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ACTIVITEITEN 18 FEBRUARI T/M 4 MAART 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Donderdag 17 februari Kienen KBO 38 

Zaterdag 19 februari Los In De Kiepekoj 21 

Zondag 20 februari Receptie Prins Hans III en Prinses Miranda 23 

Donderdag 24 februari Inloopmiddag voor alle 60+ van Haps 38 

Woensdag 2 maart Eat & Meet 38 

CARNAVAL 2022 Programma (onder vurbehaauwd) 4 

 

 

 

 
 

 

DE SCHAKEL NUMMER 5 – 2022 
 
 

KOMT UIT OP   
 
 

VRIJDAG 4 MAART 2022 
 

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

UITERLIJK DONDERDAG 24 FEBRUARI 2022 
 

Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702 
 

Aangeleverde kopij: Geen bevestiging ontvangen?  

                                 Neem dan telefonisch contact met ons op. 

De Schakel niet ontvangen ? Bel 06 - 18446702. 

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.  
 

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. 

 

 

`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 

 

mailto:info@deschakelhaps.nl
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Begin 2022 kreeg ik van de redactie de vraag of ik de nieuwe rubriek ‘Geef de pen door 

aan’ wilde opstarten. Dat doe ik graag.  

Graag omdat de Schakel een prachtig medium is. Thuis op de bank, lees ik het graag. 

De Schakel zorgt ervoor dat ik Haps op een aangename en laagdrempelige manier 

steeds beter leer kennen. De mensen die er wonen, de actualiteit en de historie. 

Regelmatig vind ik er aanknopingspunten in waarmee we het 

onderwijs op de Bongerd verrijken, lokaal kunnen kleuren. 

Kortom: waardevol. Graag ook omdat deze rubriek in het leven 

geroepen wordt om de inbreng van de jeugd in het dorp 

zichtbaarder te maken. En ja, dan heb je me.  
 

Naam: Linda van Summeren 
Leeftijd: 48 
Hobby’s: volleybal, lezen, koken, ‘iets’ doen dat anderen 

gelukkig maakt, verbindt of zorgt voor bezinning. Dat kan een 

goed gesprek zijn, er voor iemand zijn of iets moois organiseren.  
 

Wat vind je het leukst in of van Haps: Uiteraard allereerst de 

kinderen die bij ons naar school gaan en gingen 😊 maar ook: Haps hangt zelf de 

slingers op. Er wordt hard gewerkt én het is er goed toeven. Dat geeft een mooi 

evenwicht, yin en yang. Beiden zijn van waarde om in balans te leven.  
 

Wat zou je graag anders zien: Haps heeft veel te bieden. Mensen werken hard en 

zijn sterk met elkaar verbonden. Dat is krachtig. Tegelijkertijd spreek ik als directeur 

soms ook ouders die aangeven dat het voeren van het goede gesprek met elkaar op 

momenten dat iets niet zo goed gaat, wanneer er sprake is van wrijving of een kind iets 

doet dat ‘anders is’, lastig is. De verbondenheid, gecombineerd met de mentaliteit van 

‘geen woorden maar daden’, kan er dan ook voor zorgen dat een gesprek niet op gang 

komt of stokt. In mijn ogen valt in die situaties wat te winnen. Immers, op momenten 

dat het lukt om, ondanks emoties, en wellicht ook vooroordelen, het contact aan te 

gaan, dan ontstaat er iets nieuws, iets van waarde, namelijk jezelf mogen zijn, ‘for 

better and for worse’. Dergelijke acceptatie levert veiligheid en (zelf)inzicht op. En dat 

draagt weer bij aan groei, ontwikkeling en verbondenheid. Op de Bongerd geven we dat 

de kinderen zoveel mogelijk mee, leven we dit voor. Ook in ons team onderling 

proberen we dit zo goed mogelijk vorm te geven. Dat is niet altijd makkelijk en gaat 

ook nog wel eens mis. Dat geeft niet, dat hoort erbij. En het mooie van Haps is dat aan 

veel voorwaarden al wordt voldaan. Mensen (her)kennen elkaar en weten elkaar te 

vinden. Dat maakt dat groei op dit vlak binnen handbereik ligt. 
 

Wat mis je in Haps? Oei … dat is een lastige vraag. Ik ben sowieso iemand die meer 

kijkt naar wat er is, dan iets als ‘gemis’. Daarnaast laat deze vraag zich vanuit zoveel 

verschillende invalshoeken beantwoorden dat de vraag beantwoorden betekent dat je 

hetgeen dat je niet invult, door je ‘gemist’ wordt. Maar goed, als ik dan toch iets zou 

moeten noemen dan mis ik de middelen die nodig zijn om onze schoolpleinen te 

verfraaien zodat er nog uitdagender gespeeld en geleerd kan worden. Onder en  

ook na schooltijd. Ik ben dan ook erg blij met het initiatief van de werkgroep 

 ‘nieuw speeltoestel’, de bijdrage vanuit de Dorpsraad, de steun van vele 
dorpsbewoners en ondernemers en de samenwerking met de projectleider  

die belast is met de herinrichting van de Kerkstraat. En, mochten er nog  

meer mensen zijn die nu nog niet in beeld zijn, maar hier wel iets in zouden  

kunnen en willen betekenen, dan hoor ik dat graag.  
 

Aan wie wil je de pen doorgeven?  

Ik geef de pen graag door aan Siem Lamers. Siem zit in groep 6 van de Bongerd.   
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PROGRAMMA CARNAVAL 2022  
(ONDER VURBEHAAUWD) 

 

 
Exacte tijde en locasies en ânvullende informasie worre zo snel 

meugeluk via de sait en Soosjal Miedia bekend gemâkt! Haauwd ze in de gate! 
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ST. NICOLAASKERK HAPS 
 

Zaterdag 19 februari  19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties:  Overleden parochianen  
 

Zaterdag 26 februari 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties:  Overleden ouders, broer, zus en schoonzus 
 

Priester van de week: 

Pastoor James        Tel. 0485-451282. Vrijdag 4 tot vrijdag 11 maart 2022. 

Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712. Zaterdag 12 tot zaterdag 19 maart 2022. 
 

Mededeling: 

Zaterdag 26 februari  Eucharistieviering om 19.00 uur. 

Zondag   27 februari om 10.30 uur is de Carnavalsmis. 
 

MISINTENTIES kunnen opgegeven worden bij  

Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03, tel. 0485 - 312817.  

U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen.  

Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt.  

Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk dat u 

de intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum.  

De kosten bedragen € 12,50.  
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AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN  
MAASZIEKENHUIS OP CARNAVALSMAANDAG 2022 

 

Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein 

aangepaste openingstijden op maandag 28 februari. Voor 

spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag 

bereikbaar. 
 

Carnavalsmaandag 

Maandag 28 februari geldt in het Maasziekenhuis een 

zondagsdienst. Dit betekent dat deze dag de 

poliklinieken, de röntgenafdeling en de bloedafname in het Maasziekenhuis gesloten 

zijn. Ook de bloedafnameposten van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en 

Noord-Limburg zijn gesloten. De Sint Maartens-Kinderkliniek en de poliklinieken 

Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek 

locatie Beugen zijn eveneens gesloten.  
 

Carnavalsdinsdag 

Op dinsdag 1 maart zijn het Maasziekenhuis en de bloedafnamelocaties in de regio weer 

als gebruikelijk geopend. Dit geldt ook voor alle diensten van de Sint Maartenskliniek in 

het Maasziekenhuis. 
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BEUGENS KOOR VOIX LÀ ZOEKT  
TENOREN, BASSEN EN ALTEN 

 

‘We zijn altijd op zoek naar de 

verwondering, naar de kracht van 

samen’  
 

Het was donker. Pikdonker zelfs. 

Geen hand voor de ogen te zien. En 

daar, diep onder de grond van het 

Limburgse mergelland, klonk een lied 

in de grotten van Valkenburg. Niet 

zomaar een lied: het ontroerende 

Zuid-Afrikaanse ‘Die Donker’. 
 

Wij, de zangers en zangeressen van 

Voix Là, zongen het zonder de leidende hand van onze dirigent Wilbert Friederichs te 

kunnen zien. Toch zette Die Donker ons in het licht. We zongen weer. En daar  
 

Ontroering 

Waar die ontroering op dit bijzondere moment tijdens ons koorweekend – oktober vorig 

jaar – vandaan kwam? Van de tekst, zeker: ‘Begrawe my hart op Klein Tambotieboom, 

en strooi my as oor die bosveld horison.’ Maar ook van het besef dat we met Voix Là 

springlevend zijn en weer op avontuur gaan. Op zoek naar de verwondering, en naar de 

kracht van samen. Altijd. 
 

Avontuur 

Ga met ons mee op dat avontuur. We zingen weer, en zullen dat blijven doen. De eerste 

optredens worden voorbereid. Die Donker – dat we dan in première laten gaan – staat 

op het programma. Maar daarna, in het volle licht op het podium, ook al die andere, 

prachtige liedjes. In het Engels, Frans, Zweeds en Nederlands… In pop, folk, licht-

klassiek en kleinkunst. 
 

Bel of mail! 

Vooral tenoren, bassen en alten kunnen we nu goed gebruiken. Mocht je dus op zoek 

zijn naar een prachtig koor, dan weet je nu waar je moet zijn. Bel Jetty van Ooijen op 

06-51332497 of mail naar info@voixlabeugen.nl. Je bent van harte welkom!  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:info@voixlabeugen.nl
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NIEUWS VAN UW BIBLIOTHEEK IN HAPS 
 

Openingstijden vanaf maandag 14 februari 2022:  

• maandag: 14.30-20.00 uur 

• woensdag en vrijdag: 14.30-17.00 uur 

Tel: 0657285587  e-mail: servicepunthaps@biblioplus.nl 

HEB JE AL EENS NAGEDACHT OM LID TE WORDEN  

VAN DE BIBLIOTHEEK????? 

Tot 18 jaar is een lidmaatschap GRATIS. 
 

Wist je dat:  

- volwassenen voor 40 euro een heel jaar boeken en tijdschriften kunnen 

lenen, ook e-books?  

- je dan 10 exemplaren – waaronder 4 boeken – tegelijk thuis mag hebben? 

- je dan toegang hebt tot de digitale bibliotheek met o.a. 28.000 e-books en 

4.000 Luister Boeken 

- dat je voor 15 euro meer onbeperkt e-books en luisterboeken kunt lenen? 

- je een abonnement kunt uitproberen?  

- je dan 15 euro betaalt voor 3 maanden lekker veel boeken lezen? 

- je altijd  iemand een abonnement cadeau kunt geven? 

- dit heel origineel is? 

- je tegenwoordig de nieuwste uitgaven kunt lenen nog voordat ze in de 

boekhandel te koop zijn? 

- je deze boeken kunt herkennen aan de sticker sprinter? 

- de bieb gevestigd is achter Basisschool De Bongerd. 

- dat je ook welkom bent op alle bibliotheken in de omgeving.  

- iedereen welkom is - ook zonder lidmaatschap -  om te komen lezen of om  

iets op internet op te zoeken of te komen printen. 

- we mooie vitrinekasten hebben om je verzameling, hobby enz. te 

exposeren? 

     Meld je aan bij de bieb. We helpen je met raad en daad.  
 

 
 

  

 

Twee kippen komen elkaar tegen. 

De ene kip vraagt aan de andere: “Hoe is het met je kinderen? “ 
 

“Goed hoor,” zegt ze, 

“De een is advocaat geworden en de andere uitsmijter!” 

 

https://www.bibliotheek.nl/ebooks/
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 3 MEI 1927  
50 JAAR HUWELIJK LAMBERT EN ? RUTTEN  

 

Met versierde fietsen voor de oude school, die op het Marijkeplein stond. 
Heel Haps feestte mee; een 50-jarige bruiloft was toen iets bijzonders.      
Voor de oude school en schoolhuis, het hekwerk met de 2 zuilen met de poort.  
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EEN VERHAALTJE OVER ZONNESTRAALTJE 
 

Samen met haar ouders woonde ze in villa Rozenhof aan de Kerkstraat in Haps. 

Iedereen in Haps noemde haar Zonnestraaltje. Ik denk omdat ze er altijd gebruind 

en goed verzorgd uit zag en ze had een 

heel eigen kledingstijl. Thuis had de 

familie een heel goede rozenkwekerij. 

Geld had ze toen in overvloed. 60 jaar 

geleden had Dries (haar vader) al 

verschillende patenten staan op nieuwe 

soorten rozen.  

Dat bracht heel veel geld in het laadje.  

De Verschurens waren in die tijd een 

van de rijkste families in Haps. Daarom 

ook kon Zonnestraaltje (Annie) zichzelf 

een Citroën SNOEK permitteren.  
 

De Snoek van Citroën was in die tijd een sensatie op auto gebied. Omdat het toen 

een heel dure auto was, zag je hem toen maar zelden rijden? Dries haar vader was 

toen al op leeftijd rond de 80 jaar. Hij had toen ook een Citroën. Het was het 

kleinste autootje van Citroën het Eendje. Op deze leeftijd hoefde Dries geen grote 

auto meer, zoals hij zelf zei.  
 

Ik was af en toe de chauffeur van Dries als hij op zakenreis ging. Dan ging hij 

meestal naar de Firma Bakker in Hillegom. Zo heb ik ook een keertje in de Snoek 

mogen rijden. Ik vroeg toen ook aan Dries wat hij vond van de nieuwe 

Citroën (snoek) van Annie? Hij vond dat hij goed bij 

Annie (Zonnestraaltje) paste. Ik zei ook tegen Dries dat 

Annie er altijd goed gebruind uitzag. Ja, zei Dries, ze 

brengt heel wat uren door op het balkonnetje achter het 

huis. Daar ligt ze dan in minimale bikini te zonnen.  
 

Annie deed ook de boekhouding van Rozenkwekerij Dries (Andries) 

Verschuren. Als we schaft hadden kwam ze altijd in de kantine  

met koffie en koekjes. In die tijd werkten er ongeveer een man of  

30 bij Dries Verschuren. Van die 30 was ik er ook één van.  

Zover als ik me dat nog kan herinneren hadden ze allemaal  

graag met Zonnestraaltje te doen. Ikzelf vond het een goed mens.  
 

Snijer        . 

 

 Werkers bij  
Rozenkwekerij Verschuren, ca. 1919 

Personeel van Rozenkwekerij Verschuren 
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THUISBEZORGEN  
PASPOORTEN EN IDENTITEITSBEWIJZEN 

 

Woon je in de gemeente Land van Cuijk? Dan kun je vanaf nu een aangevraagd 

paspoort of identiteitsbewijs thuisbezorgd krijgen. Voor het afhalen hoef je dus niet 

meer naar het gemeentehuis. Bezorgen is gratis. 

Bezorgen 

Thuisbezorgen kan van maandag tot en met vrijdag 

tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 en 

18.00. Bezorgen op een ander adres kan ook, 

bijvoorbeeld op je werk.  

We bezorgen het graag op ieder adres in Nederland, 

behalve op de Waddeneilanden. We laten het document 

veilig bij je bezorgen door een speciale bezorgdienst. 

Hoe werkt het? 

Je maakt een afspraak voor de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. Bij 

de aanvraag aan de balie geef je aan dat je het document thuis wil laten bezorgen. 

Thuisbezorgen is helaas niet mogelijk bij: 

• Een spoedaanvraag 

• Een paspoort met een geldig visum 

• Een vreemdelingen- of een vluchtelingenpaspoort 
 

Meer informatie 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Bel dan naar 0485-854000. 
 

  

https://landvancuijk.mijnafspraakmaken.nl/Client/
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METAMEERLEERLINGEN KRIJGEN BOEK CADEAU 
 

Heerlijk genieten met een boek, dat gevoel gun je toch iedereen?  

Metameer jenaplan Boxmeer en Metameer Stevensbeek geven daarom aan alle 

leerlingen van leerjaar 1 en 2 een leesboek van de school cadeau.  

De leerlingen mogen zelf hun favoriete boek uitzoeken.  

Esther uit vm1a: “Mogen we dit boek echt mee naar huis nemen en houden?”.  
 

Het project ‘Boekcadeau’ vindt plaats in het kader van het 

taalbeleid: veel lezen levert ook heel veel op. Denk aan 

verbetering van de woordenschat, zinsbouw, formulering en 

tekstbegrip. Maar ook aan het beter leren begrijpen van de 

wereld om ons heen, kennis maken met maatschappelijke 

problemen en het leren verplaatsen in gevoelens van 

anderen.  

Taalvaardigheden zijn belangrijk om goed en zelfstandig te 

functioneren in de maatschappij. Taal is de basis om ook 

verder vooruit te komen met rekenen en digitale 

vaardigheden. Steeds vaker horen we dat taalachterstanden 

en concentratieproblemen bij kinderen toenemen, daar wil 

Metameer met dit boekcadeau een kleine oplossing voor bieden.  

En heel mooi is dat wanneer de leerlingen het boek uit hebben, ze het onderling 

mogen promoten en ruilen. Voor allen een win-winsituatie.  
 

Metameer maakt taalonderwijs leuk! Past Metameer ook bij jou?  

Breng dan een bezoek aan de website www.metameer.nl  
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NU VAN ONS ALLEMAAL 
 

Ik vind het fijn om iets voor de Hapse gemeenschap te kunnen doen. Op mijn manier 

welteverstaan, want als Lokkantse kluizenaar ben ik sociaal niet erg actief in het Hapse. 

Vandaar mijn schenking van het beeld Coronikè aan alle inwoners van Haps. Dat 

betekent dus ongeveer 2.900 nieuwe eigenaren….  

Bewaar dit nummer van De Schakel als eigendomsbewijs, zodat 

de overheid of een andere grote partij het beeld nooit kan 

claimen.  
 

Zoals eerder gemeld, heb ik ruim een maand geleden het beeld 

op de rotonde bij de Puttershoek gezet. Illegaal, met als reden 

de overheid wat te prikkelen en aan te sporen tot actie. Als 

eenling (en zeker als kunstenaar) loop ik regelmatig tegen 

bureaucratische stroperigheid en regelzucht aan, terwijl de 

overheid in dienst staat van de burger en niet andersom. 

Menigeen zal dit herkennen. Met 2.900 eigenaren staan we 

natuurlijk veel sterker. Stel je voor: bijna 2.900 per post 

ingestuurde bezwaarschriften die elk individueel binnen  

6 weken beantwoord moeten worden… 
 

De illegale actie heeft tot een behoorlijke consternatie geleid, maar het werpt zijn 

vruchten af. Hoewel de gemeente in eerste instantie wat lauw reageerde, kwam zij snel 

in actie toen de provincie mij in niet mis te verstane woorden sommeerde om het beeld 

binnen enkele dagen te verwijderen. Zo niet, dan zou de provincie het afvoeren op mijn 

kosten. De woorden “ludiek” en “humor” kennen ze daar in Den Bosch niet…..  

De advocaat van de provincie was onvermurwbaar, ook richting burgemeester Hillenaar, 

die zijn best heeft gedaan om te bemiddelen.  

 

  



  15 DE SCHAKEL 4-2022 
 

 

Gelukkig kreeg ik hulp uit onverwachte hoek: 

kabouters ontvoerden de witte engel ‘s nachts 

en plaatsten haar 100 meter verderop richting 

het dorp.  

De dwergen redden hun Sneeuwwitje van een 

wisse dood in de provinciale puin-breker. Eén 

van hen leek achtergebleven op de rotonde, om 

toezicht te houden op de verkeersveiligheid. Je 

zou zeggen dat de provincie deze onbetaalde, 

maar trouwe bewaker op prijs zou stellen, want 

de vertegenwoordiger van de provincie argumenteerde dat Coronikè een gevaar was 

voor de verkeersveiligheid. Het 2.000 kilo zware beeld zou kunnen omwaaien  

en 10 meter verderop op de weg vallen. Ook zouden auto’s tegen het  

beeld kunnen botsen. Maar al snel verdween de waakkabouter en zit  

nu waarschijnlijk zijn tijd uit op de provinciale werf. 
 

Het gedoe heeft tot snelle actie van de gemeente geleid.  

Inmiddels zijn we in een vergevorderd stadium wat betreft de definitieve plek. Plaatsing 

zal eerder een kwestie van weken dan maanden zijn. Dat laatste zal ik begeleiden en 

het beeld nog een keer schilderen. Het zou fijn zijn als iemand zich geroepen voelt om 

Coronikè af en toe af te soppen. Je kunt er gewoon een laddertje tegen zetten; ze zal 

echt niet omvallen. 
 

Rest mij een aantal mensen te bedanken: ambtenaren, raadsleden en de burgemeester 

van de Gemeente Land van Cuijk, Stephan van Gemert voor het transport, Jan-Willem 

Derks voor de tijdelijke stalling en last but not least: de kabouters! 
 

John Akkermans 
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WIE VINDT HET LEUK OM MET MIJ TE SCHAKEN 
 

Sinds kort woon ik binnen de 

SchitteRing en ben op zoek naar 

mogelijkheden om mijn tijd te 

vullen. Schaken vind ik enorm leuk 

maar daarvoor heb ik een maatje 

nodig.  
 

Ben geen kanjer en verwacht dat 

ook niet van jou. 

Ik houd van gezelligheid en een 

praatje. Humor vind ik leuk.  

Welke middag (of ochtend) is mij om het even.  

Eén keer per week is een mooi begin, maar vaker vind ik ook prima. 
 

En mocht je niet van schaken houden dan biedt de SchitteRing nog tal van andere 

mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.  

Van maatje tot wandelen, van samen koken tot voorlezen en meer.  

Van één keer per week tot af en toe, passend bij jouw agenda en andere 

bezigheden. 
 

Wat mag jij van ons verwachten? 

- Een vrijwilligersovereenkomst 

- Collectieve verzekering 

- Jaarlijks een gezellig vrijwilligersfeest en diverse attenties 

- Scholingsmogelijkheden 

- Een leuke uitdagende werkplek 
 

Hoe nu verder? 

Is je interesse gewekt? Of twijfel je nog?  

Neem dan vrijblijvend contact op met Sandra Verhagen of Bianca Arts.  

Zij staan je graag te woord.  
 

Telefoon 0485-846700 toets 1/groep A of 4/groep D en vraag of zij aanwezig zijn. 

Mocht dit niet het geval zijn, laat uw telefoonnummer achter dan nemen zij contact 

met u op. 
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HET WARE VERHAAL: EEN NADERE TOELICHTING 
 

Al enige tijd staat er een aanhangwagen langs de A73 met op een 

groot billboard de tekst: Het Ware Verhaal. 

In deze 

pandemie-tijden 

wordt hiermee door de 

voorbijrazende automobilist al snel 

een link gelegd met alternatieve 

meningen over corona-

maatregelen. 

Maar hiermee heeft het geenszins 

van doen. 

Het is een initiatief van de 

varkenshouderij in Nederland. 
 

Het Ware Verhaal over de 

varkenshouderij in Nederland is 

een ander verhaal dan wat de 

media ons dagelijks voorschotelen. 

Dier- en milieuactivisten willen ons doen geloven dat Nederland beter af is zonder 

varkens, maar het ware verhaal is dat we niet zonder het varken kunnen. 
 

Enthousiaste varkenshouders gingen de dialoog aan met burgers over de waarde 

van het Nederlandse varken. E.e.a. heeft een enorme bijdrage geleverd aan een 

positieve beeldvorming over de Nederlandse varkenshouderij.  

Varkens zijn niet alleen om op te eten!  

Varkens zijn dol op de grote hoeveelheden reststromen uit de  

levensmiddelenindustrie en helpen mee om voedselverspilling te verminderen. 
 

Varkensboeren werken aan de productie van groene stroom en dragen bij aan de 

Nederlandse economie. Naast de ham die jij op je brood doet, wordt er nog veel 

meer van een varken gemaakt. 

Voorbeelden zijn kauwgom, biodiesel, cosmetica, medicijnen, conditioner en 

behanglijm. Alle info en toelichting staat op de website: www.thepigstory.nl 
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KNOPEN TELLEN 
 

Wij hadden vroeger thuis een winkel in textiel aan de Beerseweg. Ieder jaar werd er bij 

ons geïnventariseerd. Dan moesten de oudsten 

bij ons meetellen. Jan en ik moesten knopen 

tellen. Els, die al jong in de winkel stond, deed 

de afdeling lingerie. Mijn vader schreef alles op.  

We hadden zeker wel een 4000 knopen, 

waarvan, schat ik, een 400 verschillende.  
 

Ik legde bij het tellen bij iedere 10 knopen een 

knoop opzij en als ik dan één soort geteld had, 

gaf ik het door aan mijn vader. Die noteerde 

het en keek meteen hoeveel ervan verkocht 

waren! Dan zei hij dat. Hier hebben we 1 

knoop van verkocht. Of van die knopen wel 20.  

En dat was dan over het hele jaar. Jan had hetzelfde systeem met tellen als ik.  

Op een keer had hij een stuk of 15 knopen liggen en was nog steeds aan het tellen!  

Ik moest naar de WC, kom ik langs Jan en veeg al zijn knopen op de grond.  

Sorry, zeg ik tegen mijn broer, sorry Jan dat was eigenlijk niet de bedoeling.  
 

We hadden ook knoopjes voor de pastoor. Hij had een habijt aan waar 

misschien wel 50 knoopjes aanzaten. Als de pastoor weer eens bij ons kwam 

voor nieuwe knoopjes, had hij het steeds weer over zijn pastoorsmeid. Mijn 

meid begint echt oud te worden. Ze doet iedere dag mijn habijt (kleed) aan. 

Nu heeft ze al een paar keer gehad dat ze onderaan één knoopje overhield. 

Dan zei ze: mijnheer pastoor laat toch zitten! Maar de Pastoor wou er wel 

goed gekleed opstaan! Dan maar weer opnieuw die 52 knopen dicht maken! 

Wat ze verkeerd doet met knopen aanzetten weet ik niet, maar binnen een 

paar weken vielen de knoopjes er weer af. Hij was al zoveel knopen zoek 

geraakt! Daardoor had hij een paar keer een flinke verkoudheid opgelopen, 

dacht hij, want doordat er verschillende knopen afgevallen waren tochtte het 

verschrikkelijk in zijn habijt, aldus de pastoor!  
 

Mijn zus was met het ondergoed bezig. Ze stond op de trap en liet een onderbroek 

vallen. Harrie, kun je die onderbroek die net viel oprapen en aangeven? Dus ik raapte 

die onderbroek op en zei: wat is dit voor een rare onderbroek! Waar het kruis moet 

zitten, zit een groot gat! Die kun je zo toch niet meer verkopen! Ja, 

zegt Els, er waren in Haps nog enkele vrouwen van de hele oude 

stempel - en ik noem geen namen - die dit kochten! En waarom zit er 

dan zo'n groot gat in? De vrouwen die dit droegen, hadden hele lange 

jurken aan, en konden zo discreet gehurkt gaan zitten 

voor een plasje! Ze droegen het ook voor het gemak 

zei Els. Ik zeg: en kregen ze het er niet koud van? Als 

ze bijvoorbeeld naar de kerk liepen en ze moesten 

nodig, dan gingen ze gehurkt zitten. Ze hoefden geen 

broek omlaag te doen en lieten het zo lopen. Ik zeg: dat was denk ik 

ook niet al te hygiënisch! Het was heel vroeger de gewoonste zaak 

van de wereld. Ze zaten toen af en toe samen gehurkt te buurten. Het 

was eigenlijk wel efficiënt zo, zegt Pa tegen Els en mij!  
 

Willen jullie daar mee ophouden want ik raak helemaal d'n tel kwijt? 

Met het inventariseren van de voorraad waren we toch wel een paar 

dagen bezig. Ik vond het leuk om te doen en het was altijd gezellig. 
 

Snijer        . 

Achtergrond textielwinkel van de 
familie Gijsbers. 
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PRINS HANS D’N DERDE; HEERSER VAN DE ZELFKANT 
 

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. De maatregelen lieten het toe om 

het Prinsenbal te organiseren. Om 13.30 uur was de Kiepekoj “vol”. De middag 

werd geopend door een solo dans van Fem Panders van de Zelfkanthennekes. 

Vervolgens werden de lachspieren weer even opgerekt door buutreedner Berry 

Knapen. Ook Noor van Vlissingen van de Zelfkanthennekes bracht een hele mooie 

showdans ten tonele.  

Op het Prinsenbal mag natuurlijk ‘t Hops Praotje van Corné en Hans niet ontbreken. 

Verschillende Hapsenaren zijn weer door de mangel gehaald. Ondertussen ging de 

spanning omhoog, maar eerst moest er nog afscheid genomen worden van Prins 

Harm en Prinses Lynn. Ze hebben het 

fantastisch gedaan. De glimlach die ze januari 

2020 hebben gekregen is niet meer weggegaan. 

Ondanks Corona zijn ze altijd blijven lachen en 

volle bak door gegaan. Harm zal weer 

aansluiten bij de Raad van Elf. 
 

Na de pauze ging de onthulling van start met 

dank aan Eric Thoonen en Ronnie Daverveld. Ze 

hebben ons meegenomen in het wereldje van 

de bouwvakkers.  

En plots begon het….Donder en bliksem, 

gerommel. En daar is ie dan. 
 

PRINS CARNAVAL 2022: PRINS HANS D’N DERDE 
 

Wat een ontlading. Na 10 weken moeten wachten op deze middag kwam Prins Hans 

door de deuren en glunderde van oor tot oor en kon niet wachten om het publiek 

toe te spreken. Na de erewijn en felicitaties van Kloek Gréan is er nog een geweldig 

feestje gebouwd.  
De liefspreuk van Prins Hans zal zijn:  

Di jaor gènne kolder, we gojje de bôtter tègge de zolder! 
 

Het komende jaar zullen Prins Hans, Prinses Miranda, pages Lieke & Iris, 

hofmaarschalk Tôntje en nar Hendrik ons voorgaan in het feestgedruis.  

Ze hebben er gruwelijk veel zin in. 

 

 KUN JIJ DE JONGEN NAAR HET CARNAVAL BRENGEN 
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LOS IN DE KIEPEKOJ EN HOPSE BONTE BRULLUFT 
 

De organiserende buurt (De Schans, Het Loo, De Groes en Stationsstraat) is samen 

met ons volop bezig met de voorbereidingen en we zien er erg naar uit om er een 

geweldig mooie happening van te maken, want daar is iedereen wel aan toe! 
 

Los In De Kiepekoj, zaterdagavond 19 februari 2022 

in De Posthoorn, aanvang 18.00 uur 
(aanvang mogelijk naar 20.00 uur bij voldoende versoepelingen) 

 

Deze avond zullen de genomineerde verhalen in de strijd om de Hopse eretitel 

Kiep Zonder Kop worden getoond door middel van ludieke filmpjes die door 

toneelvereniging Kunakra zijn geproduceerd. Daarna kan het publiek stemmen op 

zijn of haar favoriete verhaal.  
 

Later volgt het hoogtepunt, de onthulling van het Bonte Bruidspaar!  

Wie zullen het wezen? Wie zullen het zijn? De onthulling zal geheel in  

stijl zijn van het door de buurt gekozen speciale thema…. Rock ’n Roll!  

Een geweldig leuk thema met bijzonder veel mogelijkheden. Hoe zal de  

onthulling er uit zien…? Hoe zal het Bonte Bruidspaar er uit zien…? 
 

Nadat alle stemmen geteld zijn, zal de gezelligheid kort onderbroken 

worden voor de bekendmaking van de winnaar van de eretitel Kiep 

Zonder Kop. Welk verhaal wordt uitgeroepen tot ’t moiste verhaal van 

Hops…? Wie gaat er vandoor met de titel…? 
 

Dus we gaan los in de koj, in de Kiepekoj welteverstaan!  

Natuurlijk is het leuk om in stijl van het thema verkleed te komen.  

Laat die bakkebaarden maar alvast groeien! 
 

Hopse Bonte Brulluft, carnavalsmaandag 

28 februari 2022 in De Posthoorn 
 

Deze dag zal beginnen met een optocht door een gedeelte van Haps. 

 In een prachtig aangeklede feestzaal van De Posthoorn zal begin van  

de middag de huwelijksvoltrekking van het Hopse Bonte Bruidspaar 

plaatsvinden. Hoe zal deze Rock ‘n Roll bruiloft er uit zien…? Hoe zal  

de feestzaal er uit zien…? De buurt heeft hier allerlei leuke ideeën over  

en het belooft een prachtige en ludieke happening te worden die je  

niet mag missen!  
 

Later deze middag zal De Zelfkanter van het jaar worden onthuld! 
 

Voor zover dit t.z.t. op verantwoorde wijze kan zal er gelegenheid zijn tot het 

feliciteren van het Bruidspaar en De Zelfkanter. Met een kersvers 

bruidspaar en een trotse Zelfkanter voorop kan het niet anders 

dan dat de middag besloten wordt met een gigantisch mooi feest! 

En natuurlijk hopen we met z’n allen dat hierbij eindelijk weer 

eens lekker gedanst kan worden, let’s Rock ’n Roll! 

’s Avonds zal het huwelijk worden ontbonden, maar niet getreurd 

want er zal nog een geweldige feestavond volgen!  
 

Voor verdere informatie houdt onze website en social media kanalen in de gaten. 
 

De Hopse Bonte Brulluft-cie (Nicky, Eric, Wilfred, Martin, Bert en Rob) van  

CV De Zelfkant. www.dezelfkant.nl 
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ZITTINGSAVONDEN 25 EN 26 MAART 2022 
 

Zoals al eerder aangegeven hebben we de 

Zittingsavonden doorgeschoven naar het 

weekend van Halfvasten. En gelukkig maar, 

want het ziet ernaar uit dat het dan mogelijk is. 

Hoe fantastisch is dat!  

De voorbereidingen zijn (weer) in volle gang en 

de artiesten staan te popelen om hun kunsten 

te vertonen en het publiek kostelijk te 

vermaken. Vorig jaar kon het niet doorgaan dus 

iedereen is er nu extra op gebrand om er een 

top weekend van te maken, voor heel Hops! 
 

De Zittingsavonden vinden plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 

maart 2022, zoals gebruikelijk in de Hapse sporthal “De Stappert”. 

Beide avonden beginnen om 11 voor 8 en de zaal wordt voor dit 

weekend natuurlijk omgetoverd tot een waar theater. Het belooft een 

geweldig spektakel te worden. Dans, cabaret, samenspraak, buuts, 

zang… Je zult oren en ogen tekort komen. Eén ding is zeker: de 

lachspieren zullen behoorlijk op de proef gesteld worden!  
 

Verdere informatie (over ondermeer de kaartverkoop) volgt. 
 

De Zitttingsavond-cie van CV De Zelfkant 

Peter, Teun, Kevin, Hendrik en Rob 
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JEUGDCARNAVAL WIL TOCH FEESTJE BOUWEN 
 

Piepkuukes, kuukes, hanen en hennen, 
 

Zoals jullie weten is het vorig jaar allemaal anders gelopen dan we hadden 

gehoopt. Carnaval kon helemaal niet door gaan en dat was enorm balen 

voor iedereen. In september vorig jaar zijn we weer gaan feesten maar 

helaas was dat van korte duur.  

Na twee jeugdbals moesten de plannen alweer de ijskast in. 
 

Wij willen erg graag weer met jullie gaan feesten en de jeugdbals gaan oppakken, maar 

we vinden het belangrijk dat het op een verantwoorde en vooral leuke en ontspannen 

manier met jong en oud gevierd kan worden.  

 

Het ziet er inmiddels naar uit dat er 

met carnaval toch misschien weer 

wat mogelijk is. Omdat het te kort 

dag is om nu al het officiële 

jeugdprogramma te herstarten 

hebben we er voor gekozen om 

daar nog even mee te wachten.  
 

Na de receptie van de jeugdprins 

Daan d’n Urste, prinses Evi en hun 

hofhouding begin april zal kort 

daarna in het voorjaar de nieuwe 

lichting het stokje gaan 

overnemen.  

We zijn nu aan het bekijken of er met de carnaval een feestje voor de jeugd 

georganiseerd kan worden en of er activiteiten zijn waar we met de hofhouding en 

jeugdraad aan mee kunnen doen.  
 

Wij beloven jullie dat als de omstandigheden het toe laten we snel schakelen en weer 

met jullie gaan feesten! 

Kortom de winterslaap is voorbij en we zijn weer druk bezig met het maken van 

plannen. Er komen weer leuke feestjes aan en misschien wel sneller dan we durfden te 

hopen!  
 

Houd de berichten van ons in de gaten! 

Jeugdcarnaval Haps 

Met Prins Daan voorop, zetten we de kiepekoj op z'n kop! 

Prins Daan (Emons) en Prinses Evi (Kuijpers) 

Pages Suus (Ingenbleek) en Nina (van Tol) 

Hofmaarschalk Thomas (van den Besselaar) Nar 
Kick (van Mil) 

 
 
 

https://dezelfkant.nl/jeugdcarnaval/
https://dezelfkant.nl/jeugdcarnaval/
https://dezelfkant.nl/jeugdcarnaval/
https://dezelfkant.nl/jeugdcarnaval/
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Accordeon 

Contrabas 

Doedelzak 

Fluit 

Gitaar 

Harmonica 

Harp 

Klarinet 

Mandoline 

Orgel 

Piano 

Triangel 

Trommel 

Trompet 

Viool 

Xylofoon 
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HAVOC NIEUWS 
 

De eerste wedstrijden na de corona stop zijn weer 

gespeeld! Het is iedere zaterdag weer spannend welke 

wedstrijden er door kunnen gaan want er vallen nog erg 

veel wedstrijden uit in verband met corona gevallen 

binnen de teams. Zo werden er de eerste zaterdag 29 

januari slechts 2 wedstrijden gespeeld en ook zaterdag 5 februari kwamen niet alle 

teams van HaVoC in actie. Gelukkig wordt er door alle teams wel volop getraind en 

begint bij iedereen het balgevoel weer terug te komen. Hopen dat er zoveel mogelijk 

wedstrijden door zullen gaan zodat we onze kwaliteiten ook weer aan het publiek 

kunnen laten zien! 
 

Volleybaltermen en regels – hoe zit dat? 

Er hebben al verschillende technieken in de schakel gestaan waaronder de service, 

onderhandse techniek en de set up. Ik hoop dat jullie het allemaal nog kunnen volgen. 

Vorige schakel werd de techniek van de aanval uitgelegd. Dit is de basis voor iedere 

aanvaller. Echter zijn er ook nog verschillende aanvallers die in het veld staan. Daar 

gaan we in deze schakel verder uitleg over geven. 

Buitenaanvaller/Passer loper: De passer/loper, ook wel 

buitenaanvaller of hoekspeler genoemd heeft als voornaamste taak om 

te passen en te aanvallen. Veelal speelt deze speler de eerste en/of de 

derde bal in een aanvalsopzet. In de meeste rotaties aan het net staat 

de passer/loper op de linksvoorpositie. 

Middenaanvaller: De middenaanvaller, ook wel midblokkeerder of 

hoofdblokkeerder genoemd valt altijd in het midden van het net aan. Hij 

of zij krijgt vaak dus de derde bal aangespeeld  Vandaar de benaming middenaanvaller. 

Een andere belangrijke taak voor deze spelers is de blokkering, daarom wordt de 

middenaanvaller ook wel midblokkeerder of hoofdblokkeerder genoemd. Vaak gaat een 

middenaanvaller er in het achterveld uit voor een libero. 

Diagonaal: De diagonaalspeler is over het algemeen de “puinruimer” en 

puntenmachine van een ploeg. Veel aanvallen worden over deze speler uitgespeeld. De 

term ‘Diagonaal’ is gebaseerd op zijn of haar positie in het veld. De diagonaalspeler 

staat altijd in de diagonaal t.o.v. van de spelverdeler. 
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Uitslagen 

Zaterdag 29 januari 

Zondag 30 januari 

Somas/Activia N5 2 HaVoC N5 2 2-2 

TFC N5 1 HaVoC N5 2 0-4 

Woensdag 2 februari 

Somas/Activia HS2 HaVoC HS 3 4-0 

Zaterdag 5 februari 

HaVoC MC 1 Saturnus/Hendriks Coppelmans MC 1 4-0 

HaVoC DS 3 Olsredlem DS 2 3-2 

HaVoC HS 2 Shock’82 Cuijk HS 2 0-4 

HaVoC DS 5 Vollan’65 DS 3 3-1 

HaVoC HS 3 VC Volt HS 3 1-3 

Zondag 6 februari 

Saturnus/Hendriks Coppelmans N2 2 HaVoC N2 1 0-2 

HaVoC N2 1 Saturnus/Hendriks Coppelmans N2 2 2-0 

HaVoC N5 1 Flamingo’s’56 N5 1 4-0 

Avance N5 1 HaVoC N5 1 0-4 

HaVoC N5 1 Saturnus/Hendriks Coppelmans N5 2 4-0 
 

Aankomende wedstrijden 

19-2-2022 12:00 Vocala MC 2 HaVoC MC 1 

 14.30 HaVoC DS 3 Vocala DS 2 

 14:30 HaVoC DS 4 Were-Di DS 2 

 16:30 HaVoC DS 5 Apollo Mill DS 1 

 16:30 HaVoC DS 2 TFC DS 1 

 16:30 HaVoC HS 2 TFC HS 2 

 19:00 HaVoC DS 1 Pegasus DS 1 

 19:00 HaVoC HS 1 Were-Di HS 1 

 19:00 HaVoC HS3 Avance HS 2 

20-2-2022 15:30 Avance N5 1 HaVoC N5 2 

 16:30 HaVoC N5 2 VC Volt N5 1 

 17:00 HaVoC N5 2 Vocala N5 2 

22-2-2022 20:00 HaVoC DS 1 Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 1 

 20:00 HaVoC DS 3 Hajraa DS 3 

23-2-2022 19:00 Avance DS 4 HaVoC DS 5 

1-3-2022 20:00 ActiveRooy HS 1 HaVoC HS 3 

 

 

 

Flamingo’s 56 MC 1 HaVoC MC 1 4-0 

VC Volt DS 3 HaVoC D5 1-3 
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HAPS KENT 5 GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 
 

1 T-boerderij en langsdeelschuur 1872 Beverskolksestraat 4 
2 Villa Rozenhof circa 1910-1920 Kerkstraat 1 
3 Woonhuis  Marijkeplein 16 

4 Hallehuisboerderij  Putselaarstraat 7 

5 Villa Marie 1910-1920 St. Hubertseweg 7 
 

 

 

 

 

 
 

 

HAPS TELT 4 INSCHRIJVINGEN IN HET RIJKSMONUMENTENREGISTER 

 

 
 

  

1 Mariamolen Industrie- en 

poldermolen 
1802 (bouw) 

1859 (verhoogd) 
Cuykseweg 19 

2 Terrein waarin overblijfselen 

van het kasteel 'De Gravenhof' 
Archeologisch 

monument 
Middeleeuwen  

3 Sint Nicolaaskerk Kerk en 

kerkonderdeel 
1899 Kerkstraat 17 

4 Vrijstaand eenvoudig woonhuis 

met bedrijfsaanbouw 
Woonhuis ca. 1920 Kijkuitspad 6 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Land_van_Cuijk#Haps 

 

Mijn smartphone moet zo vaak aan de oplader, 

dat het bijna een vaste lijn is. 
 

Radbag 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haps
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haps
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariamolen


  29 DE SCHAKEL 4-2022 
 

 

  



                                                                                                                               30 DE SCHAKEL 4-2022 
 

HAPSE BOYS NIEUWS 
 

Het voetbalseizoen verloopt nog steeds met horten en stoten. 

Enerzijds nog steeds door het coronavirus, maar toch ook door 

best veel blessures, die wellicht worden veroorzaakt door een 

lange tijd van inactiviteit.  

En dan hebben we ook nog het weer, dat op zondag 6 februari 

roet in het eten gooide (ruim 30 mm regen).  

De voor Hapse Boys 1 en 2 op die dag geplande wedstrijden 

zijn nu midweeks (10/2 en 17/2) ingepland. 
 

Met Carnaval ligt het voetbal uiteraard stil. Hoewel …. Dat is inmiddels ook geen  

zekerheidje meer. Voor Hapse Boys 1 had de KNVB de thuiswedstrijd tegen  

SV De Braak 1 namelijk op 27 februari 2022 gepland en dat is toch echt 

carnavalszondag. In overleg met de ploeg uit Helmond is de wedstrijd vooruit gespeeld. 

Je vindt de uitslag in onderstaand lijstje. 
 

De vaste bezoekers van de wedstrijden van Hapse Boys 1 en 2 moeten goed opletten 

wanneer er wordt gespeeld en waar. De KNVB heeft het totale programma namelijk 

gewijzigd. De eerstkomende wedstrijden van Hapse Boys 1 zijn: 

20/2 SV United 1  - Hapse Boys 1 

6/3 Groesbeekse Boys 1 - Hapse Boys 1 

13/3 Hapse Boys 1 - EGS ’20 1 

20/3 VRIJ 
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5 februari 2022 

Blauw Geel ’38/JUMBO JO17-3 - ST De Zwaluw/Hapse Boys 

JO17-1 

4 - 0 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 - VV Achates JO15-2 6 - 1 

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys 

JO15-2JM 

- ST De Zwaluw/Hapse Boys 

JO15-3 

5 - 0 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO13-1 - Odiliapeel/Braks Groep JO13-1JM 2 - 0 

SJO Vianen Vooruit HBV JO10-1 - Hapse Boys JO10-1JM 7 - 10 

Hapse Boys JO8-1JM - Olympia ’19 JO8-2JM 19 - 1 

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO8-

3 

- Hapse Boys JO8-2 13 - 0 

Hapse Boys MO15-1 - Gemert MO15-1 2 - 0 

ST Hapse Boys/De Zwaluw MO13-1 - FCV Venlo MO13-1 18 - 1 

6 februari 2022 

SIOL 2 - Hapse Boys 5 10 - 0 

Volharding 6 - Hapse Boys 6 0 - 7 

10 februari 2022 

Hapse Boys 2 - EGS ’20 2 0 - 2 

SIOL 3 - Hapse Boys 4 3 - 0 

12 februari 2022 

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2 - Wittenhorst JO19-2 2 - 4 

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 - Festilent JO17-2 0 - 9 

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1 - Odiliapeel/Braks Groep JO15-1JM 1 - 8 

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-3 - ST Maasduinen JO15-4JM 1 - 11 

SV DWSH ’18 JO12-1JM - Hapse Boys JO12-1JM 3 - 1 

Juliana Mill JO11-2JM - Hapse Boys JO11-1JM 14 - 1 

Hapse Boys JO10-1JM - UDI ‘19/CSU JO10-2 6 - 3 

Juliana Mill JO9-2 - Hapse Boys JO9-1JM 13 - 1 

Hapse Boys JO8-1JM - V.V. Achates JO8-1JM 14 - 0 

Hapse Boys JO8-2JM - Heijen JO8-1 1 - 18 

Volkel MO15-1 - Hapse Boys MO15-1 3 - 3 

Bieslo MO13-2 - ST Hapse Boys/De Zwaluw 

MO15-1 

1 - 10 

13 februari 2022 

Hapse Boys 1 - SV De Braak 1 1 - 2 

Heijen 2 - Hapse Boys 3 0 - 3 

Hapse Boys 4 - SES 4 2 - 1 

Hapse Boys 5 - Toxandria 3 1 - 6 

Mierlo Hout VR1 - Hapse Boys VR1 1 - 4 

DSV VR1 - Hapse Boys VR3 4 - 2 
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PRINS HANS EN PRINSES MIRANDA  
 

Hoogheid, een verrassing dat  

je Prins Carnaval 2022  

mocht worden? 

Jazeker! Ieder jaar zet de  

prinsencommissie  bordjes in  

de tuin bij de prinsenkandidaten.  

Zo’n bordje heb ik denk ik de  

afgelopen 9 jaar gehad.  

In al die tijd denk je wel eens: zou het misschien…?  

Maar op een gegeven moment ga je er toch van uit dat je  

kans verkeken is. Soms kwam de prinsencommissie namelijk volgens mij ook gewoon 

een bordje in de tuin zetten omdat ze het hier wel gezellig vonden. Een drankje en een 

hapje is hier nooit ver weg. En bovendien zijn er zovéél goede kandidaten, waarom 

zouden ze mij vragen? Dus toen ze dit jaar ineens met de vraag voor mijn neus 

stonden, was ik echt sprakeloos. Ik had het echt niet meer verwacht.  

Verrassing is dus denk ik nog voorzichtig uitgedrukt. 
 

Toen je tijdens het Prinsenbal tevoorschijn 

kwam glunderde en straalde je van oor tot oor 

en spatte het enthousiasme er van af! Het leek 

wel of je wou zeggen: ‘Dit is het helemaal! 

Eindelijk ben ik Prins van De Zelfkant!?  
Mooi zo, dan is het goed overgekomen. Zo voelt 

het namelijk ook. Het is een ontzettende eer en 

vanaf het moment dat je bent gevraagd, wil je 

het van de daken schreeuwen. Ik word prins!!! 

Maar dat mag natuurlijk niet. Dus het moment 

dat je uitkomt is ten eerste doodeng en ten 

tweede supergaaf. Dat komt er allemaal uit op het moment dat je het podium opspringt. 
 

Liefspreuk: “Di jaor gènne kolder, we gojje de bôtter tègge de zolder!” Hoe kom je aan 

zo’n liefspreuk?  

We gooien de boter tegen de zolder! Dat zeiden mijn ouders vroeger altijd als we 

uitbundig een feestje gingen vieren. Het is een uitspraak die iedereen binnen mijn 

familie kent. Vergelijk het maar met: Het dak gaat eraf! Ik heb lange tijd gedacht dat 

het een zeg maar officieel Nederlands gezegde was. Maar toen ik het ging opzoeken kon 

ik het nergens vinden, in ieder geval niet in het Nederlands woordenboek. Voor zover ik 

heb kunnen achterhalen is het een uitdrukking uit Etten-Leur waar ons pap vandaan 

komt. Kolder is een ander woord voor ziekte of gekte. Daar hebben we de afgelopen 

paar jaar behoorlijk veel van gezien. Hopelijk komt daar dit jaar een einde aan. 
 

  

Hans d’n Derde 

& Miranda Tak 
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Hoe hebben jullie in deze coronatijd de aanloop naar carnaval bij de Zelfkant ervaren? 

Dat was soms best lastig. Wachten is sowieso al moeilijk. Vanwege de maatregelen was 

het ook nog lange tijd onzeker of er wel iets georganiseerd kon worden. Het prinsenbal 

is twee keer uitgesteld. Twee keer voelden we de teleurstelling dat het niet doorging, 

maar tegelijkertijd hadden we steeds de hoop dat er op de nieuwe datum wel meer 

mogelijk zou zijn. Daarbij verdient de Zelfkant wel echt een heel groot compliment. Net 

als afgelopen jaar zijn ze steeds blijven kijken 

naar wat er wél kan, in plaats van zich te laten 

ontmoedigen door alle maatregelen. Binnen de 

regels kan meer dan sommigen soms denken 

en we hebben nu van dichtbij gezien hoe die 

club alles op alles zet om toch een mooi feestje 

voor elkaar te krijgen. 
 

Prins Hans d’n Derde kun je eens in het kort 

vertellen hoe en wanneer je gevraagd werd. 

Ik werk voor de gemeente Nijmegen. Vanwege 

alle maatregelen werk ik grotendeels thuis. 

Begin december had ik een overlegje met mijn leidinggevende. Hij vroeg of ik de dag 

erna toch even naar het werk wilde komen. Hij kon niet zeggen waar het over ging, 

maar de wethouder wilde met ons ‘ergens over praten’. Dat gebeurt wel vaker dus ik 

trapte er volledig in. Ik ben dus de dag erna braaf naar mijn werk gereden, maar toen 

ik binnen kwam was de wethouder er helemaal niet. Er stonden wel een paar vage 

types met de rug naar mij toe. Toen draaide de voorste zich om. Ik dacht: hé dat lijkt 

Eric de Mölder wel. Toen zag ik mijn broer en daarachter vandaan kwam Kojboj Tommie 

tevoorschijn. Dan nog denk je eerst: hé, wat 

doet Eric hier? En mijn broer ook? En Tommie? 

En pas dan valt het kwartje. Ook omdat ze toen 

de prinsensteek op mijn hoofd zetten. 

“Gefillesitieërd, géj ziet de néje prins van de 

Zelfkant!”  

Nou, daar hoef je niet over na te denken 

natuurlijk. Dus in plaats van koffie met de 

wethouder zat ik ’s ochtends om 9 uur aan een 

Jägermeister met de mannen van de Zelfkant. 

En toen naar huis om Miranda op de hoogte te 

brengen. Die was zo mogelijk nog meer verrast 

dan ik. Maar ook zij hoefde er niet over na te denken. Zo’n eer laat je niet aan je voorbij 

gaan. We moesten die dag allebei nog werken, maar ’s avonds hebben we er samen nog 

maar eentje op gedronken.  
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Hebben jullie veel capriolen uit moeten halen om niet opgemerkt te worden dat jullie 

het prinsenpaar 2022 zouden worden? 

Daar hebben de maatregelen ons een beetje geholpen. Door de lockdown waren er geen 

feestjes en kon je eigenlijk nergens naartoe. Je kwam dus ook veel minder mensen 

tegen. Maar iedere keer als we een afspraak hadden met de prinsencommissie moesten 

we dan wel zorgen dat onze Daan al op bed lag. We konden immers niet zeggen dat we 

een feestje hadden. Vervolgens moesten we dan in het donker het Hapse bos door en 

bij het Vredeskapelletje wachten tot we werden opgehaald. Dat gebeurde steeds door 

een auto met gedoofde lichten. Superspannend allemaal! 

Verder moet je natuurlijk zorgen dat je genoeg boodschappen in 

huis hebt voor na het Prinsenbal. Dus mijn grote broer heeft een 

tweedehands vriezertje gekocht en mijn schoonzus heeft uit 

Duitsland een doos Jägermeister meegebracht. Iedere keer als we 

bij een supermarkt waren nam ik een paar kratten bier mee zodat 

het niet opviel dat ik aan het hamsteren was. Alles heeft de laatste 

maand achterin de schuur onder een zeiltje gestaan.  
 

Hoe hebben jullie het Prinsenbal ’s middags op zaterdag  

12 februari ervaren? 

Als een geweldig feest. Het is echt fantastisch om al die reacties te 

zien. Echt hartverwarmend. En het was supergezellig.  
 

Natuurlijk hadden wij ook liever gezien dat het gewoon op de ouderwetse manier had 

gekund met een stampvolle zaal, maar we zijn al blij dat het door kon gaan en dat we 

eindelijk niet meer stiekem hoeven te doen. Hopelijk hebben de mensen die het 

Prinsenbal ergens anders via de livestream hebben gekeken ook een gezellige middag 

gehad. We zien jullie graag live tijdens de receptie of een van de andere activiteiten! 
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Prinses, je was tijdens het Prinsenbal gekleed in 

een fraaie jurk, een prinses waardig. Hoe doe je 

nou zoiets?  

Miranda: Nou dat was nog wel effe spannend. 

Want ik had net een afspraak gemaakt bij een 

galakledingzaak en toen ging de lockdown in. De 

afspraak kon daardoor niet doorgaan. Dus ja, wat 

dan. Op internet veel gezocht, maar da’s wel 

lastig. Je wil toch graag passen en echt 

verschillende dingen zien. Dus de eerste zaterdag 

dat de winkels open mochten, ben ik meteen met 

mijn zus Corrie en met mijn ervaren schoonzus Ardie op pad gegaan. Uiteindelijk zijn 

we twee keer op pad geweest, en bij de tweede keer was de eerste jurk die ik aandeed 

meteen raak. We keken elkaar aan en we zeiden alle drie: dit is hem. De eigenaar van 

de winkel liet me nog meer zien, ook in andere kleuren, maar nee het mooist is toch 

zwart. Toen we de foto van het prachtige prinsenpak van Hans lieten zien was hij het er 

ook meteen mee eens. Ja die jurk is precies wat er bij past. En ja, dan is het wachten 

tot je hem dan eindelijk aan mag doen. Ik heb 

hem stiekem thuis toch ook wel eens aan 

gedaan, dat hoort toch ook wel bij de voorpret. 
 

En …… wat vond de familie ervan? 

Hans: Oma Van Bakel was blij en verrast. Maar 

dat geldt voor iedereen. Ze weten dat wij echte 

carnavalsvierders zijn. Een deel van de familie 

verwacht ik ook zeker in de Kiepekoj tijdens de 

carnaval. Mijn zussen waren ook heel blij maar 

die vieren al een hele tijd geen carnaval meer.  
 

Dus ze waren nog blijer toen ik ze vertelde dat 

ze niet  persé een grote wagen voor de optocht 

hoefden te bouwen. Onze Daan vindt het 

supergaaf. Hij heeft zijn carnavalspak al klaar 

liggen en kan niet wachten om op de 

prinsenwagen te klimmen. Dat we al die tijd 

tegen hem hebben gejokt, daar was hij wat 

minder blij mee.  
 

Kun je al een leuke anekdote of ervaring 

vertellen?  

Hans: Ik zit in de commissie van de 

carnavalskrant. Vlak nadat ik gevraagd was, zaten we met de jongens van de krant bij 

elkaar om stukken te schrijven. Het is al een bijzonder gevoel als je dat aan het doen 

bent terwijl je weet dat het jouw krant wordt. Met jouw eigen foto op de voorpagina. 

Maar ook Eric de Mölder zit in die commissie. Ik heb de hele avond met hem zitten 

appen over de onderscheidingen die besteld moesten gaan worden. De andere jongens 

aan tafel hadden niets door. (Voor wie het nog niet had gezien trouwens: Als je moeite 

hebt met het lezen van de krant, kun je hem vanaf nu ook laten voorlezen! Scan de QR-

code die bij het stuk staat en de rest wijst zichzelf.) 
 

Verder hebben we al flink wat gezellige avondjes (en nachten!) met de 

prinsencommissie gehad. Bijvoorbeeld een avondje in een café in Duitsland om te 

oefenen met uitkomen en het oplezen van de proclamatie. Wat ik nog niet heb kunnen 

doen met de commissie is ergens ’s avonds laat een biefstuk gaan eten. Dat is een 

traditie maar die kon vanwege de maatregelen niet doorgaan. Maar wat in het vat zit 

verzuurt niet. Ik zie de uitnodiging graag tegemoet jongens! 
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Hebben jullie nu nog tijd om te werken? 

Hans: Dat wordt de komende weken een beetje passen en meten. Ik moet bekennen 

dat mijn werk er de afgelopen weken al wel af en toe een beetje onder heeft moeten 

lijden. Lange nachten, een paar biertjes… En tussendoor moet je ook nog van alles 

regelen, schrijven en afspreken. Gelukkig weten ze het op het werk inmiddels ook en er 

zitten behoorlijk wat carnavalsvierders tussen dus ze weten hoe het werkt. Ik beloof dat 

ik de gemiste uurtjes weer netjes zal inhalen. 
 

Kunnen we tijdens carnaval nog iets 

speciaals van jullie verwachten? 

De Zelfkant had al een behoorlijk mooi 

programma samengesteld voor de carnaval 

toen de laatste versoepelingen nog niet 

bekend waren gemaakt. Op dit moment lijkt 

er nog meer ruimte aan te komen. Dat biedt 

perspectief. Dus houd de social media en de 

site in de gaten! Of kom gewoon mee 

carnaval vieren, da’s nog een beter idee. 
 

Hebben jullie naast carnaval vieren nog 

andere hobby’s?  
Hans: Het zal niemand verbazen dat ik niet 5 dagen per week in de sportschool sta. 

Maar we proberen regelmatig te gaan zwemmen, we wandelen vaak  

met onze hond Cooky en ik probeer een bescheiden bijdrage te  

leveren aan de voetbaltrainingen van de jo12. Maar ik heb echt  

geen verstand van voetbal dus het komt vooral neer op pionnen  

opruimen en schoenen strikken. Verder kun je de carnavalskrant  

en het Hops praotje wel echt hobby’s noemen. 

Miranda: Ik zit in een aantal commissies van de Bongerd en help 

 ieder jaar met de organisatie van de Kindervakantieweek voor  

de kleuters. En natuurlijk zingen. Ben benieuwd want ik ga  

binnenkort starten bij het nieuwe popkoor Amee Zing Vocals.  

Heb er erg veel zin in! 
 

Gezelligheid kent geen tijd, zeker niet bij de Zelfkant. 

Dat hebben we inmiddels al ervaren ja. Als die mannen  

van de Zelfkant ‘even’ langs komen is de avond en de  

halve nacht zo voorbij. Maar dat vinden we niet zo erg.  

Het is supergezellig en wij lusten er meestal zelf ook nog  

wel ‘ènne mit de jas ân’. Mijn liefspreuk is niet voor niets:  

“Di jaor gènne kolder, we gojje de bôtter tègge de zolder!” 
 

  

 
  



                                                                                                                               38 DE SCHAKEL 4-2022 
 

KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN 
 

Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps 
Tel.  06-46135670  of    0485-316219 
 

AGENDA EN MEDEDELINGEN 
 

Planning in 2022: 

Eindelijk is er in de samenleving nu steeds meer mogelijk. 
 

Eat & Meet:  Woensdag 2 maart. 

Aanvangstijd 17.30 uur. 

Aanvangstijd is aangepast i.v.m.  (schoonmaak na Carnaval). 

Let op: Deze keer is de aanvangstijd gewijzigd naar 17.00 uur, zaal open en een 

warme 3-gangen maaltijd wordt uitgeserveerd om 17.30 uur. 

Degenen die zich als vaste leden hebben aangemeld hoeven zich 

niet opnieuw op te geven. 

Degenen die niet komen of verhinderd zijn graag even laten 

weten. 

Nieuwe gasten zijn altijd van harte welkom, wel graag 

aanmelden t/m 28 februari: 

Cas Arts: 06 46135670 of briefje in de brievenbus.(Kalkhofseweg 37, garage). 
 

Kienen:  Donderdag 17 februari. 

                Plaats: Steunpunt Mariagaarde.   

                Aanvang: 14.00 uur tot 16.30 uur.  

                Kaarten € 1,50,- stuk; Koffie: € 1,-  

                Hopelijk een grote opkomst. 
 

NIEUW:  Inloopmiddag Steunpunt Mariagaarde 14.00 uur. 

                Donderdag 24 februari organiseren we een inloopmiddag voor alle 

60
+

 van Haps. Onder het genot van een Kop koffie of thee 

overleggen we met jullie allen wat de wensen en behoeftes zijn.  

                Wat kan er allemaal dan?  

Gebuurt worden, kaarten, spelletjes doen, enz.. 

                Welkom, Welkom zegt het voort.  
 

Bestuur KBO Haps 
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER  
 

 

Milieustraat Beijersbos Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur.  

                                      Vrijdag 09.00-16.30 uur - Zaterdag 09.00-15.00 uur 

 

Maandag 21 februari Geen afvalophalen 

Maandag 28 februari GFT- container en PBP 

Woensdag  16 maart 

  

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal, van 16.00-19.00 uur. 

Woensdag  23 februari Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op  de hoek 

De Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur. 

Zaterdag   26 februari Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 

Parkeerterrein bij de Hapse Boys, laatste zaterdag van de 

maand van 10.00–12.00 uur. 

Vrijdag        4 maart Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie 

Eerste vrijdag van de maand wordt het oud papier opgehaald, 

  Voor 14.00 uur oud papier aan de straat zetten. 

Zaterdag        5 maart Buurtvereniging “De Schutters” 

Parkeerterrein bij de Hapse Boys, eerste zaterdag van de 

maand van 10.00–12.00 uur 
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