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VAKANTIEPERIODE BIBLIOTHEEK HAPS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK HAPS
IN DE VAKANTIEPERIODE
MAANDAG 18 JULI TOT MAANDAG 29 AUGUSTUS
Vanaf maandag 18 juli tot maandag 29 augustus zijn de
openingstijden:
- Maandag, woensdag en vrijdag. 14.30-17.00 uur.
- De avondopenstelling op maandag tot 20.00 uur
vervalt in de vakantieperiode.
Vanaf maandag 29 augustus zijn we op maandag weer open tot 20.00 uur.
Kermis maandag 5 september is de bieb gewoon geopend van 14.30-20.00 uur.
Attentie: De bibliotheken in Cuijk en Haps zijn gesloten op vrijdag 22 juli i.v.m. de
Vierdaagse.
In de maanden juli en augustus is er in de bieb in
Haps een expositie van foto’s van mini biebjes,
gemaakt door Frank Weren uit Gennep.
ACTIE ZOMERLEZEN.
Word nu lid en lees de hele zomer gratis.
Geniet deze zomer volop van boeken, e-books of
luisterboeken van jouw smaak.
Word nu lid en lees de eerste drie maanden gratis!
Daarnaast ontvang je ook nog 2 mooie geschenken:
een handig leeslampje en een
zomerse tas.
Deze actie is geldig tot 30
september 2022.
Kijk voor verdere informatie op de
website van Biblioplus of kom
gezellig naar de bieb voor al je
vragen.
DE SCHAKEL 14-2022
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DATA

ACTIVITEITEN 8 JULI TOT EN MET 22 JULI

ACTIVITEITEN
18 t/m 22 juli
Kindervakantieweek
Juli/augustus
BiblioPlus Haps
VERENIGINGSNIEUWS
Caboose
KBO Haps
Muziekvereniging Juliana
Zonnebloem Haps
Cryptogram 1

BLZ
40
1
BLZ
20
36
16

34
Cryptogram 2

NUMMER 15-2022
is het laatste Schakelnummer voor de vakantie
en komt uit op

VRIJDAG 22 JULI 2022
Graag de kopij aanleveren uiterlijk VRIJDAG 15 JULI 2022
via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl
Schakelnummer 16 verschijnt 2 september,
kopij inleveren kan t/m 2 september

Aanleveren kopij: Teksten aanleveren in WORD-document.
Bij voorkeur lettertype Verdana grootte 10.
Foto’s tevens apart in de mail toevoegen.
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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`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
29 juni 2022
Kunstwerk Haps

OP = OP

Op Regionaal
Bedrijvenpark
LaarakkerA73

Voor de liefhebber!
Er zijn nog enkele
Hapse vlaggen te koop.

Beeldend kunstenaar
John Akkermans

Prijs € 15,=
Interesse? Tel. 06 18446702.

PAS OP VOOR NIEUWE BABBELTRUC
Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht
om op elke verdieping van een
woning een rookmelder te hebben
hangen.
Criminelen gebruiken deze gelegenheid om bij mensen binnen te komen, de
dieven gebruiken een zelfgemaakte identiteitskaart en doen zich voor als
controleur.
Een gemeente, maar ook de politie of brandweer, komt niet controleren of
iemand in het bezit is van rookmelders.
Laat dus niet zomaar iemand binnen.

IEDEREEN, IEMAND EN NIEMAND
Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand.
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.
Iedereen dacht dat Iemand die taak wel op zich zou nemen.
Hoewel Iedereen de opdracht kon vervullen, deed Niemand het.
Daarom werd Iedereen boos op Iemand.
Het was zíjn taak en nu had Niemand die uitgevoerd!
Iedereen dacht dat Niemand de opdracht had
kunnen doen, maar Niemand had zich
gerealiseerd dat Iedereen juist zo graag
wilde.
Aan het einde beschuldigde Iedereen Iemand
omdat Niemand deed wat Iedereen had
kunnen doen.
DE SCHAKEL 14-2022
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GOEDE DOELEN WEEK HAPS
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde week van de
goede doelen in Haps.
Namens de deelnemende goede doelen willen wij u
bedanken voor uw bijdrage in de collecteweek.
We willen natuurlijk alle collectanten bedanken die dit
jaar weer in de Goede Doelen Week gecollecteerd
hebben.
De opbrengst van de goede-doelen-week 2022
KWF Kankerbestrijding

€ 2.084,31

Ned. Hartstichting

€ 1.495,30

Nierstichting

€ 1.204,74

Epileptiefonds

€

793,81

Ned. Rode Kruis

€

834,73

Prinses Beatrixfonds

€

961,22

Long fonds

€

999,95

Reuma Nederland

€1.038,00

Ned. brandwonden Stichting

€

786,60

Jantje Beton

€

699,63

Kinderhulp

€

810,03

De Goede-Doelen-Week 2023 is van 27 t/m 31 maart 2023.

CV DE ZELFKANT BEDANKT
Eindelijk na 2 jaar corona hebben wij, dankzij een schenking van CV De Zelfkant,
een fantastisch feestje voor de medewerkers van de SchitteRing kunnen vieren.
We hebben er met velen enorm van genoten.
Van een ‘Hapse SchitteRing Quiz’, met een heerlijk (Haps) buffet van eten en ijs,
uiteraard de nodige (Hapse) drankjes en heel veel gezelligheid.
Nogmaals bedankt
namens de
medewerkers van ‘de
SchitteRing’.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 9 juli 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Mgd: Annie Peeters Weem–van den Bosch
Wim Peeters Weem
Jaargetijde: Toon van den Heuvel
Zaterdag 16 juli 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden ouders – Broer - Zus en Schoonzus Gijsbers
Overleden ouders Hen Lamers en Annie Reijnen
en verdere familieleden.
Maria Kroef-Hermanussen vanwege verjaardag
Priester van de week:
Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712. Zaterdag 9 tot zaterdag 16 juli 2022
Pastoor James
Tel. 0485-451282. Vrijdag 15 tot vrijdag 22 juli 2022.
Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712. Zaterdag 23 tot zaterdag 30 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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5

COMBINATIELOCATIE LOCATIE CUIJK
Vanaf 1 juli gaat GGD Hart voor Brabant een aantal
vaccinatielocaties tijdelijk sluiten.
Door de grote spreiding in aanloop is het minder druk op een
aantal locaties.
Locatie Cuijk
De vaccinatielocatie aan de Grotestraat 93 is per 1 juli gesloten.
De testlocatie aan de Grotestraat 95 wordt medio juli omgebouwd
naar een combinatielocatie, zodat we voor de inwoners zowel
het testen als vaccineren in Cuijk aan kunnen bieden.
Op deze locatie kun je alleen op afspraak terecht.
Vaccineren blijft mogelijk
Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht.
Maar hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe minder
het virus zich kan verspreiden. Een vaccinatie beschermt
niet alleen u zelf, maar ook de mensen om u heen.
Voor het halen van een vaccinatie, boosterprik of
herhaalprik kunt u eenvoudig een afspraak maken via:
www.coronavaccinatie-afspraak.nl
Op www.prikkenzonderafspraak.nl kunt u zien op welke locaties u zonder afspraak
terecht kunt.
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RECTIFICATIE
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
huisartsenpraktijkhaps.uwzorgonline.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.

DE SCHAKEL 14-2022
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EVENEMENTENTERREIN
Hoi Dorpsgenoten,
In De Schakelnummer 12 stond vermeld dat de
Paardefokdag stopt na 80 jaar. Daar zijn veel dorpen
en gemeenten jaloers op: 80 jaar zo'n goed bezochte
dag te hebben georganiseerd.
Een prachtige en unieke prestatie in ons dorp Haps;
Organisatie bedankt!
Jaarlijks was het een prachtige dag op het
evenemententerrein.
Om altijd een terrein beschikbaar te houden voor
grote evenementen moeten we het evenemententerrein behouden en vrij houden van industrie.
Nu valt er één evenement weg, maar in de toekomst
zullen Hapsenaren altijd wel weer eens een groter
evenement organiseren.
Nu we een nieuwe gemeente hebben is het goed om dit in een bestemmingsplan
vast te leggen, zodat de gemeente op die plek geen industrie kan vestigen.
De nieuwe gemeente werkt totaal niet mee om ons dorp positief in leven te
houden, vooral op dit gebied én de woningbouw. De groenstrook wordt niet
verbreed. Ook toen in oktober tijdens de Dorpsraadvergadering de
vertegenwoordiger van Land van Cuijk zich niet positief uit liet voor Haps omtrent
de bestemming van de grond én woningbouw. Hij is liberaal voor Cuijk, niet voor
het Land van Cuijk. Hiervoor moeten we oppassen. Ook de bouw van tiny houses
aan de Wildsestraat. Die bouw gaat nu niet door, waar we niet rauwig om zijn.
Allemaal dubieuze praktijken. Achterdeur politiek. VVD of oud
VVD praktijken.
Dorpsgenoten, we moeten opletten dat Haps geen
achterstandswijk wordt van de gemeente. We zijn van Cuijk
af maar het is nog maar de vraag of de gemeente Land van
Cuijk betere voornemens heeft.
Dus mensen, inwoners, blijf alert.
Anoniem (bekend bij redactie)
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HEIN ALDENHOVEN OP KUNSTROUTE MILL
Elk jaar organiseert men in Mill een kunstroute, met vaak weer verrassende
kunstwerken. Hein Aldenhoven heeft een fraai kunstwerk gemaakt van een oude
olijvenboom. In ruim 10 maanden heeft Hein hier maar liefst 108 mensfiguren in
gebeiteld. Het heet “Op weg naar.........”
Leuk om een keer de kunstroute te fietsen. Hein zijn werk staat bij ‘Ons Ans’ zo het
Take Away restaurant op de splitsing Udense Dijk 2 en Langeboomseweg.
“

DE SCHAKEL 14-2022
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STOEP- GARAGE- EN SCHUURVERKOOP HOPS
Beste dorpsgenoten,
Het is tijd voor de 2e Hopse Schuurverkoop op
zondag 18 september 2022 van 10.00 tot 16.00 uur.
Hoe het werkt
De commissie verzamelt de adressen waar op zondag 18 september
tussen 10.00 uur en 16.00 uur de koopwaar wordt aangeboden. Dit kan
bij particulieren op de oprit, in de schuur of garage zijn. Maar ook kunnen bijvoorbeeld
buurtbewoners gezamenlijk de spullen aanbieden op een pleintje of ander terrein.
Wat mag je van ons verwachten?
• Allereerst dat we alles op alles zetten om dit weer tot een succes te maken.
• Dat we de activiteit onder de aandacht van de media brengen.
• Facebookpagina: Stoep- garage- en schuurverkoop Hops
• De activiteit is aangemeld bij de gemeente Land van Cuijk.
• Belangstellende kopers kunnen vervolgens op zondag 18 september met de
adressenlijst in de hand hun ronde maken.
Aanmelden als verkooppunt van de stoep- garage- en schuurverkoop kan door een
mailtje te sturen naar: schuurverkoophops@gmail.com
Graag onder vermelding van je naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres en aangeven onder welke categorie je de koopwaar te
koop aanbiedt. Of onderstaande briefje voor aanmelden inleveren op
adres: Kerkstraat 10, 5443 AB Haps.
Heeft u nog vragen, laat het ons weten via mail of briefje.
Commissie Schuurverkoop Hops
Chris, José, Sjaak en Rieky
-----------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDEN STOEP- GARAGE- EN SCHUURVERKOOP HOPS
Naam_____________________________________________
Adres_____________________________________________
Telefoonnummer____________________Emailadres_________________________
 Diverse artikelen
 Kinderspeelgoed / spellen enz.
 Creatieve hobby / spullen
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GEEF DE PEN DOOR AAN…
Hallo iedereen!
Dankjewel Tjazz voor de pen.
Hoe ken ik Tjazz?
Ik ken Tjazz door familie, hij is mijn kleine neefje.
Wie ben ik?
Mijn naam is Ties Thijssen en ik ben 12 jaar en woon
in Haps in de Stappert 6. Ik woon daar samen met
papa Andy en Spike mijn hond.
Mijn lievelingseten is pizza en patat…….
Friet dus van papa!
Wat zijn mijn hobby’s?
Mijn hobby’s zijn voetballen en ik voetbal bij Hapse
Boys jo14-1.
Ik ben fan van PSV Eindhoven.
Ik vind het leuk om met mijn vrienden te gamen,
naar attractieparken te gaan en te gaan zwemmen
bij opa en oma.
Wat vind je het leukst in Haps?
Het leukste vind ik alle activiteiten die in Haps zijn.
natuurlijk IJs & Spijs. want daar hebben ze hele
lekkere ijs.
Ik vind het ook leuk dat al mijn vrienden hier wonen.
Ik vind het ook leuk dat ik bij de jeugdraad zit.
Wat mis je in Haps?
Ik mis een trampolinepark en een dierentuin.
Aan wie wil je de pen doorgeven?
Ik ga hem aan mijn vriend Lars Goossens geven.
Succes Lars.

De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps t/m 16 jaar.
Artikel de pen naar: info@deschakelhaps.nl voor vrijdag 15 juli inleveren.
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TRAMMELANT OP BESTELLING

Foto: Nutricia toen en nu
Nutricia Cuijk omstreeks 1966

Ik heb een jaar of vier bij Nutricia gewerkt als
hulpje op de vrachtwagen. Ik moest toen al
om een uur of vier het bed uit. Dan ging ik
met de brommer naar het werk. In Cuijk
aangekomen reed ik dan bij Nutricia de plaats
op, waar ik mijn bromfiets kon parkeren,
maar voordat ik zover was kwam ik langs een
grote betonnen bak met niets als scherven
glas van kapotte flessen. Tussen dat glas was
het een smurrie van koffiemelk, chocomel,
babyvoeding, enz. ’s Morgens vroeg was het
er heel druk met ratten. Het waren praktisch
allemaal waterratten. Dat zijn de grootste
soort ratten die er zijn. Daar heb ik een paar
keer geluk gehad dat ik niet over een rat reed.

Na mijn brommer gestald te hebben, ging ik met mijn kaart naar binnen om te klokken.
Meestal was ik wel op tijd om te klokken. Was ik wel eens te laat dan had de chauffeur
waar ik mee moest al voor mij geklokt. En zo matste ik de chauffeur ook af en toe.
Daarna kwamen de chauffeurs en hulpjes bij elkaar in een houten gebouwtje. We
waren op de hele vroege morgen al met een 20 man. Daar werd dan een kopje
automaten koffie gedronken. Er werden dan ook nog de laatste sterke verhalen
verteld. Na een minuut of tien en nog een beker koffie voor onderweg liepen we naar de
vrachtwagen.
Die dag mocht ik met een chauffeur mee waarvan ik had gehoord dat hij ontzettend
kwaad kon worden. We hadden 20 adressen
waar we de koffiemelk, chocomel en
babyvoeding moesten lossen.
Na een paar uur rijden kwamen we bij de
eerste klant aan. Bij die klant ging het goed
mis. We moesten op een pallet waar
200 kleine doosjes Olvarit op stonden, een
doosje spinazie appelmoes zoeken.
Er waren wel 30 verschillende combinaties.
Ik noem er één van, bijvoorbeeld tomaten spinazie. Ze duwden toen ook al van alles in
een baby! Dus wij zoeken en zoeken naar dat ene doosje. Ik hoorde dat het bij Gerrit
begon te pruttelen. Verdomme weer niet, klotedozen, enz.
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Na een klein half uur hadden we beet. Althans Gerrit had beet. Hij pakte het doosje met
de blikjes spinazie appelmoes, smeet het van de vrachtwagen af op de grond en ging er
vervolgens op staan te stampen en dansen. Na een paar minuten toen hij weer een
beetje was afgekoeld, gingen we eens kijken of er nog iets van de
blikjes over was. De schoenen van Gerrit met stalen neuzen en stalen
hakken hadden hun werk goed gedaan. Sorry, zegt Gerrit dit
moest er even uit. Ik zeg tegen Gerrit wat doen we met dat doosje?
Ik schrijf wel op de pakbon, dat we dat doosje niet konden vinden.
Het heeft waarschijnlijk niet op de vrachtwagen gestaan!
Deze rit was een rit voor twee dagen, maar zo konden het wel
3 dagen worden! We probeerden te overnachten in Winschoten.
Om een uur of 6 's avonds gingen we op zoek naar een slaapplaats.
We vonden een pension waar we konden overnachten en dus haalden we onze spullen
uit de vrachtwagen. De pensionhoudster kwam naar ons toe lopen en vroeg of we het
erg vonden om samen in een tweepersoonsbed te slapen. Nou zei Gerrit wat mij

betreft niet. En voor mij was het ook geen probleem. Samen uit samen thuis.
Gerrit de chauffeur en ik waren behoorlijk moe en
hadden geen puf om nog verder naar een andere
slaapplaats te zoeken. Dus om een uur of 10
gingen we naar bed. We moesten de volgende
dag weer vroeg op. Ik hoop dat je vannacht niet
snurkt, zei Gerrit. We probeerden allebei tegelijk
de deken over ons heen te trekken. Maar met
deze deken hielden we niet over. Dan maar wat
korter bij elkaar. En omdat we allebei moe waren
sliepen we ook zo.
Om een uur of 1 schrok ik wakker, want Gerrit
moest naar de W.C. Ja, verontschuldigde hij zich,
ik moet er meestal 's nachts een paar keer uit. En dat klopte want tegen een uur of
4 moest hij weer. Ondanks dat had ik toch goed geslapen. We hadden 's morgens een
heel goed ontbijt en bedankten Maria de pensionhoudster voor het lekkere eten en het
comfortabele slapen. We hadden nog een paar adressen in Leeuwarden en konden dan
weer op Cuijk aan. Zo waren we om een uur of twee 's middags weer in Cuijk en kon ik
mijn kaart weer afklokken.
Snijer ✂️.

DE SCHAKEL 14-2022
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CADEAU VOOR HET LEVEN
BIG Challenge, het grote team uit de agroen foodsector dat aan Alpe d’HuZes
deelneemt, ging donderdag 2 juni met een
cheque van € 1.659.172 over de finish.
Ondanks twee moeilijke coronajaren hebben
de 276 deelnemers dit bij elkaar kunnen
brengen. Twee van hen waren Angelique
Loeffen–van Loon en Lucie Loeffen uit Haps.
“Na twee jaar uitstel konden we afgelopen
juni eindelijk naar Frankrijk.
Team Christian:
Dirk Stuar, Angelique van Loon, Anne
Stuar en Lucie Loeffen bij de start van
hun beklimming rond de middag.

Wat een prachtige en bijzondere week
hebben we op de Alp gehad met elkaar.
Met een lach en een traan hebben we op
2 juni 2022 de top bereikt!
Het was een hele mooie ervaring.
De saamhorigheid in die week is
hartverwarmend. Iedereen is daar met
zijn/haar eigen verhaal, dat is verdrietig
maar ook mooi.

Foto Finish: Angelique van Loon (linksvoor)

Weer even die bewustwording van wat er
en Lucie Loeffen (linksachter) komen over
nu echt toe doet”, zegt Lucie Loeffen die
de finish.
samen met haar team Christian naar
Frankrijk afreisde. Lucie wandelde twee keer de Alpe op.

Angelique een keer fietsend en een keer lopend. Angelique: “Afgelopen drie jaar hebben
we met ons team maar liefst € 23.317,- opgehaald met allerlei acties.
“Als team van BIG Challenge hebben we
weer een bijzondere week mee mogen
maken.
Het is echt een cadeau voor het leven”.
Samen met hun neefje en nichtje Dirk en
Anne Stuart uit Overasselt, vormden ze
team Christian, ter nagedachtenis aan de
vader van Dirk en Anne die in 2014
overleden is aan kanker.
Jules en Henriëtte Loeffen gingen mee als
vrijwilligers en natuurlijk om te supporteren.
Finishfoto

In totaal heeft Alpe d’HuZes deze editie
ruim 16 miljoen euro opgehaald.

Dit bedrag gaat 100 procent naar kankeronderzoek, met als uiteindelijke doel dat er in
de toekomst niemand meer dood hoeft te gaan aan kanker.
Donateurs en sponsors heel erg BEDANKT!! Zonder jullie steun was dit nooit gelukt!
Op het leven en op ieders gezondheid.
Wil je ook een cadeau voor het leven? Opgeven is een optie op www.bigchallenge.eu
DE SCHAKEL 14-2022
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MOOIE LET’S PLAY MUSIC KIDS FINALE
TIJDENS TUINFEESTCONCERT OP 26 JUNI
Zondag 26 juni jl. beleefden we een mooie finale van Let’s Play Music Kids,
editie 2022. Alle papa’s, mama’s, broertje, zusjes, neefjes, nichtjes,
vriendjes, vriendinnetjes en heel veel andere fans van de LPM Kids waren
naar het Tuinfeestconcert van MV Juliana gekomen om getuige te zijn van
de grote finale! En… onze LPM Kids deden het geweldig!
Maar liefst 46 leerlingen deden mee aan het project en nu maar hopen dat ze het zo
leuk vonden dat er overgestapt wordt naar Muziekvereniging Juliana!
Een leuke instap bij onze vereniging is natuurlijk starten met Blokfluitlessen bij Juliana.
Op de basisschool zijn de informatiefolders uitgedeeld en deze folder is ook te lezen op
onze website www.mvjuliana.nl
Dank aan iedereen en in het bijzonder aan de
vrijwilligers van LPM Kids, aan Marjo van der
Locht, aan BS de Bongerd en uiteraard aan de
Zelfkant voor het faciliteren van dit optreden!
Superleuk en super bedankt uiteraard namens
iedereen van Muziekvereniging Juliana.
Na de finale van LPM Kids werd er nog volop
genoten van de klanken van ons LPM 30+
orkest, ons grote orkest en slagwerkgroep
Juliana. Als “Special Stars” verschenen Prins Hans d’n derde en zijn Prinses
Miranda. Zij gingen vocaal “helemaal los” met Radar Love samen met het LPM 30+
orkest!
(Foto’s: www.dezelfkant.nl waarvoor dank)
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INTRODUCTIE BLOKFLUITONDERWIJS VIA MVJULIANA
Onlangs vond in samenwerking met Basisschool De Bongerd de introductie plaats van
het Blokfluitonderwijs dat voortaan via onze vereniging is te volgen.
In het kort nogmaals de “highlights” op een rij:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Je hebt 1x per week les (30 minuten)
De lessen staan onder leiding van Jacqueline
Verhofstad
Er worden ook groepslessen gegeven
Je leert noten lezen en spelen
Er worden door het jaar heen leuke optredens
verzorgd waar je hele familie kan komen kijken.
De totale kosten voor de lessen bedragen € 120,00
per jaar inclusief het lesmateriaal (cursusboek
Bas & Viola) en een splinternieuwe blokfluit.

Alle informatie over de nieuwe blokfluitopleiding is op te vragen via ons emailadres:
info@mvjuliana.nl en natuurlijk kun je jezelf via dit mailadres alvast opgeven.
Op onze website is de speciale folder over onze blokfluitopleiding te downloaden
(www.mvjuliana.nl).

Tot snel op je eerste blokfluitles!

EEN MOOI MUZIKAAL HUWELIJK
Leuk nieuws; Opnieuw een muzikaal huwelijk binnen
Muziekvereniging Juliana (ofwel: waar samen muziek
maken toe kan leiden…)
Op vrijdag 24 juni jl. beloofde onze secretaris Jeroen
Weerts eeuwige trouw aan onze klarinettiste Ilse Nielen
en samen gaan ze voortaan door het leven als Mr. en Mrs.
Weerts.
Uiteraard werd dit heuglijke feit voorzien van een mooie
serenade door Muziekvereniging Juliana!
Ilse en Jeroen: Nogmaals van Harte gefeliciteerd namens
iedereen van Muziekvereniging Juliana Haps.

DE SCHAKEL 14-2022

17

SHIRTS VOOR
LAND VAN CUIJKSE VIERDAAGSELOPERS
De gemeente Land van Cuijk geeft gratis shirts
uit voor de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
Op deze manier zijn de Land van Cuijkse
wandelaars goed herkenbaar en zetten we Land
van Cuijk op de kaart. Vergeet niet je bewijs van
inschrijving en ID mee te nemen als je het shirt
komt ophalen.
Uitreiking shirts in tijdvakken
Op woensdagavond 13 juli 2022 wordt er vanaf
20.00 uur een inloopavond georganiseerd van
20.00 tot 22.15 uur in de publiekshal van het gemeentehuis te Cuijk (Louis
Jansenplein 1). Om deze avond zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt er
gewerkt met tijdvakken. Waarnemend burgemeester Hillenaar zal deze avond even
aanwezig zijn. De beschikbare maten van de rode unisex shirts zijn S, M, L, XL en
XXL en XXXL. Op=Op!
Inwoners uit de kernen zijn volgens onderstaand tijdvak van harte welkom:
20.00 - 20.45: Boxmeer, Beugen, Oeffelt, Rijkevoort, Sambeek, Vortum-Mullem,
Groeningen, Vierlingsbeek, Overloon, Holthees, Maashees
20.45 - 21.15: Cuijk, Sint Agatha, Beers, Katwijk, Beers, Haps, Vianen
21.15 - 21.45: Grave, Escharen, Gassel, Velp
21.45 - 22.15: Mill, Langenboom, Sint Hubert, Wilbertoord, Sint Anthonis,
Landhorst, Ledeacker, Oploo, Stevensbeek, Wanroij, Westerbeek
Ben je als deelnemer niet in de gelegenheid bij deze inloopavond aanwezig te zijn,
dan kun je het shirt op 14 of 15 juli 2022 tijdens de openingstijden ophalen bij de
receptie van het gemeentehuis in Cuijk.
Mochten deze data ook niet lukken dan is de laatste ophaalmogelijkheid maandag
18 juli 2022 tussen 16.00 en 17.00 uur in het gemeentehuis te Cuijk.
Voor eventuele vragen kun je mailen naar kabinet@landvancuijk.nl
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CABOOSE
YOLO:
Het was 17 juni alweer de
laatste YOLO avond. We tellen
daarbij de jubileum avond niet
mee, want die is voor heel
Caboose.
We hebben lekker gechilld,
deze keer ook buiten.
Het was immers lekker warm
weer.
Aan het einde hebben we nog vuurtje
gestookt en daarop de marshmallows
verwarmd. Weer een top-avond!!
Greetz,
Matthijn, Claudia, Chantal, Lucie en Martijn
NEXXT:
Vrijdag 25 juni hebben we met een kleine
groep tegen elkaar gespeeld tijdens een
game
avond.
Het was
weer erg gezellig maar ook warm.
De ijsjes waren daarom een erg welkome afleiding.
Wat wij erg fijn vonden is dat jullie zelf input hebben
gegeven over welke activiteiten jullie graag volgend
jaar zouden willen doen. Hier gaan we zeker naar
kijken als we de planning voor het volgende jaar
maken.
Dank jullie wel voor dit leuke NEXXT jaar. We hopen
jullie allemaal het volgend seizoen weer te zien.
Groetjes, Team NEXXT
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JUBILEUMAVOND CABOOSE
Vrijdag 1 juli was het zover!
De jubileumavond van
Caboose!
In en rond de Kuip waren
verschillende activiteiten
waar jong en oud aan kon
deelnemen: stormbaan,
tobbedans, knutsel en silent
disco. Ook stond er een
foodtruck waar je heerlijke
crêpes kon krijgen en er
waren ijsjes van IJs & Spijs.
DJ Finn zorgde voor de muzikale omlijsting van het geheel.
Tijdens deze avond
werd Monique Peeters
in het zonnetje gezet,
omdat zij al 25 jaar
vrijwilliger is bij
Caboose! (En daarvoor
ook al bij de voorloper
van Caboose).
Het was een gezellige
avond en gelukkig was
het weer ook prima,
waardoor alle
activiteiten naar
hartelust uitgevoerd
konden worden.
Bij dezen willen we iedereen (met name de vrijwilligers) bedanken die deze avond
mede mogelijk hebben gemaakt. Volgens ons heeft iedereen kunnen genieten van
een leuke en gezellige avond.
Bestuur Caboose (Stichting Jeugdactiviteiten Haps)
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MIJOENENWINST BEDRIJVENTERREIN LAARAKKER A73
‘Bouwkavels op maat voor onbegrensde groei.’
Die slogan, op de website van bedrijventerrein LaarakkerA73 in Haps om bedrijven tot
aankoop te verleiden, blijkt tegen alle verwachtingen in niet alleen ondernemers de
wind in de zeilen te geven. Ook de gemeente
Land van Cuijk blijkt als oorspronkelijke
grondeigenaar spekkoper.
Met de eindstreep in zicht, de laatste kavels zijn
in de aanbieding, kan de gemeente de balans
gaan opmaken. Na aftrek van alle kosten om
het 66 hectare grote bedrijvenproject van de
grond te tillen en te continueren, heeft de
lokale overheid op dit moment een kleine 10
miljoen euro ‘verdiend’ aan de grondverkopen.
Een welkom extraatje dat de gemeente kan inzetten als buffer tegen financiële
tegenvallers die de toekomst wellicht in petto heeft.
Wethouder Maarten Jilisen (Grondexploitaties, Financiën) durft het wel te bekennen: het
project kostte door de jaren heen zoveel hoofdbrekens, dat hij er de nodige grijze haren
aan heeft overgehouden. “Er stond bij mijn aantreden in 2014 alleen een
brandweerkazerne en er was één gebouw in aanbouw. Voordat de eerste schop de
grond inging, hadden we aan infrastructuur al zo’n 35 miljoen euro moeten investeren.
Op een moment dat we nog geen zicht hadden dat het geld ooit terug zou komen.”
Sterker, dat prettige uitzicht begon pas de laatste jaren aan de horizon te gloren.
“Toen we Laarakker Noord en Laarakker Zuid bijna volledig hadden ingericht, was het
berekende rendement nagenoeg nul. We waren dolblij dat we geen verlies leden.”
“Door de vele recente verkopen is het rendement alsnog razendsnel gestegen, naar
boven de 7 procent. Dit rendement realiseren we pas definitief als alle kavels zijn
verkocht, inclusief het nog te bestemmen gebiedsdeel Laarakker Noordwest.”
Maar dat het nu crescendo gaat, heeft alles te maken met de oververhitte economie.
“Daardoor hebben we de kavels veel sneller dan verwacht kunnen verkopen. Zo’n
tempoversnelling is gunstig, omdat je over minder jaren dan begroot nog geld hoeft uit
te geven. Per jaar ben je dan goedkoper uit en maak je dus meer winst.”
Meevaller. Zodoende werden al de investeringen volledig terugverdiend. Daarbovenop
kwam er nog een meevaller: de Bank Nederlandse Gemeenten waarmee Cuijk/Land van
Cuijk samen optrekt bij de exploitatie van Laarakker, wilde van haar aandelen af. “Zij
hadden vanaf de start de helft en wij de helft. Sinds deze week zijn wij 100 procent
aandeelhouder.”
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Waarom dat gunstig uitpakt? “Bij fiftyfifty aandeelhouders deel je de winst door twee,
maar ook je eventuele verlies. Een deel van het bedrijfsrisico hadden we afgekocht in
ruil voor minder winst, maar omdat de bank van de
aandelen af wil, krijgen we na ast de aandelen alsnog
een deel van de winst waar we eerder geen recht op
hadden.”
‘Goed onderhandeld’ Een extra bedrag van
3,4 miljoen vloeit zo in de portemonnee van de
gemeente, naast de 6 miljoen die al eerder dankzij
‘Laarakker’ op de balans kon worden bijgeschreven.
Een deal die de gemeente is gegund dankzij gulhartigheid
van de gemeentebank voor de jarenlange goede
samenwerking. “Je kunt ook zeggen dat we goed onderhandeld hebben. En helemaal
voor niks is het ook niet. We dragen nu wel volledig de eventuele bedrijfsrisico’s.”
Bijvoorbeeld als een laatste wijziging van het bestemmingsplan vertraging oploopt gaat
dat de gemeente meer geld kosten. “Of als de economie ineens in elkaar dondert, maar
echt het schip ingaan, dat kan niet meer, omdat we al verreweg het grootste deel van
de ontwikkeling hebben verrekend.”
Of wethouder Jilisen al uitkijkt naar een volgend bedrijventerrein? Daar is hij toch
voorzichtig. “Nu pakt het goed uit, maar dat weet je nooit van tevoren, omdat zo’n
ontwikkeling een looptijd heeft van meer dan 25 jaar. Qua grote logistieke bedrijven
lijken we op dit moment voorzien en lijkt de groei eruit, maar dat geldt natuurlijk niet
voor andere sectoren. Daarvoor blijven we continu de behoefte monitoren. Het is leuk
dat dit project nu winstgevend lijkt uit te pakken, maar wat ook waar is: “in eerste
aanleg is een gemeente geen commercieel bedrijf dat winst moet maken.”
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GEVESTIGDE BEDRIJVEN OP BEDRIJVENPARK LAARAKKER

Danone Nutricia
Op 9 juni 2016 werd het startsein
gegeven voor de bouw van het nieuwe
bedrijf van Danone Nutricia op
Laarakker. Sinds 2019 staat aan de A73
een hypermoderne fabriek voor de
productie van babyvoeding voor meer
dan 80 landen.

Nabuurs Supply Chain Solutions
Opgericht in 1962 met 23 vestigingen en
1000 medewerkers. Met een jaaromzet
van bijna 100 miljoen euro behoort de
Nabuurs Groep inmiddels tot de 25
grootste logistieke dienstverleners van
Nederland, met de hoofdvestiging op
Bedrijvenpark Laarakker.

Kremers Metaalhandel
Sinds 2015 is het van oorsprong Millse
bedrijf Kremers Metaalhandel gevestigd
op bedrijventerrein Laarakker op een
kavel van 7.000m². Directeur Huub
Kremers: “Na een jarenlange zoektocht,
hebben wij op bedrijvenpark Laarakker
dé locatie gevonden”.

Brandweerkazerne Haps
Sinds december 2013 is brandweer Haps
gevestigd op het Bedrijvenpark
Laarakker. De brandweer heeft op deze
locatie een rechtstreekse ontsluiting op
de Oeffeltseweg om zo snel te kunnen
uitrukken bij een brand.
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Altcon Equipment Wijchen
Op Laarakker heeft ALTCON een
hal gebouwd voor de verkoop, reparatie,
onderhoud en reiniging van machines die
wereldwijd worden ingezet voor de
wegenbouw. Het bedrijf verkoopt en
verhuurt machines aan 62 landen.

Van Elst Containerverhuur en
Transport
Van Elst containerverhuur en transport is
verhuisd van Sint Agatha naar
Bedrijvenpark Laarakker. Het containeren transportbedrijf heeft op Laarakker
haar bedrijf gevestigd op een kavel van
ca. één hectare.

Vrachtwagengroothandel GW Damen
G.W. Damen B.V. is een vrachtwagengroothandel met meer dan 25 jaar
ervaring in de import en verkoop van
gebruikte trucks en trailers. ‘Door ons
constante en breed scala aan
vrachtwagens, tractoren, opleggers en
speciale voertuigen zoals kipperskranen,
haaksystemen en betonmixers kunnen we
een grote klantenkring voorzien’

Tango & Greenpoint Fuels
Op een perceel op het zuidelijk deel van
het bedrijvenpark, gelegen aan de
randweg Haps, wordt begin 2020 een
brandstofpunt voor particulieren en een
zakelijk tankconcept inclusief duurzame
brandstoffen gevestigd.
Het is een samenwerkingsverband
tussen Tango en Greenpoint Fuels.
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Nuvita
Nuvita bnouwde een eigentijdse
productielocatie.
Nuvita is al ruim 20 jaar een betrouwbare
partner in het tabletteren, capsuleren,
coaten en verpakken van
voedingssupplementen.

Scan-Air
Scan-Air, professionals in fresh air, is
een toonaangevende producent op het
gebied van ventilatie-, daglicht- en
uitloopsystemen voor de agrarische
sector. Met een geavanceerd
machinepark en dynamische organisatie
produceren zij al meer dan 25 jaar
kwalitatief hoogwaardige apparatuur
voor de agrarische sector te
vervaardigen.

Transportbedrijf Coenen Boxmeer
Transportbedrijf Coenen Boxmeer werd
op 18 april 1934 gestart door Jan Coenen
en groeide uit tot een echt familiebedrijf.
Coenen Boxmeer transporteert koel- en
diepvriesproducten vanuit meerdere
opslag- en productielocaties naar
afnemers in de Benelux en Duitsland.

Laboratorium voor Brandveiligheid
Peutz
De bouw startte in het eerste kwartaal van
2022 en het Laboratorium voor
Brandveiligheid wordt volgens de planning
in het eerste kwartaal van 2023 in gebruik
genomen.

Drukkerij Weemen
Familiebedrijf Weemen dat in 1974 werd
opgericht, vestigde zich in 1978 aan de
Kerkstraat in Haps. In december 2021
tekenden Twan en Maarten Weemen voor een
vestiging op Bedrijvenpark Laarakker.
Rond de zomer van 2023 verwachten zij de
deuren van hun bedrijf te openen.
DE SCHAKEL 14-2022

27

MAAIKE`S NIEUWE UITDAGINGEN

MAAIKE
VAN DER LINDEN

Opa van Wanroij woonde in het
Kijkuitspad en was schilder net als haar
vader. Misschien heeft Maaike van der
Linden van hem wel wat artistieks
meegekregen? Na in Haps in De Schans
gewoond te hebben, verhuisden Ted en
Maaike van der Linden in 2020 naar Het
Zand in Cuijk waar hen een nieuwe
uitdaging wachtte bij het renoveren
van een bestaande woning.

Maaike, veel lezers zullen je wel kennen van de jaarlijkse Zittingsavonden van
‘De Zelfkant’, maar graag toch even wat vertellen over je zelf en je familie……
Hallo lieve Hapsenaren, hier even wat nieuwtjes over mij en mijn gezin.
Wisten jullie dat niet alleen mijn opa en vader in het Kijkuitspad in Haps hebben
gewoond? Ik ben er ook geboren en het creatieve heb ik zeker van hen geërfd.
Al 40 jaar ben ik met veel plezier kapster. Dit doe ik op het moment nog 2 tot 3 dagen
per week. Ted heeft weer een mooie kapsalon in Cuijk voor mij gemaakt, waar ik
binnenkort weer fijn kan knippen. Het tekenen en bedenken hoe iets moet worden doe
ik, en Ted en zijn bouwmaatje Ben voeren het uit. Vervolgens schilder ik het zelf weer
van binnen en van buiten. Dus de schilder skills heb ik mooi meegekregen.
Met ons drukke leventje ben ik vooral trots op mijn 3 kinderen Lotte, Thijn en Britt.
Het zijn stuk voor stuk lieve sociale
mensen geworden. Het is mooi als
ouders om te zien dat, hoe
verschillend ze ook zijn, ze hebben
een hele warme band samen. En
sinds een jaar ben ik ook oma
geworden van mijn kleindochter
Marle.
Lotte is leerkracht op het
Elzendaalcollege in Gennep. Thijn
werkt in de zorg als psychisch
hulpverlener bij jongeren groepen
en Britt werkt op een BSO in
Nijmegen, geeft bootcamps en is
Thijn, Britt, Lotte, schoonzoon Danny, Ted, Maaike
Herbalife Coach net als ik.
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Vertel eens kort hoe jullie de woning op Het Zand in Cuijk aantroffen en wat waren jullie
plannen?
Nou dat is eigenlijk wel een leuk verhaal, want nadat Ted en ik de knoop door hadden
gehakt om ons huis in Haps te verkopen, begon het avontuur. We hadden zoiets van
yes nu kan het nog. Nu zijn we nog fit en vitaal genoeg om samen van een opknapper
ons droomhuis voor later te realiseren. En ja hoor, Ted kwam een mooie plek tegen in
Cuijk, helemaal in het groen met veel mogelijkheden, met het idee om bijvoorbeeld
later met meerdere mensen hier te kunnen gaan wonen. Inmiddels 1,5 jaar later is de
achtertuin, met zwembad en ook de mantelzorgwoning voor mijn moeder bijna af. Ons
nieuwe project wordt het huis.
De reden om van het buitenverblijf o.a. een mantelzorgwoning te maken voor mijn lieve
moeder Miesje (86) is, omdat 2 jaar terug Alzheimer bij haar is geconstateerd.
De eerste jaren van mijn leven was ik afhankelijk van haar en nu draaien we de rollen
om. Sommige waarschuwen ons dat het zwaar kan zijn, daar zijn we zeker van bewust,
maar we gaan het wel proberen. Denken in oplossingen in plaats van in problemen
hebben we altijd al gedaan. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar.
De ziekte van Alzheimer verloopt bij iedereen anders, dus hoe lang en hoe of wat, kan
niemand invullen. Wat we wel weten is dat we haar nog een hele fijne tijd gunnen hier
bij ons op Het Zand met haar eigen woning lekker dichtbij. Waar we nog veel beter voor
haar kunnen zorgen zolang dat dat goed gaat.
Een aannemer gevonden of doen
jullie alles zelf?
De aannemers zijn wij zelf. Het
bedenken, tekenen, een plan maken
vind ik fantastisch om te doen.
Had zo mijn baan kunnen zijn. Ted
en ik liggen op een lijn met onze
smaak wat we mooi vinden.
We vinden het dan ook een
uitdaging om gebruikte materialen
en spullen in een nieuw jasje te
stoppen. Ted werkt 4 dagen als
taxateur bij Agitax in Haps en in zijn
vrije tijd klust hij er op los met zijn
klusmaatje Ben. Af en toe hebben
we een kleine bouwdip, maar het is
en blijft een mooi avontuur
Gelukkig zijn we omringd door
mensen zoals Ben en Nelly die ons
veel helpen. En Jules vervoert
Voor en na tekening van het huis
bijvoorbeeld zo nu en dan allerlei
spulletjes voor ons heen en weer.
Maar ook als we een beroep doen op vrienden voor hulp, staan ze voor ons klaar. Echt
super fijn.
Wanneer is het einde in zicht en wat is dan het concrete resultaat in en rondom jullie
huis?
We denken over 3 jaar een heel eind klaar te zijn. Waar we van een oud bakstenen
begroeid Anton Piek huisje zoals ik dat noem, naar een moderne witte mini “villa” gaan.
Met als resultaat een fijne vernieuwde woning, waar we een gedeelte van laten staan en
verbouwen. En een gedeelte wordt helemaal vernieuwd met de isolatie van nu, et cetera
et cetera. Op de foto’s van onze bouwtekening zie je een voor en na.
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Bevalt het in Cuijk?
Vroeger dacht ik dat ik nooit Haps uit kon en wilde. Een verschil met Haps en Cuijk voel
ik niet echt, omdat wanneer ik de deur dicht doe ik me thuis voel. Of dat nou in Haps of
Cuijk is dat maakt voor mijn gevoel niets uit. Heb altijd met heel veel plezier in Haps
gewoond. Kom er nog nu nog steeds heel veel. Voor vrienden, klanten, activiteiten en
om te sporten. Wat ik aan Cuijk fijn vindt is dat er veel voorzieningen zijn, alles is
lekker dichtbij, familie woont om de hoek en we wonen op loopafstand van de Maas,
echt prachtig.
Wat is je eigenlijke beroep?
Vanaf mijn 16e crosste ik tijdens mijn kappersopleiding al heel Haps door om te
knippen. Ben nu ruim 40 jaar kapster. Mensen mooi maken, helpen en lekker kletsen
dat zit gewoon in mijn genen en dat doe ik met veel plezier. Waardeer het ook echt dat
veel klanten tevreden zijn en me trouw blijven van jongsaf aan. Ruim 20 jaar voor een
baas gewerkt en nu dus 20 jaar alweer voor mezelf. Eerst fulltime, nu lekker 2 à 3
dagen in de week. En dan kan ik straks in mijn nieuwe kapsalon aan huis, die Ted voor
mij in de tuin gemaakt heeft, weer fijn verder knippen.
Je bent nogal ondernemend en daarnaast werk
je parttime als Herbalife Coach.
Hoe ben je er aan begonnen en hoe
gaat het hiermee?
Dat klopt, dat ondernemende heb ik altijd al
gehad. Ik ben altijd in de weer, daar krijg ik
veel energie van. Van jongs af aan ben ik
opgegroeid met een moeder die een passie
had voor gezonde voeding. Vroeger werden
we er wel eens gek van, maar nu zie wat voor
meerwaarde een gezonde leefstijl brengt.
Mijn moeder was dan ook mijn 1e klant.
Maaike zei ze, dat fitontbijt wil ik ook,
want een appel smaakt niet meer hetzelfde
als vroeger en ik wil fit blijven
en fit oud worden.
Hoe het allemaal is begonnen?
11 jaar geleden alweer ben ik meegegaan
Mijn moeder Mies (86) en Flow (bijna
Met een vriendin naar een info avond van
16) bij de mantelzorgwoning
Herbalife Nutrition. Van te voren ging ik in
eerste instantie er super sceptisch naar toe. Daarna dacht ik bij mezelf, tja sceptisch
blijven is ook zonde. Stel dat het wel waar is? Eet het en je weet het, werd er verteld.
Toen dacht ik, nou ben denk ik wel energiek en gezond genoeg, maar het kan altijd
beter. En ja hoor, eet het en je weet het!
Merkte na een aantal weken mooie resultaten bij mezelf. Mijn avonden werden langer,
had meer energie, voelde me fitter en ik was als cadeau mooi wat kilo’s afgeslankt.
Mijn moeder die zag dat en is toen gelijk ook gestart. Aan ons gezin toentertijd
gevraagd: wie wil ook mee doen? Verrassend genoeg wilde iedereen, alleen Ted (nog)
niet. Die bleef lekker sceptisch. Lotte, mijn oudste dochter, wilde graag meer energie,
Thijn, onze zoon, minder buikklachten en Britt, onze jongste dochter (toen 16), een
lekker en snel ontbijt dat goed vulde. Nou na ongeveer een maand behaalde iedereen
zulke mooie resultaten, dat ook Ted nieuwsgierig werd en het een kans gaf.
Stiekem om het tegendeel te bewijzen. Alleen ook hij werd fitter, vrolijker en had meer
energie over. Voor mij erg fijn want dan konden we eindelijk wel samen een film
afkijken. Herkenbaar? Weet nog zo goed dat de kinderen het zo grappig vonden dat hij
stiekem meedeed.
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Door alle resultaten werd ik ontzettend
enthousiast en begon ik het vanzelf te
promoten bij vrienden, familie en in mijn
omgeving. Was verder niet opzoek naar
werk, want dat had ik genoeg. Ik gunde
simpelweg ieder ander hoe wij ons voelden
en zo is het balletje gaan rollen. Heb ook
mogen zien wat Herbalife kan doen bij
bijvoorbeeld uitdagingen in gezondheid,
zoals bij onze oudste dochter
en diverse klanten.
Een verhaal gaat over mijn nichtje
Bianca (46). Bij haar werd 5 jaar geleden
helaas geconstateerd de diagnose
borstkanker. Heb haar toen de mogelijkheden
van Herbalife mogen vertellen. In overleg met
haar arts, hadden we een mooi plan gemaakt en tot op de dag van vandaag is ze me
nog steeds dankbaar hoe sterk ze door haar chemo periode is gekomen en super goed
herstelde. Ze is nooit meer gestopt met de voeding en startte samen met haar gezin.
Je kunt je wel voorstellen dat ik super blij ben, dat ik haar erover verteld heb en dat ze
zich nu al zo lang goed voelt.
En zo heb ik nog vele verhalen meer van diverse vriendinnen, boeren, stukadoors,
vrachtwagenchauffeurs, artsen, moeders, vaders en gezinnen.
Mensen helpen is mijn passie en super waardevol om te kunnen doen.
Ik waardeer het dan ook heel erg als mensen, als klant mij trouw blijven. Andersom ben
ik er namelijk ook altijd voor hun. Zelfs ‘s nachts bij wijze van spreken.
Om de vraag nog te beantwoorden, hoe het met de business gaat?
Goed! Ik doe het parttime zo’n 5 à 10 uur in de week met veel plezier. Het voelt alles
behalve als werken moet ik zeggen. Je bepaalt zelf hoeveel, waar en wanneer en met
wie je werkt, bepaalt je eigen agenda, waarbij je iets kan betekenen voor een ander.
Leg het Fitplan daarom ook graag uit, aan wie daar aan toe is en die nodig ik dan uit
voor een gezellig theetje. Mensen helpen geeft een ontzettend goed gevoel, daarom ben
ik toen begonnen en hier nooit meer mee gestopt.
Werk je alleen of heb je ook mensen in dienst?
Je "werkt" voor jezelf, maar tegelijkertijd ook samen in een team. Zo zijn mijn dochters
ook enthousiast geworden en werk ik op het moment veel samen met mijn dochter Britt
(27). In september staat er een internationaal trainingsweekend in Barcelona op de
planning, waar we super veel zin in hebben.
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Onze Missie: Mensen helpen die toe zijn aan een positieve verandering in hun leven op
het gebied van een betere gezondheid, fitheid of financiële doelen.
Waarom wij kiezen voor Herbalife Nutrition?
Nummer 1 in de wereld op gebied van leefstijl en voeding. Bedrijf bestaat al 42 jaar.
Wordt door meer dan 350 doctoren en artsen ontwikkeld. Het is een aanvulling op je
eetpatroon, die je voedingstekorten aanvult waardoor je lichaam in
balans komt. Het is voeding voor iedereen van jong tot oud. Je krijgt een
persoonlijk plan voor jouw doelen met een ervaren coach. We bieden een
niet tevreden geld terug garantie.
Hebben een mooi spaarsysteem voor gratis producten en cadeautjes.
Onze coaching en service is geheel gratis.
En naast mensen helpen met een gezondere levensstijl en resultaten, bieden we ook
een (online) zakelijke mogelijkheid om als teammember aan de slag te gaan in ons
team. Parttime of fulltime voor wie toe is aan
bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging?
Meer vrijheid? Meer waardering en erkenning wil in
zijn of haar werk? Mensen wil helpen? Financiële
doelen? Alles kan, alles mag.
Sommige noemen het een sekte. Ik noem het een
gezellig club met een positieve mindset, die het
beste in elkaar naar boven haalt. Niks mis mee zou
ik zeggen. Ik sta 110% achter wat ik doe, met wie
en waarom.
Welke activiteiten bieden Britt en ik samen aan?!
Sporten, proeverijtjes, skinworkshops, een leefstijl
check.

Skinworkshop

We hebben bijvoorbeeld 2x per week de B-Fit
Bootcamp van Britt. Op maandag in Cuijk en
woensdag in Haps. Ben je niet zo sportief?!
No problem, dat ben ik ook niet. Maar met muziek,
lekker buiten op eigen niveau, gezellig met een
groepje in beweging zijn, dat vind ik wel leuk en
het houdt me fit en vitaal. Kijk ik ben misschien
geen Ronaldo maar ik voel me wel zo. Want we
eten hetzelfde ontbijt en ik zorg goed voor mijn lijf.

Bekijk Britt haar site eens voor meer informatie en contact gegevens.
https://b-fit-center.jimdosite.com/
Waarom zet je je zo gedreven in voor Herbalife en haar deelnemers?
In het begin was ik zo enthousiast over de mogelijkheden en resultaten dat ik er van
overtuigd was dat bij iedereen een shake in de kast zou moeten staan.
De afgelopen jaren ben ik een stuk genuanceerder in mijn benadering.
Heb geleerd dat ik 2 oren en 1 mond heb. Ik luister nu vooral of mensen iets willen
veranderen ja of nee. Met elk beroep leer je, dat hoort erbij. Maar enthousiast ben ik
nog steeds. Mijn hart maakt nog steeds een sprongetje als mensen resultaten behalen
en die twinkeling in de ogen krijgen.
Nog altijd sta ik ervan te kijken wat voeding in plaats van voedsel kan doen voor je
gezondheid. Ik zeg dan ook altijd. Kijk eerst eens wat je zou kunnen bereiken met een
gezondere levensstijl en de juiste voedingssupplementen precies op jou afgestemd.
Dat is stap één als je jezelf beter wilt voelen zowel mentaal als fysiek.
Het is een cadeautje nu, en dit pak je later dubbel en dwars uit.
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Sommige mensen reageren ook weleens dat gezonder leven of Herbalife prijzig is! Ik zie
het als een investering in je gezondheid. Net als het onderhoud van een auto. Die wordt
ook ieder jaar nagekeken. En een lege auto rijdt ook niet zonder de juiste benzine. Dus
lieve mensen creëer jouw eigen Booster! Zet jezelf en je gezondheid op de eerste
plaats, want als je veel van jezelf vraagt. Is het ook belangrijk om veel aan jezelf terug
te geven.
Wat zijn de mogelijkheden als je wilt starten met het Fitplan?
*Een try-out t.w.v. een 10tje (6 dagen proefpakket)
*21 dagen Fitplan (persoonlijk Goed, beter, best programma)
*(vierdaagse) Sportvoedingspakketten en programma’s
*Inclusief gratis coaching, persoonlijk plan, meetingen & top service
Met enkel het Fitontbijt plus diverse supplementen als basis zou je vanaf 3 euro per dag
al kunnen werken aan jouw gezondheidsdoelen. Afhankelijk van je programma en
doelen kan dit hoger of lager natuurlijk.
Mocht je na het lezen van ons verhaal nu denken, ik zou graag meer willen weten over
het Fitplan, de voeding, supplementen of een fitcheck, wat het eventueel voor jou zou
kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met mij of Britt en dan leggen we alles
met alle plezier en vrijblijvend live of online aan je uit.
Heb je nog nieuwe uitdagingen voor ogen als de bouwwerkzaamheden achter de rug
zijn?
Op dit moment niet. Ik kijk hierna wel weer wat er op mijn pad komt.
Je hebt nog altijd een passie voor Haps. Elk
jaar sta je samen met Marleen Berkhout op
de Bühne tijdens de Zittingsavonden van
‘De Zelfkant’………
Elk jaar weer voldoende ideeën om een act
in elkaar te zetten?
Ja, voldoende ideeën. Door veel voorpret
en gezellige avonden verzinnen en grappen
we er op los. Wel zijn we soms
zenuwachtiger dan dat dat lijkt. De lat ligt
hoog dus het is een uitdaging om ieder jaar
weer een goed stuk te maken. Zijn daarom
super
blij als we goede reacties krijgen.
Maaike en Marleen
Daar doe je het tenslotte voor.
Het is erg waardevol om dit samen met een vriendin te kunnen doen.

Heb je nog andere hobby’s?
Ja zeker. Tijd spenderen aan mijn kleindochter Marle.
Elke woensdag is het weer feest want dan is het oma oppas
dag. Daarnaast doe ik graag leuke dingen met Ted, de
kinderen, vrienden en familie.
Ik houd van koken, op vakantie gaan en van creatief bezig
zijn zoals kleien en schilderen. De komende tijd ligt de focus
vooral op de zorg en quality time met mijn moeder. Die is
ouder aan het worden en we willen nog veel mooie
momenten met haar beleven.
Vitale Groetjes,
Maaike
Maaike bedankt en veel succes met de verbouwing en
geniet van jullie gezin.
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ZONNEBLOEMLOTERIJ
DÉ LOTERIJ MET UITKIJKGARANTIE
Doe mee en maak kans op leuke prijzen.
Koop loten want De Zonnebloem kan niet zonder je steun.
De opbrengst van de loterij gaat volledig naar de Zonnebloem en
maakt ons vrijwilligerswerk in Haps en het hele land mede mogelijk.
Wil je ons werk steunen voor slechts € 2,- per lot en kans maken op
mooie prijzen? Speel dan mee!
Maak onze activiteiten mede mogelijk. Help mee sociaal isolement te verminderen
Draag een steentje bij aan een meer inclusieve samenleving
Onze vrijwilligers verkopen deze zomer de loten aan huis.

START TAXUSINZAMELING
Ondanks eerdere berichten is op zaterdag 25 juni toch een
aangepast taxusseizoen van start gegaan.
Door omstandigheden zal de inzameling dit jaar enkel
plaatsvinden in een aangepast werkgebied.
Wij zullen onze service aanbieden in de gemeenten: Asten, Bernheze, Beuningen,
Boekel, Deurne, Druten, Gemert-Bakel, Gennep, Helmond, Heumen, Horst aan de
Maas, Laarbeek, Landerd, Land van Cuijk, Meierijstad, Mook en Middelaar, Oss,
Peel en Maas, Someren, Uden, Veghel, Venray en Wijchen.
Voor meer informatie kan je terecht op onze website: taxustaxi.nl Maas
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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 Steunpunt Mariagaarde
Zoals u in de vorige Schakel hebt
kunnen lezen zijn er in de
maand juli geen inloopmiddagen.
Dat wil zeggen niet op de volgende dinsdagmiddagen: 5 juli,
12 juli, 19 juli en 26 juli.
Op dinsdag 2 augustus beginnen we weer van 14.00 tot 16.30 uur.
Wij wensen u allen een zonnige vakantie.
East & Meet
Op woensdag 3 augustus bent u van om 17.00 uur harte welkom
voor Eat & Meat in De Posthoorn; Samen gezellig eten in een
gemoedelijke sfeer tegen een betaalbare prijs: € 11,00 exclusief drankjes.
Nieuwe gasten kunnen zich aanmelden tot en met eind juli bij Cas Arts.
Tel. 06-461 356 70 of doe een briefje in de brievenbus. (Kalkhofseweg 37).
De Sociaal Culturele Dag op 14 september
De Sociaal Culturele Dag wordt een groot succes. Uit het Land van Cuijk hebben
zich bijna 500 personen aangemeld waarvan ruim 30 uit Haps. Wij zijn blij met
deze opkomst.
Informatie project “Sleutel tot langer thuis”
In het project ‘Sleutel tot langer thuis’ hebben senioren zelf de
regie in handen. De algemene doelstelling van het project richt
zich op ‘het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van de
doelgroep senioren’. Er zijn twee sleutels die hierbij helpen:
1. Huistesten
De eerste sleutel zorgt ervoor dat jouw woning geschikt is en blijft om veilig
ouder in te worden. Een opgeleide vrijwillig woonadviseur bekijkt of dat voor
jouw woning geldt. Dat noemen we een huistest.
2. Voorzorgcirkels
De tweede sleutel zorgt ervoor dat je een beroep kunt doen op mensen in
jouw omgeving. Maar ook dat je zelf anderen kunt helpen. Dat sociale
netwerk van mensen noemen we een voorzorgcirkel.
Op 29 september organiseert de KBO samen met Sociom een bijeenkomst om u
te informeren over dit project. U hoort hier na de vakantie meer over.
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Energietoeslag van € 800,00 die de overheid uitkeert
i.v.m. de hard gestegen energiekosten?
Voor wie geldt deze regeling?
Ouderen vanaf de AOW-leeftijd met een laag inkomen:
alleenstaande oudere vanaf de AOW-leeftijd: € 1.455,67
getrouwd of samenwonend vanaf AOW-leeftijd € 1.971,05
netto inclusief vakantietoeslag.
Voorwaarden
U woont in de gemeente Land van Cuijk, hebt een geldig identiteitsbewijs of
verblijfvergunning en de maand voordat je de aanvraag doet heb je een laag
(gezamenlijk) inkomen.
Hoe aanvragen
• Vraag de energietoeslag aan via het ‘aanvraagformulier éénmalige
energietoeslag’ (te vinden op de website van de gemeente Land van Cuijk).
• Print deze uit en vul naar waarheid in.
• Plaats je handtekening en scan het ingevulde formulier.
• Scan ook de nodige bewijsstukken:
✓ geldig identiteitsbewijs van jezelf (en van je partner)
✓ bewijsstukken van je inkomen (en van je partner)
✓ het laatste afschrift van je bankrekening waarop de energietoeslag
gestort moet worden met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam.
• Alle formulieren versturen naar gemeente@landvancuijk.nl of afgeven bij de
receptie van het gemeentehuis in Cuijk.
Meer informatie vind je website van de gemeente Land van Cuijk. Daarop staat een
berekening. Op basis van deze berekening is de extra inkomensruimte voor
alleenstaande ca € 145,00 per maand en voor een echtpaar ca € 175,00 per
maand.
Komt U er niet uit, schroom niet hulp te vragen via Individuele Belangen
Behartiging:
• telefoon infobalie: 0485 574 440 keuzenummer 1
• email: ibb.kboswoc@gmx.com.
Namens het bestuur KBO Haps
Cas Arts
Kalkhofseweg 3, 5443NB Haps
06-46135670 of 0485-316219
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AFVALINZAMELING
Maandag
Maandag

11 juli
18 juli

GFT- container
GFT- container en PBP

INZAMELING OUD PAPIER
Woensdag 13 juli Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
de Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
Woensdag 20 juli Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur.
Zaterdag
30 juli Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
Vrijdag
5 aug. 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
6 aug. Buurtvereniging “De Schutters”
Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
Milieustraat maandag en woensdag 13.00-17.00 uur en vrijdag 09.00-16.30 uur
Welk woord wordt kleiner als je er twee letters aan toevoegt?
Het woord ‘klein’. Als je ‘-er’ toevoegt krijg je ‘kleiner’.
DE SCHAKEL 14-2022
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KINDERVAKANTIEWEEK 2022
Het is weer bijna zo ver: De start van de kindervakantieweek 2022!
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 juli gaan we er met zijn allen
weer een fantastische week van maken!
Het thema is dit jaar Het Wilde Westen!
Voor het gehele programma is op onze facebookpagina het
programmaboekje te downloaden.
Heb je geen facebook dan kun je voor vragen ook altijd
mailen naar: jjr.haps@gmail.com
Globaal is het programma voor groep 3 t/m 8 als volgt:
Maandag:
Hele dag op het terrein, ’s avonds disco
Dinsdag:
Ochtend op terrein, ’s middags verdeeld door het dorp
Woensdag: Ochtend op terrein, ’s middags op veldje Johan Frisolaan,
‘s avond Nacht van groep 8
Donderdag: Ochtend vrij, ’s middags op het terrein
Vrijdag:
Hele dag op het terrein, ’s avonds afsluiten.
Voor iedereen toegankelijk!
Let op! Kinderen uit groep 3 mogen zelf kiezen of ze hutten willen bouwen of
gezellig willen spelen met de kinderen uit groep 1/2. Het gaat hierbij om in welk
schooljaar je het afgelopen schooljaar (2021-2022) zat.
Meld je kind uit groep 3 t/m 8 direct aan via onderstaande link of QR code:

https://forms.gle/Xk8sVSkZtC8VUGJVA
Kinderen van groep 1 & 2 (en 3) kunnen zich inschrijven via het
aanmeldformulier dat op school is uitgedeeld.
Geen aanmeldformulier ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar kindervakantieweek123@gmail.com
De kosten voor de KVW voor groep (3) 4 t/m 8 zijn € 20,00.
De kosten voor groep 1/2 (en 3) zijn € 12,00.
Houd onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie!
Heb je nog andere vragen?
Stuur dan een mailtje naar:
kindervakantieweek123@gmail.com voor groep 1,2 (3)
of jjr.haps@gmail.com voor groep (3) 4 t/m 8.
Hopelijk tot 18 juli!
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