goedbezochte jaarlijkse vrijwilligersfeest. Tijdens dit feest roepen we de
vrijwilliger van het jaar uit. Dit jaar zijn het er twee: Bas Thijssen en Twan Hendriks
die vele jaren als jeugdleider en -trainer onze jeugdteams hebben begeleid.
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TIP - BADKAMER SCHOONMAKEN
Met een witte wonderspons en een vaatwastablet vuil van
douchegordijnen en douchedeuren. Hol een gedeelte uit de spons
uit, zodat hier precies het vaatwastablet in past. Wonderspons
vochtig maken en ga met roterende bewegingen over de glazen
douchewand of douchegordijn heen. Spoel af met warm water en
het klusje is geklaard.
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TV DE ZOETSMEER NEEMT
TRI-TENNIS MUUR IN GEBRUIK
Op zaterdag 11 juni is tijdens een druk bezocht Ouder-kind toernooi de nieuwe
Tri-tennis XL tennismuur van Tennisvereniging De Zoetsmeer in gebruik genomen.
De Tri-tennis muur bestaat uit een speelveld van weerbestendig zeil dat aan veren in
een metalen frame hangt. Wanneer kinderen de bal tegen het speelveld slaan, zal de
bal altijd met dezelfde lage snelheid terugkomen, ongeacht de snelheid waarmee de bal
geslagen wordt. Naast het ‘fun’-aspect heeft de Tri-tennis muur ook een educatief
aspect. De oefenmuur kan namelijk gebruikt worden om alle basisslagen (forehand,
backhand, service) technisch aan te leren of te verbeteren. Zo bieden we als vereniging
een laagdrempelige manier om tennissen te leren en te oefenen.
Subsidie
De Tri-tennis muur is aangeschaft met behulp van het sponsorbudget van
Bedrijvenpark Laarakker en het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord gemeente
Land van Cuijk. Wij willen Bedrijvenpark Laarakker en de gemeente Land van Cuijk
dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdragen!
De mobiele Tri-tennis muur is aangeschaft met als doel om potentiële jeugdleden kennis
te laten maken met tennis en zo meer kinderen aan het bewegen te krijgen. Een ander
doel is dat we bestaande jeugdleden meer naar de tennisbaan willen krijgen om daar te
oefenen op de tennismuur. De oefenmuur wordt ingezet tijdens diverse activiteiten,
zoals de ‘Maak kennis met tennis’ dagen, (vrije inloop) trainingen, etc. Ook tijdens
(finale)weekenden van senioren-toernooien zal de oefenmuur worden opgesteld, zodat
jong en oud en ook niet-leden er dan op kunnen spelen. De nieuwe tennismuur is met
name aangeschaft voor de jeugd, maar uiteraard kunnen ook seniorenleden er gebruik
van maken.
Aanmelden jeugdleden
Om beweging bij kinderen te stimuleren, betalen jeugdleden bij TV De Zoetsmeer geen
contributie indien ze ook tennistraining volgen. Nieuwe jeugdleden zijn gedurende het
jaar van harte welkom en kunnen worden aangemeld via www.tvdezoetsmeer.nl/lidworden. Of neem contact op als je wilt kennismaken met tennis door een e-mail te
sturen naar jeugdcommissie@tvdezoetsmeer.nl
TV De Zoetsmeer
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AFSCHEID NEMEN VAN DE BONGERD IN HAPS
DOOR GROEP 8 VAN 2022
Na een raar vorig schooljaar wat overheerst werd door een klein
virus mochten we weer starten met een nieuwe groep 8.
Een van de eerste activiteiten was natuurlijk het schoolkamp.
Mooi om te zien hoe de kinderen zich op een andere manier
konden laten zien. Rennend door het bos, bakken van pannenkoeken,
eten koken, boodschappen doen en gillend in het bos tijdens het bosspel.
Fantastisch om een hele warme sfeer te voelen tijdens de groepsknuffel die ik kreeg
toen ik tijdens de excursie naar de kaasboerderij te horen kreeg dat mijn moeder net
overleden was. Dat moment gaf eigenlijk al aan dat het met deze groep erg goed zat.
Gedurende het jaar hebben we hard gewerkt en veel gesproken over hoe je het beste
tot leren komt en in deze klas waren er genoeg mogelijkheden om daarin nog verder te
komen. Dit ging heel vaak met een lach en af en toe met een traan. Maar er werden
steeds stapjes gezet. Wat is er dan mooier dat deze groep tijdens de Eind Cito liet zien
waartoe ze in staat waren. Een mooie score boven het landelijk gemiddelde was wat ze
lieten zien. Iets om heel trots op te zijn.
Een erkenning voor het hele harde werken van de kinderen, maar ook door de steun
van de ouders en mede dankzij een bijdrage van een fijn schoolteam. Hier typt dan ook
een trotse meester zijn verhaal.
Nu zijn we volop bezig met de musical en ook daarin zie je weer kinderen die hun
talenten op een andere manier kunnen laten zien dan via leren. Decors schilderen,
dingen regelen, de leiding nemen, jezelf wegcijferen, dansjes ontwerpen, licht en geluid
bedienen, ideeën bedenken en uitvoeren en allerlei dingen knutselen. Het belooft een
mooie musical met prachtige liedjes te worden en een spetterend afscheid van school.
Op de laatste donderdag worden deze kanjers de school uit gereden en luiden ze met de
schoolbel hun carrière hier op school uit.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage
heeft geleverd aan de schoolloopbaan van deze groep en wensen wij iedereen straks
een fijne vakantie toe.
Groet Meester Harrie
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Deze kanjers verlaten dit schooljaar de Bongerd en
ze vertellen graag hoe (waar) ze hun horizon gaan verbreden:
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Zij gaan een nieuw avontuur aan met nieuwe klasgenoten, docenten en
vakken staan op je te wachten.
Dat is spannend, maar vooral heel leuk!
Wij wensen jullie veel plezier en succes op
het voortgezet onderwijs.
Redactie de Schakel
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BUURTKAMER MARIAGAARDE HAPS
1e jaars leerlingen Metameer Boxmeer
(Doedag) bij Buurtkamer Mariagaarde.
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Met z'n allen heerlijk gesmuld van het
"witte goud".
Gedeeltelijk gesponsord door
v. Daal uit Langenboom...
Hartelijk dank daarvoor.

Wat een gezelligheid, denk
je, hier wil ik bij zijn,
schroom dan niet om te
bellen en vraag naar:
Ankie Jacops
telnummer: 06–306 404 45.
We zijn bereikbaar op
maandag, dinsdag en
woensdag en vrijdag van
9.00 tot 16.30 uur.
Een e-mail kan ook.
Stuur deze dan naar:
ankiejacops@sociom.nl
Binnen lopen voor een
lekker kopje koffie is ook een optie.
Je bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Sociaal werkers
Ankie Jacops en Gertie Vink
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MUZIKALE MIDDAG DE ZONNEBLOEM
Op zaterdag 20 augustus 2022 organiseert De Zonnebloem Regio
Land van Cuijk voor alle gasten een muzikale middag.
Afdeling Haps van de Zonnebloem zorgt voor vervoer en begeleiding.
De kosten voor deze dag bedragen € 7,50 per persoon.
Wij willen onze gasten uitnodigen om er samen een mooie en gezellige
middag van te maken.
Uw eigen bijdrage kunt u tot 15 juli met de aanmelding in de brievenbus doen bij
Petra Cuppens, Beatrixlaan 38 in Haps of Ria Thijssen, Ronduitsestraat 6 in Haps.

UITNODIGING ZONNEBLOEM REGIO LAND VAN CUIJK
Laat u meeslepen in een
muzikale middag met de
evergreens van een complete
Army spektakelshow
uitgevoerd door 3 Army
Lady’s onder het commando
van Sgt. Wilson.
Met muziek van Glenn Miller,
de swing van de Andrew Sisters en Doris Day.
Datum: zaterdag 20 augustus.
Aanvang: 14.00 uur.
Zaal open: 13.00 uur.
Adres: Cultureel centrum Myllesweerd.
Kerkstraat 3, 5451 BM Mill.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVE FORMULIER
SGT. WILSON`S ARMY SHOW
Naam: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………….…
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Inloopmiddagen
In de maand juni zijn er zowel leden als niet-leden van de KBO gebruik
maken van onze gezellige inloopmiddagen. Hiervoor kunt u elke
dinsdagmiddag terecht vanaf 14.00 uur in Steunpunt Mariagaarde.
De entree is € 1,00 en een kopje koffie of thee kost ook € 1,00.
Eat & Meet
Op woensdag 6 juli en op woensdag 3 augustus bent u weer om
17.00 uur van harte welkom in De Posthoorn voor Eat en Meat.
Samen gezellig 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.
Als een van deze vaste groep niet kan, dan graag afmelden. Helaas komt
het voor dat dit niet gebeurt. Dit brengt extra onnodige kosten met zich mee.
Wanneer dit weer gebeurt zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.
Informatie over de Sociaal Culturele KBO Land van Cuijk in de
Schouwburg van Cuijk
Om 09.30 uur wordt u ontvangen met koffie/thee met wat lekkers.
In het ochtendgedeelte zijn er presentaties over de geschiedenis en
toekomst van onze gemeente waarvoor ook de burgemeester is uitgenodigd. In de
lunchpauze krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden. Het middagprogramma
wordt verzorgd door Christel de Laat. Zij is bekend als comédienne van radio en tv
(Omroep Brabant). Bovendien is zij een graag geziene gast op feesten en partijen
en brengt sfeer in de zaal. Een uitgebreid programma voor deze dag heeft u
ontvangen via ONS. U kunt zich nog aanmelden voor deze dag op 14 september,
maar dan wel vóór 25 juni. U kunt zich dus nog aanmelden bij Cas Arts.
BELANGRIJK:

VAN 1 TOT EN MET 31 JULI ZIJN ER GÉÉN KBO-ACTIVITEITEN IN HET STEUNPUNT VANAF
3 AUGUSTUS BENT U WEER VAN HARTE WELKOM

Namens het bestuur KBO Haps
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps.
Tel. 06-46135670 of 0485-316219.
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AFVALINZAMELING
Maandag
Maandag

27 juni GFT- container en restafval
4 juli GFT- container en PBP

INZAMELING OUD PAPIER
Milieustraat Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur en vrijdag 09.00-16.30 uur.
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Woensdag

25 juni Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
1 juli 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.
2 juli Buurtvereniging “De Schutters”
Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
6 juli Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur.
13 juli Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
de Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.

WOORDWEETJE - ‘IN HET O’TJE NEMEN’
Een o’tje is letterlijk een kring, waarbij een aantal
personen een kring om iemand maakt en die persoon voor de gek houdt.
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