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CIRKNUS MET FANTASTISCH NAJAARSCIRCUS
Beste gasten en leden van
De Zonnebloem, de KBO en Buurtkamer Mariagarde /Sociom!
Wij hebben op woensdag 16 november 2022 voor jullie uitgenodigd:
Theatergroep ‘Cirknus ‘met voorstelling ‘Najaarscircus’!
Cirknus geeft knusse, betoverende
circusshows. Professioneel,
indrukwekkend entertainment met een
gezonde dosis humor. Cirknus neemt
jou mee in de magie van het circus.
De inloop is van 14.00 tot 14.30 uur in
Sporthal “de Stappert” en de middag
eindigt om 16.30 uur.
De toegang is € 5 p.p.
Graag bij opgave voldoen. Vol=Vol.
Noteer de datum alvast in je agenda!



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opgaveformulier Theatervoorstelling ‘Cirknus’
Naam: ________________________________
Tel. nr.: _________________________
Adres: ________________________________
Vervoer nodig: ja/ nee _____________
Ik ben lid van De Zonnebloem/ KBO/ Sociom.
Formulier graag in de brievenbus bij Birgit Selten,
Wildsestraat 28, inclusief € 5,- contant.
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ACTIVITEITEN 30 SEPTEMBER TOT 14 OKTOBER

DATA

ACTIVITEITEN

Zondag 2 oktober
Maandag 3 oktober
Maandag 3 oktober
Donderdag 6 oktober
5 en 7 oktober
Zondag 9 oktober
VERENIGINGSNIEUWS
Caboose
Volleybalvereniging HaVoC
Judovereniging
KBO Haps
MV Juliana/ De Rozenbottels
TV De Zoetsmeer
VV Hapse Boys

Opendag “Het Putsel”
Leefbaarheid in dorpen/wijken
Dance4seniors
Inspiratiesessie Zorg voor Doy
BiblioPlus
Streekorkest Canthonis

BLZ
4
9
6
9
48
13
BLZ
18
34
38
46
3-26
36
36

De parkeerplaats
Kijk goed naar de nummers van de
parkeerplaatsen. Op welk nummer
staat de rode auto geparkeerd?

Draai het velletje eens om. Grote
kans dat je het nu wel ziet…

NUMMER 19 - 2022
komt uit op VRIJDAG 14 OKTOBER 2022

Graag de kopij aanleveren uiterlijk VRIJDAG 7 OKTOBER 2022
via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl
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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4 OKTOBER WERELDDIERENDAG
Franciscus van Assisi, die stierf op 4 oktober 1226, kon volgens
de legende gesprekken voeren met dieren.
Zijn sterfdag, waarop de katholieke kerk Franciscus altijd al
herdacht, wordt, tijdens een internationaal congres van
verenigingen voor bescherming van dieren, in 1929 in Wenen
uitgeroepen tot Werelddierendag.
Op 4 oktober 1930 wordt die dag voor het eerst gevierd.
Nu, bijna 100 jaar later, zetten we op 4 oktober al onze lieve
(huis)dieren één dag in het zonnetje!
Heb jij er ook aan gedacht?
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS
Zaterdag 1 oktober 19.00 uur Woord- en Communiedienst
Misintenties:
Overleden Parochianen
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Vanwege verjaardag Toon van de Heuvel
Mgd. Nelly Koreman-Geurts
Jaargetijde Bart van Raaij
Priester van de week:
Pastoor James Tel. 0485-451282. Vrijdag 30 september tot vrijdag 7 oktober.
Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712. Zaterdag 8 oktober tot zaterdag 15 oktober.
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.

DE SCHAKEL 18-2022

5

DANCE4SENIORS
Ben jij 50 jaar of (een stukje) ouder en denk jij dat danslessen voor deze leeftijd
saai en oubollig zijn? Kom dan naar Chance4Dance en ervaar zelf dat dit niet zo is!
Wij laten je tijdens deze groepsles
binnen je fysieke grenzen bewegen
en zorgen voor (nog) meer energie,
blijheid, humor en levendigheid.
Door de combinatie van dans en
beweging leer je bovendien je
lichaam en de mogelijkheden
daarvan veel beter kennen.
Hierdoor neemt ook het risico op
vallen sterk af en krijg je (nog) meer
vertrouwen in je lichaam.
Dus meld je nu aan om samen met
leeftijdsgenoten te dansen op een
breed scala van muziek uit de jaren '60, '70 en '80. Je bent nooit te oud om te
dansen!
Aanmelden via: shanti@chance4dance.nl
Startdatum: Maandag 3 oktober. TIJD: 13.00 - 14.00 uur.
Adres: Kovel 24, Cuijk.
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OPRICHTING VRIENDENCLUB HOBBYCENTRUM CUIJK
Het hobbycentrum in Cuijk draait nu ruim een half jaar
en heeft op dit moment ongeveer 100 deelnemers. Dat
aantal groeit nog steeds en dus kan worden
geconstateerd dat het hobbycentrum zeker in een
maatschappelijke behoefte voorziet.
Dat gaat natuurlijk niet allemaal vanzelf.
Maar met inzet van vrijwilligers is men in staat om een
negental mooie hobby’s in huis te hebben die de
deelnemers kunnen beoefenen (zie ook
www.hobbycentrumcuijk.nl).
Via inbreng van derden en van de deelnemers moeten de jaarlijkse lasten worden
opgebracht. Zoals bij alle verenigingen en organisaties is dat een hele klus en moet
men vaak creatief zijn om (nieuwe) bronnen aan te boren.
Nu het bestuur van het hobbycentrum ervaart dat er binnen de Cuijkse
gemeenschap veel sympathie bestaat voor hun organisatie, behoort de oprichting
van een heuse Vriendenclub Hobbycentrum Cuijk misschien tot de mogelijkheden.
Deze vriendenclub is dan een groep sympathisanten die het hobbycentrum een
warm hart toedraagt en daar jaarlijks wat aan doneert.
Men wordt dan lid van de Vriendenclub door minimaal jaarlijks € 25,- bij te dragen
(en een groter bedrag mag natuurlijk ook). Het bestuur van het hobbycentrum zal
alle vrienden tweemaal per jaar van het reilen en zeilen op de hoogte houden.
Als het lukt om zo'n Vriendenclub op te richten dan helpt dat mee om ook financieel
het hobbycentrum te runnen.
Mocht u het een mooi idee vinden en graag een “Vriend” worden van het
hobbycentrum Cuijk, stort dan een bijdrage op rekeningnummer
NL17INGB 0007835956 ten name van Hobbycentrum Cuijk en onder vermelding
van Vriendenclub én uw e-mailadres.
Met het e-mailadres kan het bestuur blijven communiceren met alle vrienden van
de Vriendenclub. Ook kunt u zich via een formulier, dat u vindt op de website,
aanmelden (klik op Vriendenclub).
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OOK ENERGIETOESLAG VOOR STUDENTEN
De energieprijzen zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen
daarom een energietoeslag van de overheid.
Tot nu toe werden studenten uitgesloten van de
energietoeslag. “Onder studenten zijn ook huishoudens of
alleenstaanden met vergelijkbare inkomens en
energiekosten als niet-studenten, die wél een
energietoeslag ontvangen”, zegt wethouder Joost
Hendriks. “Het is daarom rechtvaardig dat zij ook een
energietoeslag krijgen.” Hierbij geldt dat de energietoeslag
maximaal één keer per huishouden wordt verstrekt.
Energietoeslag verhoogd met € 500,Het kabinet heeft de energietoeslag verhoogd van € 800,naar € 1.300, -. Inwoners die de energietoeslag van €
800,- al hebben ontvangen, krijgen binnenkort
automatisch een nabetaling van € 500,-.
Inwoners die vanaf 1 oktober een energietoeslag
ontvangen, krijgen direct het hele bedrag van € 1.300, -.
Aanvraagtermijn verlengd naar 1 mei 2023
Landelijk is besloten dat de energietoeslag over 2022 niet
uiterlijk 31 december 2022, maar uiterlijk 30 juni 2023 uitbetaald moet zijn. De
gemeente verandert daarom de uiterlijke aanvraagdatum van 1 november 2022 naar 1
mei 2023.
Bij een uiterlijke aanvraagdatum van 1 mei 2023 beoordeelt de gemeente de aanvraag
vóór 30 juni 2023.
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LEEFBAARHEIDSFESTIVAL EN
INSPIRATIESESSIE ZORG VOOR DOY
Er gebeurt veel in Noordoost Brabant om de leefbaarheid in dorpen of wijken te
verbeteren. Tal van bewonersinitiatieven, actieve dorpsraden en buurtteams zetten hun
schouders eronder. Het Programma Leefbaarheid in de dorpen richt zich op het
verbinden en laten groeien van al die initiatieven. Vanuit het programma worden
daarom verschillende activiteiten (mede) georganiseerd.
Voor twee van die activiteiten kunt u zich nu aanmelden:
Het leefbaarheidsfestival
Wanneer: maandag 3 oktober
Tijdstip: 16.00-21.00 uur. Locatie: St. Lambertuskerk in Beers
Kosten: Geen, deelname is gratis.
Aanmelden: https://leefbaarheidindedorpen.nl/berichten/
meld-je-nu-aan-voor-het-leefbaarheidsfestival-op-3-oktober
Inspiratiesessie Zorg voor Doy.
Deelname is gratis. Aanmelding gewenst.
Wanneer: Donderdag 6 oktober. Tijdstip: 16.00-21.00 uur
Locatie: Pieter BrueghelHuis, Middegaal 25, 5461 XB Veghel
Voor wie: Betrokken inwoners, dorpsraden, buurtteams, burgerinitiatieven, gemeenten,
partners en andere geïnteresseerden
Aanmelden: https://leefbaarheidindedorpen.nl/berichten/inspiratiesessie-zorg-voordoy-6-oktober-info-programma
Meer informatie: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/nieuws/
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FIETSTOCHT DOOR HAPS
met wethouders Bouke de Bruin en Mark Jansen van Gaal
Vrijdag 23 september hebben we met de wethouders
Bouke de Bruin en Mark Janssen van Gaal Haps
bekeken vanaf de fiets. Het ging er vooral om de
mogelijkheden te bekijken waar Haps in de toekomst
nog uit kan breiden om aan de grote vraag naar
woningen in Haps te voldoen.
Als Dorpsraad hebben we verschillende locaties laten zien en verteld waar de
(on)mogelijkheden liggen. De wethouders willen niet alleen voor de korte termijn (2 à 3
jaren), maar ook voor de lange termijn (10 jaar) locaties gereed maken zodat er
blijvend een aanbod blijft aan nieuwe woningen. Haps is volgens de wethouders wel
topprioriteit binnen de gemeente Land van Cuijk omdat er de laatste jaren te weinig is
gedaan om nieuwe locaties te zoeken. Al in het IDOP-plan van 2011 is de woningnood
beschreven maar is door de politiek nooit serieus op de agenda gezet. Laten we hopen
dat deze wethouders nu wel doorpakken. Als Dorpsraad hebben we een prettige
rondgang gehad met enthousiaste bestuurders.
Vragen naar aanleiding van de Dorpsraadvergadering van 31 augustus.
We hebben enkele vragen naar onze gebiedsmakelaar Tiny Strik gestuurd waar de
eerste antwoorden op binnengekomen zijn.
Stavaza Tiny houses (2 Locaties?) Welke 2 initiatieven spelen er?
De locatie Wildsestraat was toch van de baan?
Voor zover ik kan nagaan bij mijn collega’s betreft het nog steeds deze twee
initiatieven, want er is kort voor de vakantieperiode toch weer contact geweest
met de initiatiefnemer van de locatie Wildsestraat.
Voormalige boerderij van der Poel (Nabij stoplichten Oeffeltseweg/randweg).
Hoelang blijft dat gebouw daar zo staan? Vraag op de vergadering of deze
verrommeling alvast gesloopt kan worden?
Een antwoord volgt nog.
Tractorverkeer Randweg. Is er niet toch een mogelijkheid om vanuit de gemeente
vraag te stellen aan de provincie?
Volgens mijn collega’s is dit besproken met de provincie, maar die wijkt niet af
van het standpunt dat tractoren niet op de provinciale wegen worden toegestaan
of er moet geen enkele andere alternatieve route aanwezig zijn en in dit geval is
die er wel volgens de provincie.
De provincie kiest voor een bepaalde snelheid, qua verkeersafwikkeling, op de
randweg en daar passen tractoren niet tussen, aldus de provincie.

HERGEBRUIK VAN OUDE KNUFFELS
Deurstop
Tochtstopper
Handpop
Knuffeltas
Knuffel aan de wand
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Website, onoverzichtelijk. Veel info ontbreekt bv over het Masterplan en
gemeenteberichten. Veel mensen in Haps krijgen geen weekbladen, kan deze info niet
onder een kop op de website?
Volgens mijn collega’s van de Afdeling Communicatie hebben we voor de
gemeente Land van Cuijk een compacte, toegankelijke en vooral op
dienstverlening gerichte website gemaakt.
Een document als het Masterplan is niet meer opgenomen (m.b.t. publicatie op
de gemeentelijke website dan). Daar zijn verschillende redenen voor onder
andere dat de website geen archief is. Veel info is ook te vinden op Haps-Info.nl
Voor wat betreft de digitale toegankelijkheid van nieuws onderzoeken wij de
mogelijkheid om de digitale versie van de Maasdriehoek (en daarmee de
gemeentepagina) via de gemeentelijke website te ontsluiten.
We kijken op dit moment wat de handigste manier is. Op korte termijn zullen we
besluiten of deze link toegevoegd kan worden op de gemeentelijke website:
https://publish.folders.eu/bookshelf-942?_=1537948462.
Van daaruit heeft men toegang tot de digitale versie van de Maasdriehoek.
Welstandcommissie een keer uitnodigen op de Dorpsraadvergadering.
Hoe is het toch mogelijk dat er zulke lelijke (volgens sommigen) gebouwen staan zoals
bij Peutz en Coenen?
Het onderwerp Welstand ligt de door Raad ingestelde Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit (CRK), die bestaat uit 5 tot 8 leden en zijn externe deskundigen die
gezamenlijk de volgende disciplines vertegenwoordigen: architectuur,
landschapsarchitectuur, stedenbouw, monumentenzorg en archeologie.
Zij vergaderen zeer beperkt (circa 6 maal per jaar). Mogelijk kan ik via mijn
collega’s jullie vragen voorleggen aan deze commissie, aangezien ik niet weet of
de CRK andere vergaderingen bijwoont als die van hen zelf.
Verkeer vanaf A73 naar RBL draait vaak naar Haps.
Zit dat verkeerd in de routeplanners?
Of dit verkeerd in de routeplanners
zit is voor ons niet na te gaan.
Immers zijn er zoveel verschillende
bedrijven die een routeplanner
aanbieden of updaten, dat dit voor
de gemeente niet te beïnvloeden is.
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KAARTVERKOOP “HOTEL TE KOOP” VAN START
Toneelvereniging Rijkevoort is vanaf dinsdag 20 september gestart met de kaartverkoop
van het blijspel “Hotel te koop!” van H. Roede, onder regie van Frank van den Hoogen.
De uitvoeringen vinden plaats in dorpshuis de Poel in Rijkevoort op zaterdag 15
oktober om 15.00 uur en op
zondagavond 16 oktober om 20.00 uur.
Ook op zaterdag- en zondagavond 22 en
23 oktober start de voorstelling om 20.00
uur.
Een kaartje à € 10,00 is te koop bij Spar
Kuijpers in Rijkevoort of via www.toverij.com
Verhaal
Simon en Emma runnen al jaren een klein hotelletje op een prachtige plek midden in de
bossen. Inmiddels zijn ze op een leeftijd gekomen dat ze graag willen stoppen. Ze willen
van hun welverdiend pensioen gaan genieten. Het hotel staat al een tijdje te koop en
eindelijk heeft er zich een koper gemeld. Alles op alles moet worden gezet om een
goede indruk op deze koper te maken, maar dat valt niet mee. Simon en Emma hebben
de laatste jaren niet zoveel energie meer in het hotel gestopt en ook het personeel is
misschien niet opgewassen tegen de taken die ze eigenlijk horen te vervullen. Het is
dus maar afwachten of de koop door gaat…. En wat is de koper eigenlijk van plan met
het hotel? Een blijspel met komische situaties en grappen die elkaar in een razend
tempo opvolgen.

Wij heten u graag welkom bij één van de vier uitvoeringen.
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FEESTELIJK JUBILEUMCONCERT STREEKKOOR CANTHONIS
IN DE KERK IN BEUGEN OP ZONDAG 9 OKTOBER
Streekkoor Canthonis bestaat 20 jaar. En dat wil het koor vieren
met een feestelijk concert op zondag 9 oktober, 15.00 uur in
de kerk van Maria ten Hemelopneming in Beugen.
Enkele grote koorwerken die afgelopen 20 jaar op het repertoire
van Canthonis gestaan hebben, worden dan ten gehore gebracht:
gedeeltes uit Die Jahreszeiten van Joseph Haydn en het Gloria in D van Antonio Vivaldi.
Haydn componeerde het oratorium Die Jahreszeiten omstreeks 1800, gebaseerd op
teksten van Baron Gottfried van Swieten over de vier seizoenen van het
plattelandsleven. Anders dan in veel andere oratoria zijn de teksten niet religieus maar
gaan ze over de liefde, de jacht en vrolijke dronkenschap. In het koor “Komm, holder
Lenz en het terzet “O wie lieblich ist der Anblick” straalt de vreugde over de lente. Een
zonsopkomst wordt vol verwachtingsvolle spanning opgebouwd en het onweer met zijn
donder en bliksem wordt angstaanjagend getoonzet. Het koor over de wijn weerspiegelt
een vrolijk oogstfeest. In het geestige lied over het slimme meisje en de verliefde
edelman kon Haydn zijn gevoel voor humor kwijt.
Veruit het bekendste Gloria uit de klassieke muziek is dat van Antonio Vivaldi.
Vivaldi’s Gloria in D uit 1715 bestaat uit 12 delen en is een prachtige,
ingetogen compositie.
Tussen de koordelen worden de solo’s gezongen door sopraan en alt.
De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Geert Verhallen (orgel/piano),
Richard van Buuren (hobo) en Ymke van Buuren (cello).
De twee jonge zangsolisten die hun medewerking geven aan het concert zijn Boukje van
Gelder (sopraan) en Renske van Gelder (alt).
Dirigent Miriam Westgeest heeft de algehele muzikale leiding
van het jubileumconcert.
Streekkoor Canthonis streeft naar goede uitvoeringen van
uitdagend repertoire uit verschillende stijlperiodes. Vaak zijn
dat de grotere klassieke werken.
Voorbeelden van grote uitvoeringen van Streekkoor
Canthonis in de afgelopen 20 jaar zijn: in 2006 en 2011 de
Johannes Passion van J.S. Bach, in 2005 en 2013 Vespers en Requiem van Mozart, en in
2017 Ein Deutsches Requiem van J. Brahms. Een ander hoogtepunt was beslist de
grootse uitvoering van The Armed Man van Karl Jenkins, in 2014 in de St Petrusbasiliek
van Boxmeer. Waar de naam van het koor vandaan komt? Canthonis is een
samentrekking van het Latijnse woord voor zingen (cantare) en de plaats waar sinds
jaar en dag de repetities plaats vinden (Sint Anthonis).
Momenteel telt Streekkoor Canthonis 45 zangers. Deze zijn afkomstig uit het Land van
Cuijk, de regio Gemert en Venray en Nijmegen. Na de Coronaperiode is het koor met
nieuw elan aan de slag gegaan met de voorbereiding van het jubileumconcert. We
nodigen iedereen uit te komen luisteren en daarmee ook onze doorstart na de moeilijke
Coronaperiode samen met het koor te komen vieren.
U bent van harte uitgenodigd voor het jubileumconcert.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de leden en de website, www.canthonis.nl of in de kerk,
aan de kassa. De toegangsprijs is € 15,00. En natuurlijk bent u ook van harte welkom
voor de feestelijke nazit, na afloop van het concert, in Het Kruispunt aan de overzijde
van de kerk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
secretariaat.canthonis@gmail.com
DE SCHAKEL 18-2022
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NIEUW PROGRAMMA DE STEENAKKER
Na bijna 2 jaar gesloten te zijn geweest gaat Theater De Steenakker weer fris van start.
De aftrap heeft op 9 september plaatsgevonden met Nederlands bekendste flamenco
gitarist Eric Vaarzon Morel.
Op 9 oktober komt cabaretier Rob Scheepers een try-out geven van zijn nieuwste
cabaretvoorstelling ‘Bekant’ (let op: verplaatst van 2 naar 9 oktober!). We weten dat
Rob favoriet is bij veel Hapsenaren, helaas was hij binnen 2 dagen uitverkocht! Er was
dit keer geen mogelijkheid om hem twee keer te boeken. Daarna valt op zondag 16
oktober de beurt aan de Vlaamse singer-songwriter Guy Verlinde, met zijn oprechte
blues en Americana muziek. In november is er voor het tweede achtereenvolgende jaar
een eigen toneelproductie te zien van Kletskoppen en hun nieuwe stuk ‘Vuile Was’. Het
stuk gaat over relaties en intriges tussen twee broers en een zus en wordt in november
vier keer in De Steenakker opgevoerd. De regie is van Bart Vaessen. Op zondag 11
december komt de groep SEDAA uit Mongolië met hun authentieke Mongoolse muziek.
Met hun keelklanken en boventoon zang wordt dit een magisch mooi concert.
In het nieuwe jaar staat op zondag 22 januari 2023 het saxofoon duo: Di
Alloro. Het jonge tweetal is klassiek geschoold, net afgestudeerd en speelt Mozart en
Bach, tot The Beatles en Queen. Voor hun meerstemmig repertoire hebben ze
verschillende partijen opgenomen. Als zij live meespelen met die opnames hoor je een
kwartet tot een heel orkest. Als duo spelen ze sopraan-, alt- en baritonsaxofoon.
Op donderdag 2 februari 2023 treedt de uit Boxtel afkomstige Mercy John met zijn
Americana muziek op (bekend van het nummer ‘Roller Coaster’ dat hij samen met
Danny Vera schreef).
Snarenplukkers In Wild Verband
In maart zijn twee afleveringen van Snarenplukker te zien. Het initiatief van
‘Snarenplukkers in Wild Verband’ ligt bij de Boxmeerse gitarist, producer en singersongwriter B.J. Baartmans. Met de gitaar op schoot en met de muziek van
huisband The Space Age Travellers gaat hij met gastgitaristen in gesprek over hun
muzikale inspiratiebronnen, een leven in of uit de schijnwerpers en vooral over de
onvoorwaardelijke liefde voor een instrument met zo’n grillig karakter. In het weekend
van 11 en 12 maart zijn Marcel de Groot (de zoon van Boudewijn de Groot) en de
Nijmeegse gitaarlegende Loek Schrievers te zien in de Steenakker. Verder staat deze
serie ook in Schouwburg Cuijk en Het Veerhuis (Boothuis) in Oeffelt. Het seizoen wordt
op Moederdag 14 mei afgesloten met singer-songwriter VanWyck. VanWyck is met
haar muziek een klasse apart binnen de roots en Americana. Haar nummers zijn
gevoelig en mysterieus. Ze is binnen enkele jaren doorgegroeid tot het grotere podium
circuit. Muziek die bij je binnenkomt en waarbij het heerlijk wegdromen is.
We hopen jullie weer te zien op de Steenakker, Bart en Elles
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REGENACHTIGE SCHUURVERKOOP HOPS
De tweede schuurverkoop werd helaas een natte verkoop.
Na weken van mooi weer, waren de weergoden ons niet zo gezind
maar ondanks het weer werd er toch een ruim assortiment van
handelswaar te koop aangeboden.
Helaas heeft een aantal deelnemers de verkoop moeten staken door
de hevige regenval en dat is heel begrijpelijk.
Zoals we hebben vernomen zijn er toch nog best veel bezoekers
langs geweest en niet alleen uit Haps maar van heinde en ver.
We zagen uitnodigende foto's voorbijkomen op Facebook. Heel mooi!
Berichtjes via kranten/ facebook en de flyers die we verspreid hebben en de mondop-mondreclame, hebben zeker bijgedragen aan de bekendheid van de Hopse
Schuurverkoop. Velen hadden voor een oplossing gezorgd
én voor een warm kopje koffie, want lieve deelnemers het
weer was bar en boos. We bedanken alle deelnemers voor
hun inzet en bijdrage.
Binnenkort laten we weten wanneer de derde
schuurverkoop plaatst vindt.
We horen dat er ook dan weer veel animo is.
Wij als organisatie willen jullie nogmaals hartelijk
bedanken voor jullie deelname en betrokkenheid. Wij
hebben de schuurverkoop met veel plezier georganiseerd.
Chris en José, Sjaak en Rieky
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GEEF DE PEN DOOR AAN…
Geef de pen door aan…
Adinaldo, superleuk dat ik de pen van
je heb gekregen.
Hoe ken ik Adinaldo?
Ik zat vorig schooljaar met Adinaldo in
groep 1-2.
We zijn vriendjes en we wonen in
dezelfde straat.
Wie ben ik?
Ik heet Jim Maas. Ik ben 5 jaar oud. Samen met mijn papa, mama en broer Rubin
woon ik op de Schans 57.
Bij ons wonen ook onze 5 cavia’s. Ze heten Roosje, Knaagje, Snuffie, Pitty en
Gleeji. Die zitten buiten in een hok. Binnen hebben we een aquarium met vissen.
Die hebben geen naam. Ik zit nu in groep 2 op de Bongerd bij juffrouw Petra en
juffrouw Petra.
Wat zijn mijn hobby’s?
Ik kijk graag televisie. Het programma Freeks Wilde Wereld vind ik heel erg leuk. Ik
speel graag samen met Rubin met de Lego. Ik vind inkleuren en zelf tekenen ook
erg leuk om te doen. Ik houd van zwemmen. Ik ga iedere week in Mill naar de
zwemles.
Wat vind je het leukste in Haps?
Ik speel graag samen met mijn broer en andere kinderen uit de buurt bij de toren
in het speeltuintje op de Schans en ’t Loo.
Ik vind het ook erg leuk dat er een judovereniging (HAJU) in Haps is.
Wat mis je in Haps?
Ik zou heel graag een reptielenhuis in Haps willen hebben.
Aan wie wil ik de pen doorgeven?
Ik geef de pen graag door aan Senn Barten.
De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps t/m
16 jaar.
Inleveren Artikel de pen voor vrijdag 7 OKTOBER naar:
info@deschakelhaps.nl

DE SCHAKEL 18-2022

17

CABOOSE
Knutsel
Hallo allemaal,
GEZOCHT: ENTHOUSIASTE JONGE KNUTSELAARS
Na een geslaagde eerste knutselavond met prachtige
bonte vlinders zijn er al volop ideeën voor de volgende knutselavond. En die dient
zich al gauw aan, want met het uitkomen van deze Schakel is hij waarschijnlijk net
geweest. We hebben een inventarisatie gedaan van onze beschikbare materialen,
hebben Pinterest bekeken en ons suf gegoogeld, en daardoor een hele serie mooie
knutsels voor het komende jaar uitgezet. Zin in!
Het enige wat we nu nog missen zijn nog enkele
enthousiaste knutselende kindjes. Als je al
aangemeld bent, ontvang je van ons automatisch
de uitnodigingsmails. Ben je nog niet aangemeld en
zit je in groep 4, 5, 6 of hoger, dan mag je jezelf
altijd nog aanmelden op het
emailadres: knutsel.caboose@gmail.com
Je krijgt per activiteit een uitnodiging en kunt dus ook per activiteit bepalen of je
wel of niet aanwezig zult zijn.
De data voor het komende jaar zijn 4 november, 25 november, 16 december,
27 januari 2023, 17 maart 2023, 14 april 2023, 2 juni 2023 en 23 juni 2023.
Graag zien we jullie terug op onze gezellige en creatieve avonden.
Hartelijke groetjes van de creabea's van team Knutsel.
YOLO
Mocht je nog niet in de (juiste) mailinglist staan, stuur dan een mail naar
yolo.caboose@gmail.com. Dan krijg je vanaf dan de uitnodigingen toegestuurd.
Volgende data: vrijdag 7 oktober, 11 november, 9 december.
Greetz team YOLO
Goudvissen
Het regent en twee goudvissen zitten in hun bokaal naar buiten te kijken.
Zegt de ene vis: “Ben ik blij dat ik binnen zit!”.
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NEXXT
We zijn weer begonnen met een nieuw
seizoen van NEXXT. Onze eerste activiteit
was zwemmen bij Aquamundo. De grootste
kicks zijn beleefd, boven en onder water, in
een zwemparadijs met de kolkende stroom
van de wildwaterbaan en de Duo Racer
glijbaan. Onderwater was een verzonken
stad tussen exotische vissen. Dat tezamen
met tropische temperaturen en palmbomen
en niet te vergeten je vrienden is dit uitje
weer onvergetelijk geweest.
Dank aan de vele ouders zonder wiens hulp
wij de 50 kinderen niet naar het zwembad
hadden gekregen – of terug!
We hopen jullie allemaal weer te zien op de
volgende activiteit op
vrijdag 14 oktober waarbij we proberen
een gps-speurtocht te organiseren. Meer
informatie volgt via e-mail. Sta je nog niet
in de mailinglijst, stuur dan een mailtje
naar nexxt.caboose@gmail.com
Groetjes Team NEXXT
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BLOG
Consultatiebureau
Mijn vorige blog eindigde ik met het laatste nieuws over het
consultatiebureau, dat het plotsklaps was gesloten. Twee jaar geleden
was het consultatiebureau nog mooi bezet, een enkele keer moest er
zelfs een extra dagdeel gehuurd worden. Stilzwijgend werd ie i.v.m.
corona gesloten. ‘Ouders hebben niet geklaagd’, dus sluiten die tent
was de gedachtegang vanuit gemeente Land van Cuijk. Ik heb hier schriftelijke vragen
over gesteld en bij de ambtenaren vragen neergelegd over o.a. bezoekersaantallen.
Voor mij is het een niet te begrijpen feit dat een dergelijke beslissing zonder overleg
genomen wordt. Kent u de woorden ‘burgerparticipatie’ en ‘kernendemocratie’? Dit was
een mooie kans om daar een stukje van te laten zien. Het onderwerp had op de agenda
moeten komen van de dorpsraad en in alle openheid besproken moeten worden (want
je hoeft niet zwanger te zijn om over een dergelijke voorziening een mening te hebben).
Wat het besluit ook zou worden, want daar gaat het mij niet om, je zou komen tot een
gedragen besluit. Daar moet je moeite voor doen.

Over de verplaatsing van de bibliotheek naar de schouwburg in Cuijk hebben wij als
Liberaal LVC een duidelijke mening. In onderstaande column leg ik uit waarom wij deze
verhuizing afraden.
Vooruitgang boeken?
‘Waarom moet de bibliotheek van de Kaneelstraat naar de schouwburg?’ Daar kan ik
dan telkens persoonlijk geen antwoord op geven omdat ik van mening ben dat het een
niet uit te leggen raadsvoorstel is. Twee geldverslindende onderzoeken
(de eerste QuickScan rond de €10.000, de kosten van de laatste €56.400) zeggen dat
het kán. Er staat niet bij of het verstandig is! Het enige wat ik kan bedenken is dat het
de schouwburg niet gelukt is om reuring te krijgen binnen het gebouw en de bibliotheek
dit op mag lossen. Ik krijg ook te horen dat de bibliotheekbezoekers het in de toekomst
in de schouwburg zo fijn zullen gaan vinden om bij het lezen van een boek een
cappuccinootje te kunnen bestellen. Nou, volgens mij is ons lezerspubliek veel meer op
zijn gemak bij de-koffie-voor-een-eurootje in De Kaneelstraat.
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Maar goed, het College van gemeente Land van Cuijk gaat de nieuwe gemeenteraad
voorstellen ‘het feestje’ toch door te laten gaan, wetende dat:
-

-

-

-

-

Biblioplus een half miljoen gaat betalen door haar pand te verkopen. Weet u hoeveel
dorpsgebouwen je daarvoor in kunt richten met boeken? Zouden we dan juist niet
méér lezers kunnen krijgen doordat de drempel nog lager komt te liggen? We weten
toch dat de laaggeletterdheid een serieus probleem is in Land van Cuijk! Ik durf te
stellen dat voor het grote lezerspubliek en vooral de inwoners die we aan het lezen
willen krijgen, de drempel in de schouwburg veel te hoog komt te liggen.
Gemeente Land van Cuijk gaat ook een half miljoen bijdragen. Zal het daarbij
blijven? Iedereen weet dat de bouwkosten omhoogvliegen. Als er uiteindelijk een
tekort is, zal de gemeenteraad toch wel weer instemmen. Die staat dan met de rug
tegen de muur. Ondertussen gaan de kosten voor de schouwburg gewoon door, bijna
1 miljoen per jaar.
De voorgevel (ramen en deuren) van de schouwburg worden vervangen omdat men
van buitenaf moet kunnen zien dat er een bibliotheek is. Volgens mij was dat juist
perfect geregeld in De Kaneelstraat, grote ramen, trouwens ook een grote
parkeerplaats erbij…wat wil je nog meer.
Omdat de boeken her en der in de schouwburg komen, kunnen de meeste
evenementen niet meer doorgaan (maar dat was ook de intentie, zo werd ons
duidelijk gemaakt…vreemd…je zoekt toch naar een stukje exploitatie). Ja, ja, en
speciaal voor de nieuwe bibliotheek wordt er een lift in het gebouw gebouwd.
De gebruikers zijn niet bevraagd. Dat was niet nodig. Dat konden de heren (in dit
geval) zelf wel inschatten. Laat ik dat nu niet kunnen waarderen en begrijpen.

Als er te weinig in de schouwburg te doen is, zou ik als schouwburg de samenwerking
opzoeken met de bibliotheek. Met een leestafel (én een apparaat waar cappuccino
uitkomt) ben je dan al een heel eind. Verder zou ik willen adviseren beter te luisteren
naar álle inwoners en onverantwoorde uitgaven achterwege te laten.

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
www.liberaal-lvc.nl

T: 06-23411107

Achter de eerste deur zit een tijger,
Achter de tweede deur zit een panter,
En achter de derde deur een jaguar.
Wat moet je doen om hier weg te komen?
De jaguar pakken en weg rijden!
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HIJ WOEMELT
Vroeger, in mijn jeugd, gingen we vaak de boer op
zoals ze dat toen noemden. Daar op de boerderij
was altijd wel wat te doen, of anders wel op het
veld. Deze keer waren we op het veld piepers
(aardappelen) aan het rapen. In die tijd waren er
nog geen aardappelrooiers. Met een paar man
deden ze met de riek de piepers uit.
Daarna raapten wij de aardappelen op en gooiden
ze in grote manden. Ik was dat met mijn broertje
aan het doen. We vonden het leuk werk. Er zat
tussen de piepers wel eens een distel of een
brandnetel. Zonder handschoenen voelde je dat
wel even. We waren gelukkig niet kleinzerig.
Ik zat zelfs een keer in een muizenkolonie te
wroeten. Zondererg ging er ook een muis richting
aardappelmand. Dat was dan ook wel een ‘pieper’,
maar een verkeerde pieper. Deze muis
maakte een piepend geluid en uit het
nest kwamen minstens 20 muizen!
Er was er eentje verdwaald en in
mijn broekspijp terecht gekomen.
Ik kan je vertellen dat dat geen
Tekening van Hein Aldenhoven
prettig gevoel was!
Ik voelde echt dat het muisje
helemaal de verkeerde kant op ging! Ik maakte
mijn broek los en jawel daar kwam de rotzak aan. Even daarna
moest ik van de schrik nog een sanitaire stop maken. Dus ik loop
naar de dichtstbijzijnde boom, maak mijn broek los en schrik me
te pletter. Ik dacht eerst dat ik weer een muis in mijn hand had,
maar gelukkig voelde dit weer vertrouwd aan. Je zou er zomaar
een muizenfobie aan over kunnen houden.
Na een paar uur hard werken gingen we schaften! Jules, de boerenknecht, had allerlei
krantenknipsels bij zich. We kregen ieder een stapeltje knipsels. Dan begon Jules zelf
met het eerste bericht en daarna ging het met de klok mee naar nummer 2, enz.
Die las dan het begin van zijn knipsel en zo ging het verder. Zo kregen wij de idiootste
combinaties. Bijvoorbeeld 1 De boswachter 2 grilt een 3 tuinkabouter!
Er waren er ook enkele die wonderwel bij elkaar pasten. Het ging ons natuurlijk om de
idiote combinaties. Zo brachten we al etend en lachend de schaft door.
Op de boerderij hadden ze ook een groot kolossaal paard, een Bèlse knol! Die stond net
voor ons op zijn gemak te wachten. En zegt Jules: hebben
jullie alle boetjes al op? Dan gaan we weer aan het werk.
Ik ben alweer even aan het piepers rapen en denk waar blijft
mijn broertje toch? Ik sta op en ik zie dat hij gehypnotiseerd
naar het grote hoofd (paarden hebben ook een hoofd) van
het paard staat te kijken. Zegt hij opeens: hij WOEMELT.
Wat zeg je me nou, wat is woemelen nou weer?
En toen zag ik ineens wat hij bedoelde. De enorme onderkin
van het paard ging langzaam op en neer en toen moesten we
ontzettend lachen! Ik zeg nou nog af en toe tegen mijn bruurke: hij woemelt!

Snijer
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BRANDWEER HAPS
Beste dorpsgenoten,
Momenteel loopt er een wervingscampagne van Brandweer
Brabant-Noord om nieuwe vrijwilligers te werven voor diverse
brandweerposten. Ook in Haps kunnen we nog enkele
enthousiaste personen gebruiken. Word jij warm van
onderstaand artikel, meld je dan aan!
GA JIJ ONVERWACHT DE UITDAGING AAN?
Als vrijwilliger bij de brandweer weet je niet altijd wat
je aantreft. De pieper gaat altijd onverwacht: de knop gaat om
en de focus ligt volledig op het incident waar je naartoe gaat.
Een grote brand blussen, een verkeersslachtoffer uit zijn auto
bevrijden, politie en/of ambulancedienst ondersteunen of een dier in nood redden.
De spanning, afwisseling en de combinatie met de maatschappelijke
verantwoordelijkheid zijn bijzondere aspecten van ons werk.
De brandweer is 7 dagen per week 24 uur per dag paraat om de veiligheid in jouw
woonplaats te garanderen. Om paraat te blijven, zijn vrijwilligers onmisbaar. Mensen
die zich betrokken voelen bij hun woon- en werkomgeving en zich daarvoor willen
inzetten.
‘Brandweervrijwilliger zijn betekent voor burgers klaarstaan,
jezelf blijven ontwikkelen én omgaan met een gezellige club mensen’
Ga jij door het vuur voor een ander?
Werken bij de brandweer is meer dan paraat staan en hulpverlenen. Het betekent ook
teamwerk en vriendschap. De intensieve samenwerking met brandweercollega’s levert
een groep vrienden op, die letterlijk voor je door het vuur willen gaan. Samen sta je op
professionele wijze elk moment van de dag of nacht klaar.
Vrijwillig, niet vrijblijvend
De meeste vrijwilligers hebben naast het brandweerwerk een fulltimebaan. Het is
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is daarom belangrijk om de keuze om vrijwilliger te
worden vooraf goed te overwegen. Jouw directe omgeving moet achter je beslissing
staan en dat geldt óók voor een eventuele werkgever. In de meeste gevallen ben je
tijdens je werk namelijk oproepbaar.
Hoe word je brandweervrijwilliger?
In ongeveer 2 jaar krijg je een intensieve opleiding, die volledig wordt verzorgd door de
brandweer en je klaarstoomt voor het echte werk. Je leert alles wat je moet weten op
het gebied van brandbestrijding, technische hulpverlening, levensreddend handelen,
waterongevallen en incident bestrijding gevaarlijke stoffen. Daarnaast leer je precies
hoe je moet handelen in kritieke situaties én hoe je dit doet in teamverband. Het is een
praktische opleiding, waarbij je het geleerde meteen kan toepassen in de praktijk.
‘Als vrijwilligers zijn we er voor elkaar’
Veel praktijkervaring
De basisopleiding kun je tijdens avonduren of overdag volgen. Naast de praktische
opleiding met een theoretisch deel doe je veel ervaring op in de praktijk tijdens de
wekelijkse oefenavond en de uitrukken.
Vergoeding
Je krijgt een vaste jaarvergoeding voor jouw werk bij de brandweer. Daarnaast ontvang
je een specifieke uurvergoeding voor uitrukken, oefeningen en opleidingen.
Wij zorgen ervoor dat je tijdens je brandweerwerk en je opleiding goed verzekerd bent.
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Ben jij klaar voor een onverwachte uitdaging?
• Je bent minimaal 18 jaar en woont en/of werkt in de omgeving van onze
brandweerkazerne.
• Je beschikt minimaal over VMBO-werk - en denkniveau.
• Je bent overdag beschikbaar om uit te rukken.
• Je bent accuraat, stressbestendig en kan goed samen werken.
• Je hebt een goede gezondheid (lichamelijk en geestelijk) en conditie.
De vrijwillige brandweer biedt je afwisseling en steeds weer een
onverwachte uitdaging.
Wil jij iets betekenen voor je medemens?
Hulp geven en zorgen voor veiligheid? Meld je dan nu aan.
Wil je meer weten?
Bezoek onze website www.brandweer.nl/brabant-noord en neem
vrijblijvend contact met ons op.
We vertellen je graag meer over ons mooie vak.

Zoals gebruikelijk sluiten we af met de uitrukken van afgelopen weken:
19-5 Stormschade, A73 li 82,2 Rijkevoort
19-5 Stormschade, Straatkantseweg
20-5 Brandgerucht Blokland Cold Stores, Simon Homburgstraat Cuijk
24-5 Brandgerucht Puttershoek, Zoetsmeerweg
28-8 Brand bijgebouw, Grote Dorshees
17-6 Dier in put, Lokkantseweg
07-7 Brand agrarische industrie, Broeksteen Wanroij
13-7 Brandgerucht Puttershoek, Zoetsmeerweg
13-7 Brandgerucht Puttershoek, Zoetsmeerweg
25-7 Gaslek, Rijkevoortseweg
11-8 Buitenbrand, Hanshof Cuijk
13-8 Buitenbrand, A73 re 87,1 Cuijk
15-8 Buitenbrand, Schuttersweg
26-8 Buitenbrand, Cinquant
12-9 Vrachtauto in brand, A73 li 80,4, Boxmeer
Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
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ZATERDAGAVOND 15 OKTOBER:
JULIANA’S JUBILARISSENCONCERT 2022
Zaterdagavond 15 oktober belooft het opnieuw een héle drukke avond te worden
in ons clubhuis “De Posthoorn”, want Muziekvereniging Juliana huldigt op deze
avond haar Jubilarissen van het Muziekjaar 2022 en geheel Haps en omstreken is
weer welkom om getuige te zijn van de huldiging van een prachtig “muzikaal
elftal!”!
Tom Martens, Teun Verschuren en Emiel de Bruijn vieren hun
25-jarig jubileum bij onze vereniging.
Martino Verheijen, Sander Ermers en Jeroen Goossens zijn alweer
40 jaar lid van muziekvereniging Juliana.
Harry van Dijk is onze diamanten Jubilaris dit jaar en dit betekent dat
onze Harry alweer 60 jaar lid is van onze vereniging: een zeer welverdiend
erelidmaatschap!
Koos Venbrux, Koos Peters Rit, Henk de Haas en Leo Claassen.
Dit mooie kwartet is al 70 jaar lid van onze vereniging, een unieke muzikal
gebeurtenis dus, uniek in het verenigingsleven!!!
Tijdens het Jubilarissenconcert van 15 oktober zullen wij onze jubilarissen op een
feestelijke en mooie wijze huldigen waarbij de nodige (mooie muzikale) historie
voorbij zal komen. Dit elftal is tezamen maar liefst 535 jaar lid van
Muziekvereniging Juliana.
De jubilarissen worden gehuldigd door de heer Robert Verhofstad, bestuur
afgevaardigde van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen.
Er wordt uiteraard niet alleen gehuldigd maar er wordt ook muziek gemaakt:
Slagwerkgroep Juliana, ons LPM 30+ orkest en het orkest van
Muziekvereniging Juliana zorgen voor de muzikale omlijsting!
Kortom: een bijzondere avond staat ons te wachten en IEDEREEN is welkom.
De aanvang is 19.30 uur: kom wel op tijd: de zaal is open om 18.30 uur.
De entree is gratis!
Leo, Koos V, Henk en Koos PR
tijdens het jubilarissenconcert
van 2012.
Hier werden zij gehuldigd
i.v.m. hun 60-jarig
lidmaatschap en anno 2022
zijn ze er nog steeds bij.
Zeventig jaar:
Hoe geweldig is dat!!

Namens de Jubilarissen:
Graag tot ziens op het
Jubilarissenconcert
van Muziekverenging
Juliana!
DE SCHAKEL 18-2022
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EEN AVONDJE UIT
22 OKTOBER: HET (INTERNATIONALE) BLAASKAPELLENFESTIVAL
De liefhebbers hebben de datum van zaterdag 22
oktober uiteraard al omcirkeld in hun agenda en op de
kalender: Het (internationale) Kapellenfestival 2022 van
Blaaskapel “De Rozenbottels”.
Te gast op deze avond zijn de Maasgalmkapel uit Kessenich (België) en blaaskapel
Muzicanka uit Blerick en uiteraard zijn we zelf muzikaal ook van de partij!
Alle info lezen jullie in de volgende Schakel!
Het wordt een fantastisch avond vol mooie muziek en bovenal veel gezelligheid!
De avond begint om 19.30 uur in zalencentrum de Posthoorn; de zaal is open om 18.30
uur. De entree bedraagt € 5,00.

DANK JE WEL HAPS NAMENS MV JULIANA
Zaterdag 17 september jl. ‘schoonden’ we ons dorp weer op
tijdens onze jaarlijkse Oud ijzer actie!
Onder een prachtig zonnetje haalden wij weer vele kilo’s op en
daarvoor zijn wij Haps natuurlijk weer erg dankbaar! Daarnaast
kon er gestemd worden op onze vereniging tijdens de jaarlijkse
RABO Clubsupport.
Hiervan weten wij de eindstand uiteraard nog niet maar uiteraard: Hartelijk dank voor
jullie stem! De opbrengst van beide activiteiten komt ten goede aan onze jeugdopleiding
en instrumentarium en wordt dus goed besteed.

ALVAST NOTEREN: HET MUSICAL WINTERCONCERT
ZONDAG 11 DECEMBER IN DE ST. NICOLAASKERK
We zijn er natuurlijk een beetje vroeg mee, maar Muziekvereniging
Juliana heeft een geweldige muzikale finale van 2022 in voorbereiding.
Onze eigen St. Nicolaaskerk vormt dan namelijk het sfeervolle decor
van het “Musical Winterconcert”!

Noteer alvast deze datum: we komen er uiteraard uitgebreid op
terug: Zondag 11 december
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PRIJSUITREIKING
“DORPSKWIS 2022” STAPPERT
VRIJDAG 16 DECEMBER
Ja, na een energieke dorpskwis op 19 november, stijgt de spanning en de
hartslag want je wilt toch weten: Waar zijn we geëindigd met ons team en
kunnen we ons zelf uitgekozen goede doel verblijden met een mooi bedrag?”
Uiteraard hebben we dan ook een geweldige afsluiting van deze 5de editie met
bekendmaking van … en prijsuitreiking aan …, georganiseerd op vrijdag 16 december!
Alle deelnemende kwisteam worden hiervoor, via de captain, uitgenodigd en de
mogelijkheid geboden in te schrijven voor ons, inmiddels befaamd, KWIS Arrangement!
Een avondje gezellig feesten voor een “aantrekkelijk
deelnemersbudget” met als hoofdact de band
BALLOON!
Verdere info volgt snel hieromtrent!
Balloon, de muzikale tijdmachine!
Balloon bestaat uit 6 muzikanten uit Noord-Limburg.
In 2018 kwam de band bij elkaar en speelt covers en
medleys in afwisselende stijlen; een gaaf en divers
repertoire in combinatie met een flitsende show!
Het programma bestaat uit verschillende tijdzones, van de 70s tot nu.
Denk bijvoorbeeld aan hits van ABBA, Queen en Toto, maar ook Backstreetboys Boys en
Whitney Houston komen voorbij. Het zestal bestaat uit een prachtige zangeres, een
energieke zanger en 4 fantastische muzikanten.
Balloon, een unieke ervaring voor jong en oud!

.

INSCHRIJVING 5DE ED.
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VAN HOPSE DORPSKWIS
“SAMEN KOM D’R UUT 2022”
Kunnen we nog meedoen??
26 teams hebben zich ingeschreven voor alweer de
5de editie van deze Hapse “master kwizz”, welke plaats
vindt op 19 november 2022!! Maar wij kunnen ons
voorstellen dat je, bij het met rasse schreden naderen
van K-Day, denkt: eigenlijk toch wel leuk om mee te
doen, misschien met onze buurt of kaartclubje of …. JA,
HET KAN NOG, INSCHRIJVEN!
Tot 1 november kun je je MET JE TEAM aanmelden! Interesse?
Mobiliseer je teamgenoten en vraag het inschrijfformulier op via emailadres:
organisatie-john@hopskwist.nl en dan sturen we je het toe met verdere info.
WEES ER OP TIJD BIJ WANT “ONZE MAX” IS:
1 november 2022
Inschrijfgeld en prijzen!
Een deelnemend team betaalt inschrijfgeld.
Omdat we het prijzengeld weer optimaal willen houden en dit
weer ten goede komt aan een door het team zelf gekozen
goede doel, heeft de organisatie besloten om het inschrijfgeld
te bepalen op € 7,50 per deelnemer in een Team.
Heb je een team van 12 deelnemers, dan is het inschrijfgeld
12 x € 7,50. Toch nog een luttel bedrag voor een avondje
sfeer, gezelligheid, spanning en vermaak.
Het totale inschrijfgeld komt dus weer geheel ten goede aan
“Samen kom d’r uut”, wat betekent: bij grote deelname zijn er dus ook grote prijzen te
winnen. Ook zal een deel gereserveerd worden voor de feestavond t.b.v. entertainment
en als klap op de vuurpijl is er ook een leuk bedrag gereserveerd voor een goed doel
binnen ons dorp. Kortom: Redenen te over om deel te nemen!!
Tot slot
Het team moet uit minimaal 10 en maximaal 20 personen bestaan.
Dit lijkt veel maar wij garanderen je dat je je team hard nodig zult hebben.
Heb je interesse om de uitdaging aan te gaan en wil je vast enige info:
neem contact op via bovenstaand mailadres van het “Samen kom d’r Uut kwisteam”
bestaande uit:
Gertie Wientjes/Marian Emons/Ivon Thijssen/Theo Bens/Piet Gerrits/Grad Lamers/
John Nabuurs
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THE WHEELS IN LINDEN

Zondag 6 november 2022
Geeft de band The Wheels weer een
concert in het gemeenschapshuis de
Burcht, Kerkstraat 44, 5439 ND Linden
van 16.00 tot 20.00 uur.
Zaal open vanaf 15.30 uur.
Entree € 12.50.
Dit benefietfeest wordt georganiseerd
door serviceclub “Raam en Maas” en
de volledige opbrengst gaat naar het
goede doel: Stichting Lota.
Zij zorgt dat kinderen met een
beperking een ontwikkelingsgericht
aanbod krijgen, afgestemd op hun
eigen niveau op scholen in Boxmeer en
Mill. www.stichtinglotta.nl
Kaarten à €12.50 bestellen via
06230403620 of
raamenmaas@gmail.com

Je hebt vier keer
Het is moeilijk
Meer kans om een
Om je te concentreren
Verkeersongeluk te krijgen
Op twee dingen
wanneer je afgeleid wordt
Op hetzelfde moment
In het verkeer
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VOORVERKOOP “THUNDERROCK 22” GESTART
“THUNDERROCK 22, the 5th dimension!”
Op zaterdag 17 december 2022 wordt voor de 5de keer in sporthal de Stappert het
unieke “THUNDERROCK” FESTIVAL georganiseerd door Sportcafé de Stappert.
In het kader van het 1ste lustrum hebben we gemeend er goed aan te doen er een
“REUNION” karakter aan te geven met maar liefst 5 bands.
We beginnen deze dag dan ook om 16.00uur exact!
❖ FOO FIGHTERS by “BEST OF FOO”
❖ ACDC by “HIGH VOLTAGE”
❖ LED- ZEPPELIN by “PHYSICAL GRAFFITI”
❖

Acte de préséance geven 3 tribute bands, die in de vorige
edities al een optreden hebben verzorgd en inmiddels een
bekend geluid laten horen in deze regio. Ons aller “Old Hopsstar” Erik van de Ven
moet flink aan de bak want hij mag 2x “zijn ding doen” deze dag!
Ook de verbazingwekkende goede coverband “BLACK SOLID”, met op gitaar ons eigen
“Young Hopsstar” Ties Peek, heeft het Stappert podium al een keer betreden en menig
rockhart sneller laten slaan. Nog geen afsluiter van een festival maar zeker “kloppend
aan de deur!!”
Met de band “BLACK PEARL” hebben we ook een debutant op ons podium!! Met alweer
een “Hopsstar” als stralend middelpunt. Met Ronnie Hendriks, is deze, nog niet zo
lang geleden opgerichte Pearl Jam tribute band een absolute aanwinst binnen het
circuit.
Wat zeker niet vergeten mag worden is dat THUNDERROCK bekend staat om zijn
perfecte geluid en de geweldige, edoch niet overdreven, licht- en effecten show!
Hiervoor staat Millennium Sound al jaren garant en ook dit jaar zijn kosten noch moeite
gespaard om heel veel muziekliefhebbers tijdens deze dag oude tijden te laten
herleven. Deze combinatie met een podium van ruim 80 m2 maakt THUNDERROCK
uniek in deze regio. Reden te meer om eens te gaan luisteren en kijken.
Voor de prijs hoef je het niet te laten!!
Zoals aangekondigd: de voorverkoop is begonnen! Inmiddels gebruikelijk heeft de
Stappert weer gezorgd voor een mooie “vroegboekactie”!
Wat? Dat vertellen we nog niet!
Maar voor degene die meerdere tickets tegelijk koopt voor een bepaalde, nog niet
onthulde datum, is er kans op ….
Koop je je tickets voor die datum, zullen wij je emailadres vragen en we informeren je
verder hierover na sluiting voorverkoopdatum!! SO BE THERE!!

VOORVERKOOPADRES IS:
SPORTHAL/SPORTCAFE DE STAPPERT BEERSEWEG 2, 5443 AP HAPS

(LET OP: is niet altijd open,
graag even een telefoontje voordat …)

TEL: JOHN 06-30 31 60 90 SPORTCAFE 0485-802807
EMAIL; SPORTCAFE.STAPPERT@HOME.NL
TELEFONISCH EN VIA MAIL RESEREVEREN MOGELIJK!!
TICKETS A € 22.50
DE SCHAKEL 18-2022
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TROPISCH OPENINGSFEEST
Hoe kun je een sportseizoen het beste
starten?
Juist, een feestje, biertje of wijntje en wat
snacks na de flinke inspanning. De dames
en heren van HaVoC verkeerden in tropische
sferen. Gekleed met Hawaï slingers, vrolijke
blouses en zelfs een opblaaszwemband in de
vorm van een kikker. Een reden voor een feestje was er zeker! 5 van de 6 HaVoC
teams zijn er met de winst vandoor gegaan! Daar moet op gedronken worden!
Officiële start seizoen
Zaterdag 17 september hebben de eerste officiële
wedstrijden plaatsgevonden in ons mooie Haps, maar ook
is er een wedstrijd gespeeld in Eindhoven. Niet alle teams
van HaVoC hebben mogen shinen. Deze teams zullen in
oktober hun eerste wedstrijden spelen. Huh, oktober?
Het klinkt wat raar, maar het is waar.
Dit jaar vindt het WK Volleybal Vrouwen 2022 plaats in
Nederland. Vandaar dat er geen wedstijden plaatsvinden
in het eerste weekend van het WK.
Als je de wind, de kou en de regen wegdenkt,
is het vandaag best een mooie nazomerdag
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De eerste spannende wedstrijd van dit seizoen is gespeeld door HaVoC DS 4.
Normaal speel je 4 sets. Bij een gelijkspel wordt nog een 5e beslissende set
gespeeld tot 15 punten. Terug naar onze dames. De eerste set van het seizoen en
gelijk een spannend begin. Met 26-24
gaat Polaris (Helmond) er met de eerste
set vandoor. Onze dames laten zich niet
kisten en vechten zich terug in de
wedstrijd. Ze halen de tweede set binnen
met 25–20.
Wellicht moesten onze dames even op
adem komen, want in de derde set pakt
Polaris de meeste punten en ze geven
HaVoC weinig kansen, 13–25.
Een hele spannende vierde set, maar
onze Hapse meiden weten het hoofd het
langst cool te houden en winnen de set
met 27–25.
De laatste beslissende set. Gelukkig
hebben de dames een goede conditie
weten te behouden tijdens de zomer.
Uiteindelijk winnen de dames van Polaris de laatste set met 12–15.
Een hele leuke eerste wedstrijd en zoals de meiden van dames 4 zelf ook zeggen:
‘De eerste punten zijn binnen’! En zo is het maar net.
Benieuwd naar de overige uitslagen van HaVoC? Bekijk ze op onze website:
https://www.vc-havoc.com/
Aankomende wedstrijden
01-10-2022 12:45 Donki Sjot DS 8
HaVoC DS4
14:15 Saturnus/Hendriks Coppelmans HS3 HaVoC HS2
15:00 Vocala DS3
HaVoC DS3
18:00 Bejo/Dinto DS1
HaVoC DS1
08-10-2022 14:30 HaVoC MC1
Vocala MC1
16:30 HaVoC DS5
VCP DS2
16:30 HaVoC HS2
VCE/PSV HS2
19:00 HaVoC DS1
Donki Sjot DS1
19:00 HaVoC HS1
VC Athos’70/VC Trivia HS1
19:00 HaVoC HS3
VC Volt HS3
19:15 Flamingo’s’56 DS5
HaVoC DS6
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HAPSE BOYS 1 WINT 1E WEDSTRIJD
Inmiddels zijn alle teams aan het voetballen, aangezien na 3 bekerweekeinden nu ook
voor de senioren de competities zijn begonnen. Bij de opening van het seizoen stuit
Hapse Boys 1 in Oploo direct op kampioenskandidaat Excellent 1, maar weet die
wedstrijd door 2 doelpunten van Rens Thijssen met 1-2 te winnen.
Op 2 oktober volgt de eerste thuiswedstrijd: de derby tegen Vianen Vooruit 1. We
vieren dan de start van het seizoen in de vorm van het oktoberfest in onze kantine.
Hapse Boys 1 heeft de volgende bekerronde bereikt. De 5-1 winst thuis tegen HBV 1 is
daarvoor ruim voldoende. Ook Hapse Boys 2 heeft haar bekerpoule gewonnen en speelt
in de volgende ronde. De volgende bekerronde wordt op 23 oktober 2022 afgewerkt.
Hapse Boys 2 speelt dan in Cuijk tegen SIOL 2. De tegenstander van Hapse Boys 1 is
nog niet bekend. Hapse Boys VR1 en VR2 bekeren niet verder.
Op maandag 3 oktober 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Daarvoor
zijn alle leden van harte uitgenodigd. Locatie is de kantine op sportpark De Berkte. De
vergadering vangt aan om 20:00 uur. De
agenda vind je op www.hapseboys.nl.
Onlangs heeft de stuurgroep die het proces
van het samengaan van onze jeugdafdeling
met die van De Zwaluw uit Oeffelt heeft
begeleid, haar eindproduct opgeleverd aan
de besturen (op de foto de leden van de
stuurgroep: Coos Elbers, Janneke Fransen en
Merijn Elbers van De Zwaluw; Robèrt Meijer,
Jacky van der Poel en Pascal Adriaans van
Hapse Boys en de voorzitters: Bas van den
Boom en Corné Tak).
De besturen gaan er nu voor zorgen dat we
van twee verenigingen met combinatieteams (ST) naar een samenwerkende
jeugdorganisatie (SJO) gaan.
De SJO moet vanaf het seizoen 2023/2024 operationeel zijn.

T.V. DE ZOETSMEER ORGANISEERT WEEMEN OPEN
40+ DUBBEL ACTUEEL RATING TOERNOOI
T.V. de Zoetsmeer Haps organiseert van woensdag 19 oktober t/m zondag 30
oktober het bekende en aansprekende Weemen Open 40+ Dubbel Actueel
Rating Toernooi.
Het Weemen Open toernooi staat bij
veel regionale tennissers rood
omcirkeld in de agenda waardoor de
organisatie hopelijk ook dit jaar
weer kan rekenen op een grote
opkomst.
Inschrijving is mogelijk t/m
donderdag 6 oktober via
www.toernooi.nl
Voor meer informatie bezoek de
website www.tvdezoetsmeer.nl
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13 september 2022
Hapse Boys VR1
17 september 2022
SJO Maasduinen JO19-1
ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO17-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1
Olympia ’18 JO15-4
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO14-1
EGS ’20 JO13-2JM
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2
EGS ’20 JO10-3
SIOL JO9-3
ST Toxandria/VIOS ’38 JO9-2
SES JO8-1
SSS ’18 MO17-1
18 september 2022
Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Volkel VR1
20 september 2022
Achilles Reek MO15-1
24 september 2022
ST Volharding/Sambeek JO19-1
Gemert JO17-5
Heijen JO15-1JM
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2
Boekel Sport JO14-1JM
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1
ST Elsendorp/Fiducia JO12-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO10-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-2
SIOL JO9-5
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO8-2
Venhorst MO17-1
25 september 2022
Excellent 1
EGS ’20 3
Hapse Boys 3
SV Milsbeek 3

-

EGS ’20 VR1

-

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1
Olympia ’18 JO15-1JM
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2
Herpinia JO14-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1
UDI ‘19/CSU JO12-2
Merselo JO11-1JM
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO10-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-3
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO8-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw MO17-1

3
1
0
1
0
1
8
13

-

HBV 1
VV Achates 2
Hapse Boys VR2

5
3
2

-

ST Hapse Boys/De Zwaluw MO15-1

1

-

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1
DSV JO15-2JM
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO14-1
JVC Cuijk JO13-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-2
Constantia JO11-2
VCA JO10-1JM
ST Toxandria/VIOS ’38 JO9-1JM
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-3
SV DWSH ’18 JO8-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw MO17-1

6
4
1
8
1
1
9
2
12
7
1
6
1

-

1
0
5
0
2
5
1
3
3
6
10
6
1

-

Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Vianen Vooruit 3
Hapse Boys 4

1
4
2
2

-

2
1
3
2
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9
0
8
6
3
6
0
6
0
16
17
2
1
1
3
3
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GEËMIGREERD VAN HAPS NAAR NIEUW-ZEELAND

Stiena Jilisenvan de Weem

Ruim een halve eeuw geleden emigreerden veel
Nederlanders naar landen als Canada, de Verenigde Staten,
Brazilië, Australië en Nieuw-Zeeland. Vaak lagen hier
economische redenen aan ten grondslag. Ook dachten
sommige Nederlanders dat Nederland ‘te vol’ raakte. Een
hoge werkeloosheid hier was voor anderen een rede om
van land te verhuizen. Ook verschillende Hapse inwoners
waagden de oversteek naar een ver en vreemd land.
Onder hen Stiena van de Weem en Toon Jilesen.
Stiena van de Weem is een zus van Jan, Anny, Pieta, Maria
en Grad van de Weem. In 1958 getrouwd met Toon
(Tontje) Jilesen van de St. Hubertseweg in Haps.
Toon Jilesen is een broer van Gerrit, Rein, Hendrik en
Arnold (Núl).
Stiena Jilesen kwam 11 juli 2022 naar Haps op bezoek.
Stiena, reeds 85 jaren jong, komt sinds het overlijden van
haar man Toon (2006) ongeveer iedere twee jaar, twee
maanden op bezoek in Haps en omstreken. Een mooie
gelegenheid om eens een bezoekje te brengen. Hoe ging
dat in die tijd als men wilde emigreren en hoe verging het
het gezin in Nieuw-Zeeland?
De familie Jilesen-van de Weem bestaat uit drie zonen
Martien, Tony en Henry, twee kleinzonen, één kleindochter
en vier achter kleinzonen en één achter kleindochter.
Zoon Henry is bij een auto-ongeval op 22-jarige leeftijd in
1985 overleden.

Stiena was 22 jaar toen ze samen met Toon ging emigreren
en woont inmiddels al 63 jaar in Nieuw-Zeeland.
Stiena is geboren op de boerderij aan de Zoetsmeerweg 10 in Haps.
In 1958 trouwde ze met Toon Jilesen.
Toen het idee kwam om de oversteek te maken naar
Nieuw-Zeeland, leek het hen een mooie, nieuwe
uitdaging om daar een nieuw leven op te bouwen.
De brroer van Toon, Arnold, was inmiddels al
geïmmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Toen eenmaal
de beslissing was genomen om te vertrekken, werd
alles in gang gezet voor de overtocht.
Er was een organisatie waarbij je je kon aanmelden
als je wilde emigreren. Dus dat hebben ze toen
gedaan. Deze organisatie regelde alle papieren,
boekte de vluchten en zorgde dat er een plek in
Nieuw-Zeeland was waar je terecht kon.
Toon en Stiena wilden een betere toekomst
opbouwen. Mocht het niet bevallen in
Nieuw-Zeeland, dan kon je na drie jaar weer
terugkomen naar Nederland omdat ze via die
organisatie waren gegaan.
Gelukkig is het Stiena en Toon uitstekend bevallen.
DE SCHAKEL 18-2022
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Stiena vertelt: in 1959 was het zover.
Met een bus vol met familieleden gingen we richting
Amsterdam – Schiphol. Met de boot was niet mogelijk
omdat ik, Stiena, al 7 maanden in blijde verwachting was
en het advies was dan om met het vliegtuig te vertrekken.
7 februari 1959 vertrok het vliegtuig richting NieuwZeeland om op 11 februari te landen in Auckland. In vele
landen werd er een tussenstop gemaakt, omdat in die tijd
brandstof niet voldoende was om in één keer (zoals nu
met maar één tussen stop) door te vliegen naar NieuwZeeland. Ik weet alle tussenstops nog, het was ook een
hele belevenis.
We vertrokken
van Amsterdam/Schiphol en hadden
tussenlandingen in Frankfurt, Rome, Beiroet,
Karachi, Calcutta, Sydney en landden
uiteindelijk in Nieuw-Zeeland/Auckland.
In Auckland (het Noordereiland) aangekomen
stond de broer van Toon, Arnold, ons op te
wachten. Broer Arnold had inmiddels ook een
baan voor Toon gevonden.Vanaf het vliegveld
werden we naar een Nederlands gezin gebracht. (Wim Kroef, die oorspronkelijk uit

Odiliapeel kwam). Daar verbleven we één nacht, waar we daags erna werden
weggebracht naar Tokirimi, waar een woning voor ons was geregeld, een soort
schaapsscheerders gebouw.
Zoon Martien werd geboren toen we ongeveer 2/3 maanden in Tokirimi woonden.
De taal was nog wel een dingetje; er werden toen nog geen speciale lessen gegeven en
we leerden de taal door veel met andere dorpsgenoten om te gaan.
Toon ging werken bij een tuinbedrijf en koeien melken bij een boer. Koeien melken
vond Toon niet zo’n leuk werk. 6 maanden later reed hij op een vrachtauto en bulldozer.
Inmiddels was ook zoon Tony geboren. Toen besloot Toon om in Kopaki, in de buurt van
Te Kuiti, te gaan werken bij een boer als bulldozer-medewerker.
1963 werd de derde zoon Henry geboren en verhuisden we naar Waimiha.
Toon ging toen werken bij een loonbedrijf, maar 6 maanden later ging dat bedrijf
failliet. Er moest een keuze gemaakt worden en wij besloten om een grondverzetbedrijf
te starten.

Zelf werkte ik ook op verschillende plekken.
Ik had stekwerk bij een tuinbedrijf en was tevens school-assistente op een school in
de buurt. Later had ik ook nog een kruidenierswinkeltje.
Tevens hadden we kostgangers in huis, soms wel zes tegelijk die alleen in de
weekenden naar huis gingen.
Dus daarvoor verzorgde ik het ontbijt, de lunch en het diner.
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Voor ons was het sociale leven heel
belangrijk.
We gingen regelmatig dansen en ik werd
lid van een zangvereniging.
In 1974 ging wij met kennissen kijken naar
een golfvereniging en dat beviel mij zo
goed dat ik tot op heden nog steeds golf
speel, soms wel 2 keer per week. Ben zelfs
nog aanvoerder van de club geweest. In
1974 gingen we met het hele gezin voor
het eerst na 15 jaar weer terug naar Haps,
op visite bij onze Hapse families.
Na bijna dertig jaar een grondverzetbedrijf
gerund te hebben, besloten wij in 1992 te
stoppen. Onze twee zonen Martien en Tony
hebben het bedrijf toen overgenomen.
En wij verhuisden weer. We bleven in Waimiha
maar kochten een boerderij. We gingen boeren
op het bedrijf en hadden vet vee (slachtvee) en
schapen (voor de wol).
In 2001 verkochten wij de boerderij weer en
bouwden we een huis in Taumarunui. Het huis
is gebouwd op een berg en we kijken zo over
de stad. Een mooie plek waar ik nu nog steeds
woon en geniet van de omgeving.
Hier hadden we graag samen heel oud willen
worden, maar
helaas is mijn
man Toon in
januari 2006
overleden.
Bij het huis ligt ook een stuk grond waar ik als hobby
3 Alpaca`s heb (Inky, Ingham en Kallen).
Als hobby brei ik met de wol van onze alpaca’s voor
“Goodwill”, houd van bridgen, werk nog in een
tweedehandswinkeltje, houd me bezig met historische
heemkunde en mag nog steeds graag een balletje
slaan op de golfbaan.
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Verschillen tussen Nederland en Nieuw-Zeeland
Veel verschil in leven is er niet tussen Nieuw-Zeeland en Nederland.
Alleen vind ik de werkdruk hoog in Nederland. Bij ons gaat het iets rustiger aan toe.
Toen we op de boerderij woonden was de dichtstbijzijnde winkel ruim een half uur
rijden. Nu gelukkig niet meer. Willen we Nederlands eten kopen dan is de dichtst bij
zijnde winkel twee uur rijden, maar daar hebben ze niet alles, b.v. geen rookvlees, en
kroketten zijn ook anders. Daar geniet ik dan in Haps volop van. Winkels zijn er in het
dorp niet zoveel, maar wel meer dan in Haps. Toen wij vertrokken uit Haps waren dat er
in Haps ook veel meer en dat vind ik wel een gemis voor het dorpje Haps.
Het aantal kerkmissen/bezoeken loopt bij ons wel wat achteruit maar niet zo erg als in
Haps/ Nederland. Bij ons wordt er nog bijna iedere dag een Heilige Mis verzorgd en in
de weekenden kun je zaterdag en zondag altijd een mis bijwonen.
De mensen in Nieuw-Zeeland zijn zeer sociaal en makkelijk in omgang.
Gelukkig is dat in Haps ook niet veranderd. Alleen toen we op de boerderij woonden
waren de buren niet om de hoek maar 1 à 2 km verder. We genieten van de weidse
natuur.
Eten koken in een “hangi”. De traditionele manier
bij de Maori’s wordt nu ook nog wel eens gedaan
bij speciale gelegenheden, maar veel minder dan
toen wij er in het begin kwamen wonen. Best een
bijzonder belevenis!
Men kookte in een kuil: Hang. In die kuil in de
aarde worden stenen en hout verwarmd en als het
warm genoeg is, wordt het eten, voornamelijk
aardappelen en groenten, soms ook vlees, in dezelfde kuil geplaatst. Vervolgens wordt
er een laag bladeren over al het voedsel geplaatst, wordt er water overheen gegoten
om alles te stomen en een laag aarde bedekt het geheel.
Wat is er te zien/te doen in Nieuw-Zeeland?
Bij ons in de buurt heb je o.a. het Taupomeer, dit is een kratermeer, Rotorua waar veel
geothermische activiteiten van vulkanische oorsprong te zien zijn en Mount Ruapehu.
Deze berg met eeuwige sneeuw is daar ontstaan door vulkanische uitbarstingen en
wordt nog steeds een “actieve” vulkaan genoemd. Vele toeristen komen er in de winter
skiën. Nieuw-Zeeland is een land waar veel toeristen hun hartje kunnen op halen.
Een prachtig land met heel veel schitterende natuur!
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Bijzonderheden/ anekdotes
Bijzonderheden hebben we vele meegemaakt. Wat me bij is gebleven toen we nog niet
zolang in Nieuw-Zeeland woonden en we de taal nog niet machtig waren.
We gingen kijken bij een golfclub en daar hadden we in Haps nog nooit van gehoord.
Er werd een balletje weg geslagen. Ik raapte dat netjes op en bracht dat terug naar de
eigenaar, oeps dat was niet de bedoeling!
Bij feestelijkheden en begrafenissen verloopt het een beetje anders dan dat we gewend
waren. Zo moesten we een keer naar een uitvaart en een plate (bord) meebrengen. Dus
dat deden we en namen een bord mee, maar het was de bedoeling dat we een bord met
eten b.v. broodjes meenamen, maar ik had een leeg bord meegenomen!
Mount Ruapehu is sinds we in Nieuw-Zeeland wonen al verschillende keren actief
geweest en er waren uitbarstingen in 1969, 1975 en 1995. We hebben in 1975 zelfs een
dikke laag vulkanisch as op
ons huis gehad. Vanaf waar
we nu wonen kunnen we bij
mooi weer Mount Ruapehu
zien.
Wat ook bijzonder is, maar
dat komt omdat we aan de
ander kant van de evenaar
wonen. Water in badkuipen
en wastafels.
Bij het leeglopen op het
Noordelijk halfrond draait het
water linksom en op het
zuidelijk halfrond draait het
water rechtsom...
Regelmatig hebben we contact vanuit Nieuw-Zeeland met familie/vrienden/kennissen in
Nederland. In de begin jaren dat we er
woonden was dat per telegram, briefpost of
telefoon. Later via skype.
Nu, met computer en mobieltje, is dat
stukken gemakkelijker geworden.
Regelmatig kwamen/ komen er familie,
vrienden en kennissen op bezoek; daar
geniet ik van.
11 september ben ik weer teruggevlogen
naar Nieuw-Zeeland en ga ik genieten van
mijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. En natuurlijk mijn
hobby’s, vooral golf heb ik gemist. Maar
gelukkig heb ik weer zeer genoten van alle
leuke uitstapjes met de families uit Haps.
O.a. mocht ik een paar weekjes logeren in
mijn geboortehuis in de “goei kamer” en het
boerenprotest aan de Zoetsmeerweg.
Bedankt iedereen en tot ziens.
Stiena hartelijk dank dat wij jou mochten interviewen. We hopen dat je een fijne
terugreis hebt gehad en zeggen: bedankt en tot ziens weer in Haps.
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BUURTKAMER MARIAGAARDE
INFORMATIEMIDDAG BRANDVEILIG LEVEN
De ambassadeurs van
Brandveilig Leven, maken
mensen bewust van
brandveiligheid in hun eigen
leefomgeving. De bezoekers van
Buurtkamer Mariagaarde kregen
aan de hand van foto’s uitleg en
werden er op gewezen hoe te
handelen als er brand uit breekt.
Veel aandacht werd er besteed
aan hoe we zelf er op kunnen
letten om zo goed mogelijk in een brandveilig leefomgeving te leven. Ook hoe belangrijk
rookmelders-/koolmonoxidemelders zijn. De deelnemers en vrijwilligers konden vragen
stellen en er werd duidelijk met een oplossing beantwoord.
Een klein verslagje wat er zoal besproken is bij
buurtkamer Mariagaarde; iedereen kreeg folders mee
naar huis om thuis alles nog eens goed door te lezen.
Langer thuis wonen betekent dat zelfstandig wonende
ouderen zelfredzaam moeten zijn. Steeds vaker zijn
senioren slachtoffer bij brand. Men moet langer thuis
wonen en zijn dus een kwetsbare groep bij brand.
Zoals de meeste zintuigen, gaat ook het reukvermogen
achteruit met de leeftijd en hoort men vaak in de slaap
de ‘piep’ van de rookmelder slecht of helemaal niet.
Daar zijn wel hulpmiddelen voor b.v. een wek- en
waarschuwingssysteem onder het kussen. Alleen een rookmelder ophangen is dus niet
voldoende. Het belangrijkste is om brandveilig te leven.
En om koolmonoxidevergiftiging te voor komen is een koolmonoxidemelder wel
belangrijk. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas en kan door mensen niet
waargenomen worden.

WORD AMBASSADEUR BRANDVEILIG LEVEN
Samen brandrisico’s herkennen & voorkomen
Als Ambassadeur Brandveilig Leven maakt u mensen bewust van
brandveiligheid in hun eigen omgeving, zowel thuis als op het werk.
En wil je deze kennis met anderen delen?
Dan kun je je bij ons aanmelden als Ambassadeur Brandveilig Leven.
Je wordt dan opgeleid tot ambassadeur door de Brandweer.
Training bestaat uit 2 dagdelen en is gratis; iedereen is welkom.
Inschrijven kan via: brandveiligleven@brwbn.nl
Meer informatie is te vinden op:
Https://www.brandweer.nl/brabant-noord/brandveilig-leven/ of op
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/brandveilig-leven/
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Waar kunnen wij zelf op letten om Brandveilig te Leven?
Deze bruikbare tips zijn behandeld tijdens de informatiemiddag bij buurtkamer
Mariagaarde Sociom.
• Houd deuren en looppaden in de vluchtroutes vrij van obstakels. De vluchtroute is
des te belangrijker voor mensen die minder mobiel zijn.
• Hang een vluchtsleutel op een plek b.v. bij de voordeur maar buiten het zicht van
anderen.
• Hang rook-/koolmonoxidemelders op en test deze iedere eerste maandag van de
maand, mooi geheugensteuntje is als het brandalarm van de brandweer maandelijks
wordt getest. Er zijn combimelder die rook én koolmonoxide meten. Zorg dat je een
goedgekeurde melder koopt.
• Veel branden ontstaan door een droger - zet deze niet aan als je van huis gaat of
gaat slapen.
• Opladers van o.a. mobieltjes: laat deze niet ‘s nachts op maar overdag,; opladers
kunnen oververhit raken.
• Hang verlengsnoeren in het zicht en dek ze niet af en leg ze niet onder het bed.
• Let op met brandende kaarsen, zeker uit de buurt van vlambare spullen plaatsen,
maar nog liever gebruik ze niet. Er zijn voldoende alternatieve kaarsjes.
• Rook niet in bed of luie stoel; als men in slaap valt zijn de gevolgen niet te overzien.
Wat kan ik doen als er toch brand uitbreekt?
Eigen veiligheid
Stop met wat je aan het doen bent. Alarmeer iedereen in je huis.
Ga niet in de rook staan. Rook is altijd gevaarlijk. Ga naar buiten en
sluit tijdens het vluchten de deuren achter je. Een dichte deur kan
brand vertragen.
Beoordeel de situatie
Bepaal of de brand nog is te blussen. Besluit je te gaan blussen, doe het dan snel en
volgens de instructies. Besluit je te vluchten, volg dan je eigen vluchtplan (denk nu al
eens na over een vluchtplan in jouw woning).
Informeer de hulpdiensten
Bel 112. Vraag naar de brandweer en geef je exacte adres door. Beschrijf de brand zo
nauwkeurig mogelijk. Vertel met hoeveel mensen je in het huis aanwezig bent en of er
nog mensen binnen zijn.
Verleen hulp
Waarschuw de buren, zodat ze weten wat er aan de hand is. Ga de woning niet meer in:
rook is giftig! De brandweer arriveert gemiddeld binnen 8 minuten.
Leg uit waar het brandt en of er nog mensen in de woning zijn.
Alle deelnemers en vrijwilligers
kregen een vluchtsleutelhanger.
En een schoenlepel met punt
erop, zodat men de rookmelder kan
testen.
We bedanken de organisatie
Brandweer Brabant-Noord voor de
fijne uitleg over Brandveilig Leven.
Het was een interessante
informatiemiddag.
Uitgebreide informatie over
rookmelders stond in
nummer 11/2022 (27 mei 2022) van de Schakel.
DE SCHAKEL 18-2022
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Agenda en Mededelingen
Dinsdag 4 oktober: Samen Soepen
De week van 29 september tot en met
6 oktober is de week tegen eenzaamheid.
Daarom willen wij u uitnodigen voor een gezamenlijk
eetmoment. Samen Soepen is een samenwerking tussen
Mooiland, gemeente Land van Cuijk en Sociom om op een
positieve wijze aandacht te vragen voor eenzaamheid en
participatie.
Tijdens de inloopmiddag op dinsdag 4 oktober tussen 14 en
16.00 uur kunt u zonder aanmelding én zonder kosten een lekker kopje soep
komen eten in Het Steunpunt. Als u nog nooit bij een inloopmiddag bent geweest,
kunt u vrijblijvend een kijkje nemen. Misschien ook wat voor u?
Woensdag 5 oktober: Eat & Meat
Op woensdag 5 oktober bent u weer van harte welkom bij Eat &
Meat. Vanaf 18.00 uur kunt u terecht in De Posthoorn. Zoals
gewoonlijk aanmelden bij Cas Arts voor maandag 3 oktober.
Ook voor vragen kunt u bij hem terecht.
16 oktober: Hobbytentoonstelling
Op zondag16 oktober vindt onze jaarlijkse hobbytentoonstelling weer plaats in Het
Steunpunt. Noteer alvast in uw agenda: van 13.00 tot 17.30 uur.

In onze club, maar ook daarbuiten, loopt veel talent rond. Mensen met een passie
voor hun hobby of kunst. Wij willen hen de kans bieden om hun hobby of kunst te
laten zien aan de overige leden van onze vereniging en daarbuiten. Voor iedereen
een mooie kans om elkaar eens op een andere wijze te ontmoeten en te genieten
van wat er gemaakt wordt. En dat kan heel divers zijn: schilderijen, beeldhouwen,
miniatuurbouw, fotografie, handwerken, kaarten maken, etc.
Hebt u zelf een hobby en lijkt u dit een leuk idee?
Laat dat dan vóór 1 oktober aan mij weten via een briefje in de brievenbus.
U mag me ook mailen of bellen.
Donderdag 20 oktober: Jaarvergadering met “Sleutel tot langer thuis”.
In Het Steunpunt begint de jaarvergadering om 14.00 uur. Zoals u in de vorige
Schakel hebt kunnen lezen zal ervan af 15.00 uur door Sociom en KBO Brabant een
presentatie worden verzorgd over het project “Sleutel tot langer thuis”.
De agenda ontvangt u zo spoedig mogelijk.
Namens bestuur KBO Haps
Cas Arts, Kalkhofseweg 37 Haps. Tel. 06-46135670/0485-316219.
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING
Maandag 3 oktober
Maandag 10 oktober
oktober
oktober
oktober
november

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur.
Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
Zaterdag
1 oktober
Buurtvereniging “De Schutters”
5 november
Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
Woensdag 5 oktober
Buurtvereniging “De Kampakker”
2 november
Papiercontainer staat woensdag op de hoek,
de Aalsvoorten/ Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
Vrijdag
7 oktober
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
4 november
Eerste vrijdag v.d. maand wordt het oud papier opgehaald.
Voor 14.00 uur graag oud papier aan de straat zetten.
Milieustraat --------------- Maandag en woensdag van 13.00-17.00 uur en
vrijdag van 09.00-16.30 uur.

MEGA

Het juiste antwoord is: we moeten beginnen
met de vermenigvuldiging,
60 x 0 = 0. Je krijgt: 60 + 0 + 1.
Dat is waarom de oplossing 61 is.

Woensdag 12
26
Zaterdag
29
26

GFT- container
GFT- container en PBP
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KINDERBOEKENWEEK POPPENKASTVOORSTELLING
JAN KLAASSEN EN HET SPEELBOS
Bibliotheek Haps vrijdag 7 oktober: 14.30-15.00 uur.
Verzorgd door Frank Peters.
Hoera! Het is Kinderboekenweek!
Dit jaar met het thema: GI-GA-GROEN!
Frank Peters heeft speciaal voor deze supertoffe week een
poppenkastvoorstelling gemaakt waarmee hij reist langs
onze bibliotheken.
Jan Klaassen en het Speelbos
Jan Klaassen droomt van een betere wereld. Hij woont in de
buurt van een vuilnisbelt van verroeste blikjes en rottende
groenten. Jan wil graag dat de vuilnisbelt verandert in een
Speelbos. Maar Simon Smeerpijp, eigenaar van een fabriek wil
dit niet. Hij wil de hele wereld veranderen in een grote
vuilnisbelt. Met hulp van zijn vrienden lukt het Jan om Simon
Smeerpijp te stoppen en ervoor te zorgen dat de omgeving
waarin Jan woont Gi-ga-groen wordt.
De voorstelling duurt ongeveer 30 minuten en is
geschikt voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8
jaar en iedereen die poppenkast leuk vindt.
De voorstelling is gratis te bezoeken, meld alleen
het aantal kinderen aan waarmee u de voorstelling
bezoekt. Aanmelden kan via de website van
Biblioplus of aan de balie van elke
bibliotheek!!!Wees er snel bij.
Er zijn nog maar enkele plaatsen!

KOM KNUTSELEN MET
DE OUDE BOEKEN VAN DE BIEB
Woensdag 5 oktober in de bieb in Haps van 15.00-16.00 uur.
Hoera! Het is Kinderboekenweek!
Dit jaar met het thema: GI-GA-GROEN!
Met boeken over de natuur en over goed zorgen voor onze planeet!
De bibliotheek wil ook goed zorgen voor de planeet en gooit haar boeken daarom
niet graag zomaar weg. Er zijn verschillende
knutselideeën voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Deelname is gratis, maar wel even aanmelden.
Dat aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek of
via de website van biblioplus.
Het is fijn als je als (groot)ouder/verzorger bij deze
activiteit aanwezig kunt zijn.
Laat je verrassen.
Het wordt zeker gezellig in Haps in de bieb met papa,
mama, opa, oma, oom of tante erbij!
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